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ग्ना { २४८२ ) गङ्गा 

गगम्ाङ्कना सो गगनगताङ्कना । अपसरः । 

गगनाष्वगं इ गगमाध्वना प्ाकाशमार्गे्य गच्छति 
मम- | श्ये" हेम, । 

गयनाम्जे, न° ६त° | दिध्योदकञे तङागादावपतिते पामादौ 
ते सेषनि;ष्तजले ।“गगनाम्ब्, निदोषन्न' म्द हतं यत् 
भाजने । बल्य रसायनं मेध्य' पाभापेख्ि ततःपरम् 

रष्ठोक्नः शोकं भादि जडदाइविषाप्म्" चतः । 

गगमेखर ४० गगने चरति चर-ट खु स । \देषे 
श्व्यादिषहे द्राशिचक्रो च| वि्गादौ नि. 
स्वां टाप् । “तस्मिंस्तु कथिते भाता कारणे गमने. 
चरः” भाण खा० २७ चर 

गगनौस््क षन्गनने ख्शमक इव | {मक्र इारा० | 
तश्च गगनमल्वाद् लोशिताङ्त्वाञ्च तथात्वम् । [लगग् | 

अग इसे ष्वा" परण खक, सेट् | गग्वति खगमषौत् 
गन्तुं खी वाचि निष्ट ५९्न् एः" पाठान्तरम । 
गङ्गा ख्ी गम-गन् । वष्श् पार नदीभेदे ड्िमवत् 

शण्धामेदे च । “रसने गङ्क ! यश्चने! शरख्लति। 
अददि ! खोमं सचता पद्ष्णया। ऋषिका भर्हषे। 
वितद्लयाजोशोवे , टच ाङ्पोमवा” क० १०,७५,५ | 
शमान्डचमधिशत्व दशप्रधागभदीनां निरक्तियास्केम ९ 

१६ दथितसम् यथा ““खथककपद्निरक्राम् गक्ा {गम- 

भात् । यश्चना रेप्रयुवतौ गच्छतोति वा विप्रयुत 
शोतिवा। शरस्तती धसर द्यु द्कनाम सत्ते: वहती । 
शवो $ण्द्राविष्णो चपरद्राविष्छो खाशयुतुन्नेव दूवतीनिवा ] 
दूरावरतो परव्णोषत्याञ्ः पैवती भाखतो कुटिङगाभिमी । 
अशिक &ैयगक्ञाऽदिता सितसमिति व्पनाम तत्प्रतिरेधो- 
$खितम् । सरुढ,प्रा ७सवा नद्यः, मरुत रना बङ्ग'यन्नि । 
वितस्ता र्विद्ग्वा विटा सहाक्रला । आाद्गेद्धोया रवि 
माहिया: छलुकप्रभवावाल्गामिनो। विपाट विषा 
नाद्वा विपा्नाहा विप्राप्यात् वा पाथा चखा ग्पा- 
खन्त वसिष्डा समण्तससािपाड्ष्टते पूेमासौडुस्- 
च्ज्िरा ) षोमा १ °सिन्धुरदेनामभिष्वन्ति सिन्ध: खम्द्- 
चाब । अष्टाविंशति (हयान्) भरतो दौ षम निर्य नना- 
भ्ठ । गङ्गायां इलेन्ने ऽवन्नात् पञ्चपञ्चाशतं ₹यान्"'शत* 
ना०१२.५,४१११ । “न वे गावोमन्दौरख गङ्गया चट 
बुः" कात्या खरौ ०११,२,२०।८.तन चेद्विवादस्ते भा ग्धं 
मा कुद्न् गमः” मचुः । “गङ्गाया हमवतृकम्याङ्पते- 
उपि नदीरूपतया धयिन्यवतर्कथा रामाग्ब्रा(द* यथा" 
१६ वा०भाग ४ 

4 चके 

"भगोरय्तु राजति षाको रदुगन्द्नः ! । अनप 
महाराजः प्रजाकामः ख च प्रजाः | अषन्वि्ाधाय 
लङ्ाच्च गङ्गावतरथे रतः । वपो दी बभारिश््. 
कें रवनन्द्न ! | छङ्खं वाः पञ्चतपा मासाषारो 
लितिन्द्रियः ! । तद्ध वषे्ञाखि घोरे तपसि तिष्व: । 
अतीतानि मावा ! तद्य रान्न भहात्नः | च्वप्रीतौ 
भगवान् ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरोचवरः। ततः ध्रगषः 
खाद खपागम्य पितामद्ः | भगीरथ मङ्ाद्मान तप 
साख्मयानदोत् । भगीरथ ! भङ्ाराल ! प्रीतये ऽद" 
जनाधिप ! | तपसा च तप्तेन, वर" वरय शव्रत ! । 
गवाच सङ्तेजाः सव्वं लोकपितामङ्म् | भगौरणो 
भङ्ागाह्कः कताञ्जल्ष्टः खितः | यदिन भगवानू 
पौलो यद्यच्ि तपसः फम् |. सगरस्यात्मजा स 
भक्तः सङिमभान्युः। गङ्गायाः सकिककिस्ले भख 
भ्येभां भङ्ाकनाम् ! खगैः ग्रे युर्यन्व' सव्यः च 
प्रपितामहाः । देव ! याचे क सन्तत्य मादसीरेत् षद 
भः। इश्ङ्रुवां बुखे देव | एष मेऽद्य वरः परः। 
स्छवाक्य व राजान सवशोकपिनाभङ्ः | प्र्नवाच 
भां वाणो मधुरां मधुराचराम् | भगोरथो गङ्नेष 
भगोरथ ! महारथ ! । रषन्प्रषदं भद्रन इश्छाकुकुशव- 
बन || इव हसवतौ च्छटा गङ्गा हिमवतः छता | 
तां वें धारयि राजन् ! रसत नियुचष्यताम् । 
मङ्कगयाः पतन रालन् } एथिवी ग शह्डिष्यते। तां 
वै धारयि राजन्नान्यः पथ्यानि शूलिनः । तेव. 
च्चा राजानः गद्खगं चामाष्य शोकशत् | जगाम 
लिदिव' देवैः सर्व सङ मरे |'' ४२ स० । 
“देवदेषे गते तिन् सोरक्ग दासनिपोडिताम्। श्वा 
वद्वमतो राभ ! वत्सरं सठपात। अ शंबह्मरे पूर्णे बव - 
क्ीकनमरतः | उमापतिः पश्यपतीराशानमिद्मन्रधी- 
व् । प्रोतस्तेऽद्ं नरश्च | करिष्यामि तव प्रियस् । थि- 
रखा धारयिष्यामि गेखराजछतासङ्म् । तलो रेमबती 
ञ्े्ा स.खोकनमखता | तदा सातिभर्दरप कत्वा 
बेम इःखहम् | व्ाक्राथादपङ्राम ! शिते शिवथिर- 
शब । शचिन्तयञ्च सा देवौ गङ्गा परमुञ्जरा। 
वि्ास्बहं हि पाताल" स्तोतषाण्ट्य शद्ूरम् । नखा- 
वेपनः श्चात्वा ऋऋ, इस्तु भगवानु इरः । तिरोभावर्थिवः 
बुविञ्क्र लिनयनसूतद्ा । खा तञ्खिन् पतिता ग्ट 
इछ रद्र संनि । हिगयतृप्रतिमे राम ! नटाम- 



गञ्जा [ २४८५] शः 

लगे | सा उच्चि गन्तुः भाशक्रोदुयत्रभा- 

{ता | मैव सा निर्गेभः रेभे जटामस्डलमध्यतः । 

ततैवाबभ्वेमदेवी संब्यर्गणान् बङ्न् । तामपग्डन् 

धरमस्तन् तपः परमनास्यतः । ख तेव तोषिनश्ाशंद्त्यन्त' 

श्धूनन्दन ! । विसं ततो गङ्ां हरो बिन्दुसरः 

प्रति| तद्या विद्धज्धमानायां शप्र चोतांचि जन्िरे 

क्ादिनो पावनी चेव नलिनो च तथैव च । तिकलः 

प्राचो दिश जम्न गङ्गाः शिवजलाः पमाः । अबद 

शौव सोता च सिन्बुबव महानदी । तिखद्ैता दिश 

अम्भ्, प्रत चीन्हु पुभोदकाः । शद्र्ौ चन्वगात्तासां 

अतीरयरथ' तदा । भगीरथोऽपि राजघिरदिव्यदन्द्न- 

भाख्ितः. प्राथाद्पे बङतिका गङ्गा त चाष्यतु- 

व्रजत् ।”” ४९ स । 

णस ग्वा सागरः राजा गङ्गवादभददा | प्रविवेश 

तलः भभेयत् ते भश्षादलताः । मखन्यवाड् ते रान ! 

गङ्गायाः सजिेन पै । शव्यं शोकप्रभबंह्या राजाननि- 

भववत् । तारिता नरथा ल ! दिव याताच देव 

बत् | षिः एला. सङक्ञाणि सगर म हातनः । दाग 

शख जल' लोकगे याबत् स्याख्ति पार्थिव ! | सगरखा- 

कजाः सथ्य" दिवि स्थाश्यन्ति देववत् । द्य्च इह्हिता 

श्छोहा तव गङ्का भविष्यति| त्वतूक्लतेन च भान््राच 

सोके स्य स्यति विशता | गङ्धा लिपथना मान दिव्या 

भागोरथीति च | लन् पथो भावयन्तीति तानि 

पथगा ख्टता !* ४8 स० । 

शुराखसख तु तथा वतरखप्रह्नारोऽन्वया रकः 

कलमेदाद्षिरोधः | यथा 

महामारते “सहापुख्यां गगनतः पतन्ती" मै भहे- 

श्रः} दधार शि.सा गङ्ख तामेव दिवि शेव । ब 

शारं ““महारेवख या शम्पीरतमा ङ्ग तमा छ, मात् । 

विनिमेता मङानन्द्ा द्िणेशणतः शभा" स्कान्द - 

“लिविकमपदोद्धिच्ब्रह्मारड गएषिरोङ्खवा । परा विष्ण्,- 

यदोगङ्गा सखद प्ति कारिणौ ।” वेष्यते “ततः प्रम 

बति ब्रह्मन् ! स्वेपापडरा सरित् । गङ्ग देवाङ्गनाङ्खाना 

सहलेपनपिच्रा। भिष्ण् पादविनिषक्ान्ता सावयितव न्द् 

सरछरम् । समनादुव्रह्मयः प्य शङ्खा पतति बै दिविः।. 

शा तत्र पतिता दिक्षु चतो प्र्पद्यत। खोता चाखक- 

मन्दा च बङ्कमेद्राच वे ् रमाद्। पाश्नो “चितौ तार 

चतं मत्माज्ञागां लारयतेऽष्यद; | (दिवि तारयते देवां 

शतेन गिविपयगा खला" सविषे “सहेशवरद्ध या श 

सपनों ततिरेणा सनातनौ | लौ चन््पावनार्याय दयया. 

चरणोद्गता |“ तत्स्वभावध्रकरणं ब्रह्माण्ड “पापानां 

पाप्रन््रो खगमोचाप्निहेदक्षा । सभाव एष गङ्खायाः 

शैन्य' भोतरुचो यथा भविष्ये "“पापखग्डनगोला 

छि सयोगङ्ग खभावतः। रपपातकषराशौनां सा डि 

न्तो यतः खता च्लान्द्नाद्खयोः ५%क्रोघलोसैक 

हत्तीनौ विपरोतक्रियावताभ् । कालिनाद्च तथ न्यन् 

तपोयन्नादि निष्कक्म् | गद्धुभयान्तु शत" सवे 

शफलं द्याचच संणयः। परत्रह्मलद्पाया गङ्गायास्तु 

श्भावतः'” | स्देवादिमयप्रकरणमु भविष्यं ^०शिव“ 

वाक्यं" लोक्ये यानि तोथानि पुणान्धायतनानि च | 

पैतादोनि रम्या एण्यकेलाणि यानि च । घमोाच 

स्मैरेवाखच सर्यन्नतर्पांसि च। अशं व्रह्मा च विष्ण च 

शंप्णक्तिषमन्वितः। टाविंशतिश्ोश्यस्तु देवता भ्या 

दे षदा गङ्गायां स्म रयेत खच्छाद्ूपेण सं स्विताः 1 

तिलः कोश्यर्कोटी च तोथौनां वायुरनकोष्। श्वदा 

अविकल च गदायां नात्र संशयः'” भविष्ये ` वेदेव- 

भयौ गङ्ग सर्भेदखष्टपिष्णो" भगवद्गीतायां “शोत 

सामद्धि जाङ्गरीति"खथ तद्या विचिष्टताप्रकर्म्देवागान्तु 

भङ्दिवो यथा च्रे्ठतमः ₹्रतः। सवेषामेव तीर्थम 

सथां शङ्खा विशिथते' महाभारते.“ स्वतोयेमा गङ्खा 

शपधममयो सदुः | सपशाद्मयो पोता सवं देनभयो- 

रिः" स्कान्द भूतेश्वरादिङ परोऽस्ति न पूलनौवो 

भैवाखभेषसटथः कठरस्ति लोके । गङ्ासमः लिभृषने 

भ दहि तौधेमस्ति नान्यदुव्रतं च शिवरालिसम तथाश्ि 

सहाभारतेभन गङ्कासडथं तोध' न देवः केशवाद् परः | 

जाह्यवेभयः पर नस्तो ये वमाह पितामहः जद्ञार्छे 

नकली ठु सरतो्थानि खत हायर प्रम वतः । गक्कामभिः 

खख यान्तिखा ठ देवी ग [कञलचिव् नारदोवे 

५क्ोटिष्वटाच्च दथच तो्यौतां यत् फं भवेद | तत्खन- 

सिरेकन् गायां शभति नरः” भविष्यो 'शखभिभूति 

प्रयाखेम भक्तिपाद्या महेषरो | मावादुरूपफबदा 

मक्का स्जगद्धिताः ब्रह्माण्डे “प्रभासे गोरह 

राह्यस्ते दिवाक्षरे । यत्फलं पाश्डवश्रोठ ! शङ्कायां 

लदधिने दिने । मंडाषुख्डा सडङतेगा सदयः -शुद्धिक्षरौ 

थरा । महाप्यपरद्। ष्यः खगेमोचप्रदेव सा” दाने 

*ायन्ुवं यवा सयान स माहत्तस स, तम् । तोधा 
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करितां श्चो्ा तवा गङ्ख इङोच्यते'' मात्ख ^तौधानां 

परम्' तों" नदीनाछत्तम) चदौ | मोक्षदा मवेभूतानां 

म्या प्राह दिवालखिःः' भविष्ये “ध्यानः सते 

नोच्डेवृद्लोतायां तद्वै तपः। दयापर यन्नमेवाहः 

कष्ठ) चङ्कोव केवलम् | चन्ासखिमयाद्धापि गङ्गाया 

श्लोदविरर्' । {शिष्टा यत् प्रयच्छन्ति भक्त भ्यञ्िन्तितं 

कल्" भते ¢नाच्ि गद्धासम' ती नास्ति वेद 

इना शतिः। मस्ति स्टय्, समः शस्ता नासि भूति 

खम" तपः'"कौर्ममातृखयोः “शते च सवेतोथनि ने तायां 

शन्कर परम् । हापरे त॒ करके कलौ गङ्गैव 

केवचम्'” दानधमे" ^ते देशस जनपदास्ते थनास्त $पि 

श्रमाः । येषां भागौरथौ गङ्गा मध्यं याति सरिदिरा 

खरणप्रकरण्यम् हरिवंये “दिव्या तिधारा इष्टा यैः 

धया लिपथगा नदी । खरणादेव सववामहषाया 

विभेदिनी" ब्रह्माण्डे “भनसा संख दस्तु गङ्गां दूर 

सितो नरः \ चन्द्रायण्यसकन्त॒ लभते नान संशय : ” 

भविष्यो “अर्थादेव गङ्गायाः पापरूबातपिञ्चरम् | 

भद् खड्खधा याति भिरिवैज्ृतो यथा बद्याण्ड 

“'यन्न तन्न खितोषापि भरग्ये सहपस्िते । “भक्तया 

ङ्क दारन चाति नरः दिवपुर' परम्” भगिष्व 

जच्छन विषम खपरत् ध्यावत् जाखदुभुञ्चन् वस वदत् । 

अः चरेत् सतत' गङ्गां स च इचन्रत संकटात् कत्तेन 

प्रश्षरणसम वच्णवे “गङ्ख गङ्गेति यनाम योजनानां 

अतेर्ापि । स्खितेगद्धारित' इन्ति पाप जलन्मनयाजि- 

तसू” । “गङ्गा गङ्गतियो ब्रवाव् योजनानां 

शतेरपिि । रच्यते सर्वपापेभ्यो पिष्णुलोक स गच्छति 

अलराप्रकरणम् बह्माख्ड “येषां बुद्धि शुभां देवाः 

प्रयच्छन्ति महात्मनाम् । तेऽपि गच्छन्ति नियता गङ्का- 

अभिगतां चर :" तलनेव “'च्ञानञ्च भक्तया गङ्गायां कतु - 

कामद गच्छतः | पदेषदेऽमेधश् फलं प्राप्नोति 

सानवः" । भविष्ये “इथ कुलं इया विद्या था यत्ता 

इथ तपः । था दानानि तदो कलौ गङ्ख ग याति 

यः" | वाराह्ब्रह्माण्डयोः म*अष्यादिकषं ग्टद्ोतला व॒ 

चेन्द्रः देवाः बकासते । आगच्छन्ति कदा मर्यांगङ्गमभि- 

मा गराः" } भविष्ये “अहक ख सङ्गन वाणिज्यं - 

मापि सेवया । कामासक्लोऽपि च नरो गङ्ग प्रा्य दिव 

व्रजेत् | द्नघर्मँ *गङ्गाङ्गता ये लिदिबं गताश्ले 

अथ देलपंकरणम् “दाङ हश्यतं यावत् नभेदच्नीर- 

चते । मन्त्रो न दिधिः काखो भ दौम च 

गोमयसू" | सल कषयः पठन्ति “खनं न पतिग्डङ्कौयात् 

प्रा, कणडगते रपि" स्कान्द “तो रादुगव्य, निमाबन्त 

परितः जचेबखचःते। अत्र दानं जपोहोमो गङ्गायां नान 

संशयः”, | दानधमे* ५भाद्ररष्य चद् श्यां यावदाक्रमते- 

जलम् | तावहरभे' विजानोयाल तद्र ̀  तौरचयते" 

जषा “प्रवा इमवधि' कत्वा यावद्गस चत दयस् । अल 

नारायणः खामो नान्यः स्वामो कदाचन" । खण द- 

पर्र्यस् वैष्णवे “खताभिलषिता दष्टा खम, गीताऽ- 

बना द्डिता । या पावयति मतानि कोर्तिता खा दिनेदिने” 

मतिप्रकषरणम् भविष्ये “परदार परदरव्यवाश्" द्रोः 

, प्रख्य च | गतिमन्ियमा णद गङ्खेव परमा गतिः। 

इषनप्रकर्म्"' भहाभारते ““मङ्खोभिंभिरथोदिग.धः 

शुरषः पवनो यथा । ख.ते शोऽख पापमाक श्य 

शवाप्रकर्मेति"” दथेनप्रशर्यम् दानधघम | जत्य 

रिह वख्छास्ते खद प्रङ्गभिरेव वा। खमर्णायेन 

पश्यन्ति रक्रा पएर्यन्नङां शुभाम् ब्रह्माख्ड तानन 

शय्य मायुञ् प्रतिष्ठा ङवमान्दता। ्युमानानाच्रयतवञ्च 

गद्धःदशेनलं फम् आथ नभस्कारप्रकरणम् भविष्य 

दमयोः गङ्ग परमालखदूण्णोम् । त्ेशो- 

कयपावना्थाय भाद्ख्तां प्रणमेत् सदा” । ् यधेनण्करणम् 

जद्माण्ड “भक्ता हि च्ापापी गङ्गां स्.दा णचि- 

भजेत् ्यनिच्छयापि ख्ख रोदडत्योव हि पावकः 

मारदौये “तथेह गङ्गां स खड ब्रद्ध्पां खएणयदाम् । 

शद्धा भवन्तो खवँ सदया एव्र न स णय ** वराद 

“ब्रह्महा चरहा गोतः ख.्ो वा सवपाक) तदखा- 

कोयं मरः ख्य हा सवपापः प्रव्यते” । अथावगाहन- 

पर्रम वनपवेश्छि “यदृकाश्य चत त्वा कत ग्धा 

धग] ङनम् । शव ट्इति गङ्गन्भसलराशिमिवानल 6 

शमानप्रकरणम् यष्टवे सञातख खलिले यदा; सद्य 

शवापं प्र्ग्यति । अद्ददेषरयप्रापिशच खुदा सनरय | जायते 

अदिष्पे ““अक्घद्ध पण्डितद्यापि युखिनः सत्यशालिनः । 

भङ्गास्ञानवि ङोनख तख जन्ध निरर्थकम्” तल्ैव पितरो 

ओोगिनद्ौव गायां गायन्ति सादराः । ऋपि नः स्वकुले 

कचित् गङ्धगक्ञावी भविष्यति| देवेभ्यञ्च पिदभ्य्च 

दाते खडिलाच्ञलिम् | गङ्ाक्ञारतं मत्य ढदव यम 

किङ्कराः । दिशोदश पलायन्त खि" इदा यथा खगाः, 

अमो भौतख् तं इष्टा प्रखिपत्य प्रपूज्य च | ग थक्गोति 
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लथा स्यात" तखासे एण्यकमे्यः । मेरुमन्द्रभालोऽपि 

राधिः पापस्य कम्पंणः। गङ्गाखानेन दग्धः खयात्तस- 

राधिरिवानलेः'' मह्ञाख्छो “खा स्लगेभवाभरोति 

घौतवा च्रानभवाभ यात् । गङ्गा्ञाने ठ भङ्गया वे प्राप्रोति 

परम" पदम्'" ब्वेवत्त “गङ्गायां भौसलं क्ञानं मङा- 

पातकनाशनम् । चखन्नानात् स्लर्मस प्रापिन्तौनान््, लिने 

संधयः" | पुण्टकाद विये षष्ानप्रकर म् भविष्ये “ हादब्दां 

आवण स्यां एषयोगतः | श्ाद्रयाञ्च षदु- 

रथां गङ्गा्धाम' विेषतः। वेथाखे पूरिभा वा खा- 

श्वाय ३ कात्तिके तथा | तथा माषौ खमावाखा गद्रग- 

चाने घछदुलंभाः। रष्याद्म्यां सहणन्तु शतं ख्यात् 

खव पथ । अमावाधादने चे इ इ९न्त॒ दिनश्वये । 

अण्टरद््यं सहे लच्' व्यतोपाते सनन्तकम्”” बद्धो 

“अन्दं यहे चेव योऽवगाडति जाङ्गम् । स क्ञातः 

रती सु किमयमटते महीम्” सृतिः “इन्दो लं चयं 

प्रोक्घ रबेदैशगुण' तथा । गद्"तोये त॒ संप्ाप्रे इन्दोः 

कोटीरवेर््श" ( नन्दाम डाच टोवारोदथ इरार्दोदव- 

सखञानफल रत्तच्छव्रे थम् ) । अद्वार णप्रकरणम् 

दानधमेत्रह्माख्डाम्न येष । 
“जाङ्कवीतोरवंभूतां गदं मूद्व विभक्ति यः। बिभन्ति दपं 

शोऽकंख तमोनाशाय केवम् तपेप्रकरणम् ब्रह्मा 

<छाम्ने वदानधर्मेष “य स््छेत् सफलं लन्दर जोवनं 

ऋतमेव च| सपि खपेदकरासभिगम्य चरां स्तथा" 

चथ द्ागप्रकरणम् भविष्ये “वासो िरण्यरल्ानि पल- 

दृष्मफलानि च । अन्नदान दकञ्चापि ्यात्नो यद्- 

भीपितम् । तत्त्, भक्ता ठ गायां यः प्रयच्छति 

भानवः | तत्ततृद्चखभनन्तञ्च सम्भाष्य चेह जन््रनि । 

न्नित चाप्नोति निवाँणं परमं यञ्धिरञ्जनम् | यन्नोदानं 

धो ज्ञान श्रादश्च घरपूजनम् | गङ्गायान्तु रतं सव॑ 

कोटिक्ोटियुखं भवेत्" वरतप्रकरणम् बद्याण्छ "“थाखि- 

हवङलप्रख्यन द्िप्रस्यपयसा तथा | पायसः पवयित्वा 

2 मधृखख्छं घृतं तथा । प्रत्यक पलमालरन्तु तन्न नि- 

शिष्य भक्तः | तत् पायखमपूपञ्च खडड्,कान् यावका- 

मपि । तथा गुच्ज्नाडं मलन्तु वं खप्यभेव च । चन्द्- 
मागुखकपुं रक मानि च शुगगुलुम् । विल्वपललाणि 

दूवच्च रोचनां सितसभेपम् । नौ लोत्मलख्य पमाखि 

पल्वाभावे फलानि च | यथा शक्रया महाभक्त्या म- 

क्कायां यो विनिशिषेव् । मारि भासि पौयंमस्ां 

दश वा प्रङरदये । अद्यानेन भन्त्ेष्य यावत् सवदरं 

वथा । (खो गक्काये नारायख्य ते नमो नमः) । इति 

मन्त्रेण सतत" शतमोत्तर' जपेत् । गङ्काजलान्तभू तवा 

त॒ त्मनाख्यक्तसंशयः इविषाशौ मिताहारी य- 

सौ तेष्, दिनेष्, च । संवत् खरान्ते तषा गङ्गा दिब्ब 

बदएषैरा। दिव्यभाल्याम्बरधरा दिव्यगन्बादुलेपना । 
चारङूपघरा देवौ दिव्यरद्रविभष्ितिा | प्रत्व्ङूपा 
षरतल्िढत्ये व वरप्रदा । एवः प्रत्यत: साच्ात् गङ्कं 
दिष्यवडुषेराम् । बट लचचुषा भर्या वरदानरुडद्य- 
तास् । यान यानृ कामयते कानांसांखान् खवीनवाभ्,- 
गात् | निषकाभस्तु पर' भोच' भते नाव संशय ३४ 

श्रद्खप्रकरणम् भविधेवरं “*गयाच्रा' ठत' तेन उवृद्ध- 
छ ठषरथा । येन गकृान्ध्रसा सिक्तं तीरे चराङ्गमका- 

रिच। पित दिश्य यो भक्तया पायस मधुसंदुतस् । 
यडसपिःखमायुत्त' गङ्कास्मसि विनिचपेत्। क्प्राः 

पिबन्नि पितरस्तस्य वर्षेथतलयम्”” देवीएराणे ^अकाके- 
$ष्यथयवा कले तोरे ऋद्ध" तथा नरैः | प्रा्गीरेव ब्दा 

काय्यं ̀  क्तव्यः पिदतपेशम्” खय पिच्छप्रकरथम् 
देवोषएराखे “शढ्द्खाभिगमन' भत्वा पिख्छः ददानि 
बः। तारिताः पितरस्तेन भवाग्योदेस्तिरोदकेः |" 

वलन व ““गङ्गायाञ्च गयायाञ्च पिक दान" खभ' ऋ.तम् । 
विशेषतः कलियुगे गङ्गाप्िण्डः प्रथते | गङ्गायां 

पिख्डदानेन पितरस्तु विडोदकेः। मरक्स्या दिवः 

यान्नि खगस्य मोच्भाध्रयुः। माहेन्द्र विरजे चेव 

गयायां जाङ्कदोतटे । शत॒ पिण्डप्रदो याति नक 

कोकमनामयम्” जलप्रकरण्यस् ब्राह्य “योऽसौ †निरच््नो 

देवत ख्छपौी जमाह नः | स एव दू.क्पे्य गङ्ाम्भो 

माल सशयः” । लेके “जद्हा रुहा गोघ्नलेयौ च 
खतलयगः । गङ्कम्धसा च प.यन्ते नान कायं विचा- 

रणा"”। मदो “^निरदुयुगस इसन्त॒ पादेनेकेन यः मान् | 

भासमेकन्तु मङ्गाम््मः सेवते ख विशिष्यते। मेरोः स~ 

ङ्ख च रलरागेः संख्योण्लानाखदक्द् वाचा | शक्यं 

बक्क् नेह गद्धाजलनां चुखाद्यानं परिमाणं तथेव” 

तोयदानप्रकरणम् भविष्यो “शच्वदानैख गोदानेच ख- 

श्वदानादिमिखथा । रथाश्रगजदानेख यत्फल' पर 

खीस्सिंनम् | ततः तयुं गद्गातोयदानाद्वाभ् यात्"? 

महाभारते ““चन्द्राज्णडसे ख यञ्रेत् कायथोघनम् । 

यः पिबेह यचेष्द्ः बक्काच्छ; षदिपिष्यते मद्र 
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कीरे वशेचिय' गङ्ातोय पिबेत् सदा । दोक्तितः सवै 

यन्नेष सोमपानं दिने दिने। गङ्कातोयाभिसंसिक्तां 

भिच्चामश्राति यो नरः । सपेवत् कञ्चुकं श्वा पापानोह 

नरोत्तमः | खार्गापवगिको' सिद्धि" प्राप्नोत्येव न संशयः. 

स्कान्द “गणड घमानबपानेन अश्वमेधफलं लभेत् । ख- 

च्छन्दः यः पिबेदपस्तखय त्तिः करे स्थिता पाद्मं 

:°लिभिः सारखत' नोय' सप्रभिच्चौव यानम् | नामदं 

-श्भिम तैगाङ्ग' वर्च जोर ति'* अथ वासद्धपसेवाप्रक- 

र्णम् | व्राद्धो “तपसा ब्रह्मचय्ये"ण यन्नो स््यागेन वा 

गतिम् । न तां संलभते जन्त॒गेङ्घां रुरेव्य यां लभेत्” 

नारदोये ““किभदाङ्गेन योगेन क्षिं तपोभिः किमध्वरेः | 

वास एव ह गङ्गायां ब्रह्म्नानदख कार णम्“'सहाभारते 

“पू वयखधनचच शला पापानि ये नराः । पचचाद्- 
गद्कां समान्रित्य तेऽपि यान्ति परां गतिम्” नद्भारडे 

५अङ्ापातकिनो ये च सेवन्ते यदि जाद्कवौम् । पात- 

केभ्योऽपि पञ्चभ्यः का कथाऽन्यद्य पाप्सनः” भविष्ये 

भिरा सप्रन्नः वा स्थितिमात्रेण भक्तितः | 

गङ्गातीरे नरो यस्तु मरकः स न पशयति" | विन्नप्रकर- 

व्यम भवभय “परिव ् नसल्ताणि गङ्खगं रचचन्ति य- 

लतः। निरासयन्तय्रभक्तां्च पापकमरतांसलया । का- 

भक्रोभमदोत्धाहलोभादिनिथितेः शरेः | प्रहरन्ति 

अनस्त भां सखिवितिं वे नाशयन्ति च” प्रतिखहप्रकरणम् 

मावृद्धे “यस्तत्र प्रतिग्टद्भाति तोयेँष्वयतनेष्, च । 

हिरण्य रजतं ताचर' यद्धान्यदस्तु किञ्चन । निःफलं 

तद्य तत् तध" यावत्तु चाश ते | वरः विक्रयणं 

भाद्रं विक्रयणं प्रितुः। पि गद्गजलस्यन्तु न 

ग्डह्भोयात् कद्ा चन” खातिः | “गङ्खगविक्रयखाद्राजन् 

विष्णोर्विक्रयण' भवेत् | जनार्दने त॒ विक्रीते विक्रीतं 

ख्ाव्लगच््यस्" अभक्तिप्रकरणम् भविषेतर “गद्धगं प्रा- 

श्वाय ये सर्व्वाः चद्धां भक्ति" न कुमेते। तीर्थान्रे रतिं 
ङयुस्ते वे निरयगानि णः” | लनकचप्रकरणम् ह्माण्ड 

“गङ्गां संचित्य यस्ति ततसयाकाग्य' न विद्यते । नत- 

ठ्यः स वे छन्त जनद् क्तो भवेन्नरः” । खय् फलप्रकर- 

षम् नाद्धं “न्नानतोऽन्नानतो वापि कामतोऽकामतोऽपि 

बा। गङ्खगयान्तु खतो मर्यो मोच" खमंद्च विन्दति” 

भवित “समिक्ौटपतद्भाद्या ये बता जाङ्कवीजके | 

करलाच्निष्यतिता इच्चास्तेऽपि यान्ति परां गावम्” तथा 

“शपि योजनपययं ने गङ्भ॑ शता ततु तयजे 4 । वैवख- 
[ अह! 

तोऽपि तथाव्यं' दत्वा खे प्रयच्छति” सलान्देः “य्घदक्षे 

ठ जाद्कव्या जियतेऽनश्नेन यः | स याति न पन- 

जन्म नह्यसायुज्यमेव च” अस्थिपकेपप्रकर्म् वनपर्यखि 

कौर्मे च ““यावन्त्यस्यौनि गङ्खायां तिष्ठन्ति घरुषस्य च। 

तावदषेसहस्ताणि बह्मलोके महीयते । यावदस्वि मलु- 

षड गङ्गायाः ्छ.शते जलम् | तावदषेर इस्ाणि सर्ग 

लो महीयते" ब्रह्मारुढ़े “गङ्कातोये त यद्धास्वि नीत्वा 

संसिष्यते नरः| तत्कालभादितः शत्वा खगे तख 

भवेत् स्थितिः । गङ्खगटोयेषु यस्छास्वि ज्ञाव्यते षुरक- 

सेशः । न तख पुनरात्तितर ह्मलोकात् कदाचन?” के- 

शादिप्रक्षरणम् बअह्नाण्ड “*केशलोमनसखादनि वेषां 

षखान्त॒ वायुना । निचि्यन्ते च गङ्कायां तेषां खादि- 

यति स्थितिः अथ प्रकौयेकम् जह्ाण्ड “द 

शतक्त" पापं स्सा ऊन्शतानि च | स्ञात्वा जन््- 

शहस्ताखि इन्ति गङ्का कलौ युगे” | गङ्खादारवाराणसौ - 

प्रयागादिप्रकरणस् मात्खे ““सवेत्र उलभा गङ्गा बिष 

स्याने दलेभा । गङ्गाडारे प्रयागे च गङ्खगसागरसङ्खमे'? 

बनपरणि “खगे दारो तत्तल्यं॑गङ्गाहारं न संशयः 1 

तल्लाभिषेक' यः कु््यौत् सोऽखमेधमवाम् यात्"” जह्माण्ड 

वाराणां विशेषेण गङ्ख नित्य" वि्चक्रिदा । अनन्त- 

कोटिकल्मोल्य' पापं एषां प्रणाशयेत् । ̀ वाराणब्छां वि- 

शेषेण सद्यः पापविनाश्चिनौ | गङ्गायान्त्, जले मोचो 

वाराणद्यां जले श्यले। जले सयले चान्तरौच्ते गङ्गासागर- 

सङ्गमे" । भोत्चप्रकरणम् स्कन्द् ˆजद्धादिरेवलोकानां 

शक्तो प्राप्रे न्णाम् | गङ्गा च परमा हेतुः कलि- 

काले विशेषतः> | ॥ 

गङ्गामा हात्मय' का्ीख० विष्ण्,* प्रावि † तेनोक्तम् यथा 

“मनमेव सा परा भृत्तिस्तोयद्छपा शिवाक्िका | 
व्रह्माण्डानामनेकेषामाधारः प्रतिः परा । खिद्ग- 

विद्याखद्धपा च लिशक्तिः करणात्सिक्रा | आनन्द्ाऽ- 

खतद्पा च शुदधमेखद्छपिखो , ताभेनां * जगतां 

घात्रीन्धारयाभि खकौश्या । विश्व रच्तणा्ांय पर 

जद्धसद्पिणौम् । नैरोक्ये यानि तीर्थानि पण्य 
सेवा यानि च| स्थर सवै वे धम्म्रः सवै यत्ताः 

सदच्िणाः | तपांसि विष्णो | सर्वाणि खतिः साङ्ग 

चतुभिता | अहञ्च त्वञ्च व्रह्म.च देवतानां गणाञ्च मे । 

धुरुषाथांञच स्वँ वे शक्तयो विविधाच याः। गङ्गायां 

सपे एैते छच्छाद्पेण संस्विताः । ख खातः नः 
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सौयैष सवेक्रदष् दोचितः। चीखं सव॑ब्रतः सोऽपि 

यस्तु गङ्खं निषेवते | तपांसि तेन तप्नानि सर्बदान- 

प्रदः सच | स प्राप्रयोगनियंमौ यस्तु गङ्गां निषेवते । 

सर्वस चभिभ्य्च वेदशिद्गयच मै तथा, चास्ये 
पारगेभ्यञ्च गङ्खगश्ञायो विशिष्यते । भनोवाक्कायले 

दोषिदंष्टो बह्धविपैरपि । . बीच्छ मङ्ख भवेत् पूतः 

घरुषो कात्र संशयः | कते सवण तोधांनि नेताथां 

इकर परम् । ह्ापरे ठ जरम" कलौ गङ्गव 

केवलम् | ध्यानं ते सोशेवस्ते तायां तञ्च वे तपः | 
दपर तदयं यन्नः कलौ गक्गोय केवलम् | पूर्ेजन्मा- 

न्तराभ्यासष।सनावशनो रे ! । गङ्कातोरे निवाः 

श्यान्डदनुखहतः परम् । यो देहपातनाद्यावदुगङ्खगा- 

तीरं न इश्चति | ख हि वेदान्तविद्योगौ ब्रह्मचयथं बतो 

खदा । कगौ लुषचित्तानां पापद्रव्यरतान्मनाम् | 

विधिडहोनक्रियाण्ाञ्च गतिरङ्ग विना नहि | शलच्छोः 

कालकर्णी च दभ्खप्नो इविचिन्तितम् | गङ्कागङ्खेति 

जपनात्तानि नोपविशन्ति हि । गद्धा हि स्वेभूताना- 

निहार फलप्रदा । मावादुष्पतो विष्णो | खदा सवै 

जगद्धिता | यन्नदानतपोयोगजपाः सनियमा यमाः | 

गङ्गासेवाख इख न लभन्ते कलौ रे ! | किमाङ्गन 

योगेन किं तपोभिः किमध्वरोः । वासएप हि गङ्गायां 
जद्भच्नानख्य कारण्म् | अपि दूरखितखापि गङ्गा 

माहात्मयवेदिनः । -अयोगद्यापि गोविन्द् ! । भक्तया गङ्गा 

प्रसौदति । श्रद्धा धमेः परः च्छः शआङ्धा नाने पर 

न्तपः | श्रद्धा खर्च भोच्चञ्च अङ्या सा प्रसौदति | 

खन्नानरागलोमादौः एसां संमूढ्चेतखाम् | चङ्धान 

जायते धमं गङ्खगायाञ्च विशेषतः| बह्हिःश्ितं जलं 

यदन्नारिकेलान्रस्थितम् । तथ! बद्याख्डबाद्यस्य' पर 
जद्धाम्ब्, जाद्कवम् । गङ्गा लाभात् परो लाभः कचिदन्यो 

न. विद्यते । तस्माह्ङ्गापासोत गङ्गैव परमः एमान् । 

शक्रख पर्डितख्यापि ुखिनो दानशालिनः | गङ्गाख्ञान- 

विहीन इरे ! जनऋनिरयकम् । इया कुलं या विद्या 

था यन्नो इथा तपः इया दानानि तद्धे इ गङ्कामक्तो न 

यो भवेत् । युवत् पाब्रपूजायां न स्याद तादथं फलम् । 

यथा गङ्गाजले ्लञातः पूजने विधिना फलम् । मम तेजो- 

$भ्निगर्भौयं भभ वौग्धांतिसम्धता । दाका खष्दोषाणां 

खपेपापविनाथिनो | खअरण्यादेव गङ्गायाः प्रापसङ्कात- 

पञ्जरम् । अतधा भेदमायाति गिखििच् इतो यथा । 

ग्गं गच्छति यसे को यस्त भङ्ग दुमोदवेस् । नयो- 

स्तुख्य' फलं प्राङभेक्तिरोवात्े कार्यम् । गच्छ सिन् 

खपन् भुञ्जन् ध्यायन जात् शरखन् वदन् | यः खरेत् 

सततं गङ्गां स हि हच्यत बन्धनात् । पिद दश्च यो 

त्तया पायसं मधुखंयुतम् । यडसर्पिस्िलेः सारय 
गङ्गाम्परखि विनिःच्िपेत्। घ्रा भवन्ति पितरस्तख 

गेत रे ! | यच्छन्ति विविधान कामान् भूरिभूतानू 

पितामहाः | लिङ्गे पूजिते सवमधितं खाव्लग- 

द्यथा । गङ्काख्ञानेन खभते सषतोधफलं तथा | गङ्ग - 

यन्तु नरः स्त्वा यो लिङ्क नित्यमद्धंति। एकेन 

जन्ना क्तिः परां प्राप्नोति स घ्वम् । ऋग्निहो- 
छोब्राणि यन्नाञ्च तथा दानवपांखि च} गङ्खगयां 

लिङ्कपूजायाः कोद्य येनापिनो समाः| गङ्गां गन्तुः 

विनिचि्ट लत्वा खाद्धादिव श्ट! स्थि. सम्यक् 
सङ्खात् तदख्यानन्द्न्ति पूषेजा' १ भापानि च खद् 

न््याशहा क याखाम ए्वलस् । शोगमोहादिभिः शाद 

अन्लयन्ति पुनः एनः | यथा गङ्गां > यात्य च वथा चिद्घ 

्जञमेहे ! गङ्गां गतो यदः रघ न उच्छित्ति विधा- 
खति । ग्टहाङ्ङ्गावगा हाथ गच्छतसतु परे प३े। 
निराथानि व्रजन्त्येव पापान्यद्य थरोरतः । पूर जन््तेः 

पुण्यौ ख्यक्घा लोभादिकं इरे ! । बय् दख सवेविन्ना नान् 

गङ्गां प्राञ्नोति पणख्यकान् । अलुषद्कण शलकेन बाणि- 

च्छेनापि रेवया । कामासक्लोऽपि वा भर््योगङ्गा्ञायी 

दिवं व्रजेत् । अनिच्छयापि संस. दहनोऽपि यथा 
दहेत् | अनिच्छयापि संक्ञाता गङ्का पापं तथा ददेत् । 

तावदुभ्वभति संबार यावद्गङ्ग न खेवते। संसेव्य 

गङ्खगं नो जन्तु्वक्तोशं प्रपश्ति। यो गङ्गाम्भसि 

सखंस्लातो भक्तया संल्यक्तसंशयः | मदष्यचमणा नद्धः 

स देवो नोत संशयः । गङ्गक्लनाथष्ठदुक्तो मध्ये मागे" 

सतो यदि। गङ्गास्ञनफलं सोऽपि तदम्ोति न 

संशयः | महातपः ये च गङ्गायाः शटखन्ति च पठन्ति 

च । तेऽ्यथेतमेहापापेषं च्यते नान संथयः । इवुयो 
इराचारा छेठका ब्ह्संशयाः। पश्यन्ति मोहिता 

विष्णो ! गङ्गामन्यां नदौभिव । जन््रान्तरलतेदीनेखपो- 

भिनियसेत्रतेः | इह ङन्दनि गङ्गायां षां भश्चिः 

प्रजायते | गङ्गाभक्तिमतामर्यै भद्ेन्द्रादिषएरेषु च । 

छ्यांखि रश्घभोगाणि निभितानि सखलयन्भ् वा । भिद्गयः 

खिद्गलिङ्गानि सख्थेखिङ्ग,च्नेकशः। प्राबादा रव्र- 
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शशिताखन्तासणिगणा चपि । गङ्गाजले भ तिषन्ति 

कलिपापानि भोतितः | अतएव हि संसेव्या कशौ 

गङ्कखसिद्धिदा । श्र्योदये तमांसोव वजिवजभया- 

च्रगाः | ताद्तित्षणाद्यथा सर्पाः मेषा वाताहइता यथा । 

तन्वन्नानाद्यथा मोहाः सिंह दद्रा यथा खगाः 

तथा सर्वाखि पापानि यान्ति गङ्ग च्षणात् च्यम् । 

दिव्यौषैर्यघा रोगा लोभेन च यथा गुणाः। यथा 

सोश्नोग्रसन्तप्निरगाधददमच्जनात् । ठबभेलाः स््लि- 

छेन यथया नश्यन्ति तत॒च्तणौत् | तथा दोषाः प्रणश्यन्ति 

गङ्न्भःस्स्ेनाटुघ्र वस् । क्रोधेन च तपोयदत् काभेन च 

यथा सतिः | अनयेन यथा लच्छीर्षिद्या भागेन तरै यथा । 

दम्धकौ टिल्यमायाभियेया धर्मो विनश्यति । तथा नश्यन्ति 

पापानि गङ्गायाद्भेनेन ठत} मालः दलैभं प्राष्य 

षिदयुत्सम्पातचञ्चलम् । गङ्गां यः सेवते सोऽत्र बुद्धः 

षारं परः गतः। विधूतपापाये मर्याः परज्योतिः 

खद्पिणोम् । सङ्ख्यं प्रतिमां गङ्ग ॒पणश्यन्ति ते 

मूषि । खाघारणाश््मता पू साधारणनदौभिव । 
अष्टन्ति नास्तिका गङ्गां पापोपहतलो चनाः ] संसारमो- 

कञ्च जनानामहकम्पया । गङ्गतरङ्गद्ूपेख सो- 

चानं निर्ममे दिः | स्वै र शुभः कालः ` स्वे देश- 

स्तथा शुभः । से जना दानपावर' श्रीमति जाङ्वौ- 
सटे। यथाश्मेधो यज्ञानां नगानां हिमवान् यथा| 

ज्नतानान्तु यथः सत्य' दानानानमयं यथा| प्राणाबा- 

सख तपखां मन्त्राणां प्रणवो यथा । धमां णामप्यङ्िसा च 

कन्धानां ज्रीर्यथा वरा ! यथाकषिद्या विद्यानां स्नीणां 

मौरी योत्तमा । स्ेदेवगणानाञ्च यथाहं परमेश्वरः । 

स्वे भेव भक्तानां शिषरसक्तो यथा वरः। तथा सर्वेष 

गौरथ गङ्गातोये विशिष्यते । इरे ! यस्ावयोभेदं 

न करोति महाखतिः। शिवभक्तः स षिक्नेयो महा 

पाशुपतच्च सः। पापपांशुनहावात्या पापदरमज्ञटारिका। 

यापेज्खनदवाग्निञ्च गङ्घयं पुखवाह्िन । नानाङ्ूपाश्च 

पितरे गाथां गायन्ति स्ैदा। अपि कचित् कुलेऽ- 

काकं गद्गक्ञायी भविष्यति | देवर्षी परिसन्त्यं 

दौनानाथां च इःखितान् । अद्धया विधिना क्ञात्वा दाते 

खशिकाञ्जलिस् । पि नः सुले भूयाच्छिवे विष्यो च 

साम्यढक् । तदाख्यकरो भक्तया तत्र सम्बाच्जनादि- 
छत् | कासो वा सकामो वा तिर्थयम्ययोनिगतौऽपि 

वा| ग्धगयां बो ऋतो भर्त्या नरकं म श पष्डति। 

तौर्धमन्यत प्रशंसन्ति गङ्कातोरे स्विताचच ये | ग्गं न 
बह मन्यन्ते ते स्य निंरयगामिणः। माञ्च लाञ्चंव गङ्गाञ्च 

यो दे एरुषाघमः । खकोयेः पिभिः साब्ः स घोर 

मरकं व्रजेत् | षर्िगखसहसत्ाणि गङ्ग रश्षन्ति 

सवेदा । अभक्तानाच्च पापानां वासे विषुः प्रकुर्वते । 

कामक्रोघमहामोहलोभादिनिथितेः शरेः | क्चन्ति तेषां 

मगस्तन्र स्थितिञ्धापनयन्ति च । गङ्गां समा येत् यस्तु 

ख खनिः सच पण्ड़तिः| कतजव्यः स विन्नयः एर 

भाथे चत॒श्ये। गङ्कगायाच्च सलत््ञातो ङयमेधफलं 

लभेत् | तपय पिष्ट"सल॒ तारयेन्नरका्थवाव् - 
नैरन्तर्येण गङ्गायां भासं यः शाति एर्यभाक् । ख 

धक्रलोके वसति यावच्छक्रः सपूवैजः। अवदं छाति 

च गङ्गायां नेरन्तवये^य एणयवान् । षिष्ण् लोकं 

खमागत्वं सख संवसेन्नरः ! | गङ्ायां क्ञाति यो 

मर्यो थावचव्लोवं दिने दिने। जोवन्य् क्तः स विन्नोयो 
देहान्ते शक्त एव खः | तिथिनच्तत्रपवादि ना- 

पेश्यः जाङ्कशोजले । ऋ्ानमात्रेख गद्धगयां स- 

द्विताधं विनश्चति | प्रण्डितोऽपि स सखः खाच्छ 

क्तियुक्तोऽष्यशक्किकः | यस्तु भागीरयीतीरं इख. 

सेव्य न संश्रयेत्,। किमायुषाष्यरोगेण विकाशिन्याथ 

किं चिया। दिवा बुद्धा विसलया यदि गद्धगंम 

सेवते । यः कारयेदायतनं गङ्खाप्रतिमते्रः । सक्ञा 

श भोगान् प्रेत्यापि याति गङ्भासलोकताम् | श्टण्वन्ति 

भट्हिमानं ये गद्या नित्यमादरात् । गङ्गाश्ञानफलं 

तेषां वाचकप्रौयनाद्नेः । पितृददिष्ठ यो लिक 

सपयेद्गाङ्खवारिशा । दप्राः ख् स्त॒ पितरो 

महानिरयगा अपि । सत्वो मन्तरजप्र वरत्पूतेः 

छगन्विभिः। मरोचुगाङ्घजेलेः ञानं दतस्ञानादिकं 

बधाः। चओआयः च्षोरककथायायि तं दधि गां भ् । 

रक्तानि करवोराणि रक्तचन्द्नमित्यपि| षद्रव्य- 

विभिश्रो ख गङ्भातोयेन यः सक्गत् 1 माघव } प्रस्थमात्रेण 

ताख्रपाबख्ितेन च | भानवेऽषे' प्रदद्याञ्च खकीय- 

पिभिः सह । सोऽतितेजोविभानेन शखर््यलोके 

भह्गीयते | अशङ्खोऽवोऽयहदिष्टसतीव रषितोषः । 

गाङ्केवाभिः कोटिदुणो च्ेयो विष्णोऽन्यवारिवः। 

मङ्गा तीरेषु शक्तया यः ङवयाह वालयः धौः । अन्यतो्थ- 

प्रति्ठातो बभेत् कोटियं फलम् । द्पवापीत्ा- 

भादिप्रपादामादिभिखधा । अन्यन् यद्भवेत् एण्ड तहगङ्- 
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दर्थनाद्गबेत् । अश्वल्यवटडन्तादिष्च्तारोपेण यत् फलम् । 

पष्यवाद्यादिभिश्चापि गङ्गास्पगेस्ततोऽधिकः। कन्या- 

दानेन यत् पुण्य यत् पुण्य गोप्रदानतः | तत् पुण्य' 

स्थाच्छतगुणं गङ्धागर्ड.घपानतः | चान्द्रायणसहल्ते ख 

यत् फलं याव्जनादेन ! । ततोऽधिकं फलं गङ्गाऽष्टत- 

पानाद्वाप्रयात् । मक्तय्रा गङ्खगवगाइख् किमन्यत् 

फलसच्यते । च्चयः स्वगेवासोऽपि निर्वाणमय वा 

रे! । गङ्भायाः पाडुकायुग्म' नित्यमद्खंति यो 
नरः । च्आयुः दुरः धनं पवान् स्वर्गमोच्तौ च 

षिन्द्ति। नास्ति गङ्कासमं तीथे" कललिकल् मष- 

नाशनम् | नास्ति छक्तिप्रदं चेवमविहक्गसमं इरे ! । 

गङ्ास्ानरतं मयै" ब्व यभकिङ्करा । दिशो दश 

पलायन्ते सिंहं टङ्रा यथा गाः । गङ्घात्रजनशौश्छ 

गङ्गातट निवासिनः । अच्च शल्या यथान्यायमश्वमेध- 

फलं लभेत् | गोभष्िरण्यदानेन भक्तया गङ्गातटे 

शभे । नरो न जायते भयः संसारे इःखसड्टे । 

दीषयुष्यञ्च॒वासोभिन्नानं पुस्तक दानतः । अन्नदानेन 

सम्पन्तिः कोभतिः कन्याप्रदानतः। अन्यत्र यत् लतं 

कम ्रतं दानं जपस्तपः गङ्खगतटे तु तत् स्वै हरे ! 

कोटिगुणं भवेन् । चेच पयख्िनौ' दद्यात् गङ्कातीरे 

वि्ानतः। गोरोभसंख्यया विष्णोयुगान् सवै" 

सञ्छदचिदान् । गोलोके सभ लोके वा कामघे्ु- 

अजातः। भुञ्जानः सवं कामांसतु दिव्यान् नानाविषान् 

बदन । देवानामग्यल्यां च मृङ्ञा त सह बान्धवैः | 

पिष्िख खद्धिच खवेरत्रविभूधितः | जायते चज्णे 

पादन धान्यसमाकुले । रतरा ञ्चनसम्पे शौल- 

दिद्यासमन्विते । भुक्वा च रपुलान् भोगान् पवबपौल- 

समन्वितः 1 पुनगेङ्गगं समासाद्य काशगराखत्तरवाहहिनीम् | 

विश्वेश्वरः समाराध्य पराग्जु्वा सनावथात् । काला- 

दे हान्तमसाद्य बह्म सम्पद्यते ततः । निर्वत्तंनहय- 

सपि भभेभागौरथयोतदे। नरो ददाति योभक्तयरा तद 

चु प्यफनं शरटण््, । तङ्ग.भिल्रसरेगू नां संख्यया यु गमानया । 

मडेन्द्र चन्द्रलोके भङ्गा भोगान् मनःप्रियान् । सप्न- 

दौपप्तिभूत्या महाधमैपरावश्यः। नरकस्थानपि 

पितुन् 1 प्रापय लिदिव' जेत् । ख्गस्यांञ्च पितुन् 

सर्वान् मोत्वयित्वा महाद्युतिः । अन्ने प्तानासिना दित्वा 

* हाधिद्यां पाञ्चभौतिकोम् । पर" वैराग्यमापन्नो युञ्जानो 

गोममुहमम् । रषा रति मुह पर बरलाषि- 

गच्छति| श्वणभावभपि यः सवर्ण" वा प्रयच्छति | 

छवणोञ्च विप्राय इरे | भागोरयीतट । स देभरल्न्ड शिते 

विमाने स्वगे शभे । सरवैश्थं समायुक्तः श्वेलोकेष पू 
लितः। बद्माख्डान्तरसंस्वष भृक्ला भोगान् मनो- 

रमान् । दवैः संपूजितो विष्णो | रग्वदाड्तसं चवम् । 

रकराद् च ततोभूतवा जम्बहयोपे प्रतापवान् । ततोऽवि- 

छत्तमासाद्य पर निरवांणङ्टच्छति | जन्दचतं तु ठते स्नाने 

गङ्गायां भक्किपूठेकम् | जन्पर्टतिपापौ षात् संचितात् 

खचग्रते शणात् । वैशाखे कार्तिके भाते गङ्गा्ान' 

चदलेभम् । दर्शे श्तयुणं पुर" संक्रान्तौ च सद्स्त- 

कम् । चन्द्ररूग्यं सहे लतं व्यतीपाते तनन्तकम् । अयुतः 

विषु चेव नियुतन्वयनदये । सोमः सोर्माद्ने, रवि- 

वारे रवेर इः । तञ्च डामरिपरवाख्यं ततर खञानमसं- 

यकम् । स्रान' दान" जपोहोमो यञ्च चड़ामण् 

कतम् ¡ तदच्चयमिद' सप" विष्णो ! भागीरथीतट । 

च्रह्वया भक्तियुक्तस्तु गङ्गं स्नात्वा विधानतः| बह्म 

चापि विशुद्धयोव किं एनस्वन्यपातको । रभिकोट- 

पतङ्गद्या ये खता जाङकवीजले | कूनात् पतन्ति ये इता 
स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्” | अन्ददन्यपि तत्रत्य 
फलानि प्रा त छक्तानि तन्न दष्यानि। 
बद्माण्ड «“गङ्कां ए्यजखां प्राप्य योदश विव जयेत् । 

शौ चमाचमनं सेकं निभां सलषपेणम् । गात्स'वाङन" 

क्रोडं प्रतिखडमथोऽरतिम् । अन्यतोयैरनिच्धौ व अन्यतो- 
चेप्रथंखनम् । विण् मूला दिभरोतृसगे सन्तारञ्च॒ विशेष तः" 

तखा बेशाखशक्तशटतीयायां ब्रह्मलोकात् हिमवति 

पतनं ततो भूमौ पतनञ्च दशहरायां यथां “वैशाख शक- 
च्चे ठ तृतीयायां जनादेनः | यवातुत् पादयामास युगं 

च(रब्धवान् टतम् । बह्मलोकातिपिथगां एथिव्यामवातार - 

यत्“ ब्रह्मएराणम्।“ “च्छे मासि चितिदतदिने शक्तप्ते 

दश्यां हस्ते भेला च्िरगमदिय' जाङ्कवी भर्व लोकम्"” 

तिभ्ल° तवाक्यम् | एतयोरविरोधाय तथा व्यवस्थया । 

शेनच्जलाधिषाटदेवौमेदे। गङ्गाया इदम् नदीपरस्वे 

अटटइत्वात् अण् | गाङ्ग तत्सम्बन्विनि । ^ गाङ्खमम्ब्- 

सितमम्न॒यानम्"°काव्यप्र] “गाङ्ग जलं निभेलम् "गंङ्गा. 

स्तोत्रम् ।*गाङ्क' व्रं ख जय्य ति "पदषु नदोपरत्वाभावे 

गङ्गाया खपत्य' दक््। गाङ्खय गङ्गदेव्यपत्य भग्ने कार्ति- 

केव च ।“१गद्ग प्रवा ङोकितरेवदारु"कृभा० "गङ्खाखलोतो- 

$न्तरेषु शर्षु 1४गदौमाल्े च । सप्रगङ्धम् सिर्कौ° | 
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नाङ्क्ते न° ६त०। “तोरादुगन्य तिमात्रन्तु परितः तथा रेने तयैवसः| स राजा रतिसक्नतादत्तमसत्र - 

` के्हच्यते"" क्ते गङ्गा तोराडुभयपान्ं स्यक्रोशदयमित- 

स्याने ` [ (गाग चिल) इारा० | गतान् । रममाणस्तया साद्ध' यथाकामं नरेश्वरः 

गङ्ग चिज्ञो' स्तौ गङ्ास्या नदीस्वा चिज्ञो। चिन्ञभेरे || 

गङ्गाज इ० गङ्कातो जायते जन-ड । !भोष्र श्कालिंकेये 

> [] वि 
गु तः । सुवत्सरच््दन् मासान् बबु न बह्डन् 

श्र्टावजनयत् पत्रा स्तखाममरसन्निभान् | जातं जातं 

चसा पुत्र ल्तिपत्यम्भसि भारत | | प्रीणानि च त्वामि- 

+ 

इृटरोमाऽमूदिदितो खूपसम्यदा । पिवच्चिव च नेताभ्यां 

सिनो । तावाचे ततो राजा सान्त्वयन् च्छया 

` महीपाल ! महि -ते वशाञुगा |. यत्तु कुया सद्धं 

न वक्तव्या तथाऽभियम्। णवं हि वरुमानेऽह त्वयि 

च तत्र भोग्रख गङ्गातो जन्यकया।| 

“स राजा शान्तदमान् देवराजसमद्युतिः | बभूव 

स्टगयाश्चोलः सततं वनगोचरः | स खगान् मर्षा 

चव विनिन्ननाजयन्तमः। गङ्खामदचचारोकः सिद्ग- | 
चारणसेविताम् । स कदरचिन्डहाराज | ददे परमां 

सतियम् | जाज्वल्यमानां वएुषा सात्ताच्छरियमिवा- 

पराम् । सवैनवद्यां दतो दिव्याभर णभूषिताम् । 
्छच्डयाम्बरधरामेकां पद्मोद्रसभम्रभाम् | तां ददा 

मादटष्यत नराधिपः साच द्रव राजानं विचरन्तं . 

महाद्युतिम् । सते हादागगसौ हाहा नादष्यत विवा- 

गिरा। देवीः वा दानवी वात्व गन्धर्वीं वाथ 

वाप्सराः. यक्तौ वा पन्नगौ वापि माषो वा 

खमध्यभे } । याचे तवां रगभम! भायां मे भव, 

ओभने ।”भा० आ० € ७. | ` 

““रतत् शत्वा वचो रान्नः सञ्खितं खदु वल्गु च। 

वद्छनां समयं त्वा ऽथाभ्या गच्छदनिन्द्िता | उवाच 

खं रान्नः सा द्भादयन्तौ मनो गिरा । भविषदरामि 

रजन् !. शुभं वा यदि वाञश्ुभस् । न तदारयितव्याखि 

वतृद्धामि पार्थिव | |` वारिता विप्रियद्ोक्ता त्यजेयं 
त्वामसंशयम् । तथेति रान्ना खाद्धक्ता तदा भरत- 
सत्तम ! ) प्रपेमदुलं लेभे प्राप्य तं पार्थिवोत्तमम् । 
आसाद्य शान्तताञ्च ब॒मुजे कामतो वश्नौ | नगप्रट- 

व्येति भन्वानोन सतां किश्िदुक्तवान् । स तखाः 

श्रीलटतरतेन द्पौदाय्यैगुखेन च । उपचारेश्य च रद 

म्तुतोष जगतोपतिः। दिव्यश्पाष्िसा देवी गङ्ख 

लिपधगामिनी 1 मादुघं विरहं कत्वा श्रीमन्तः वर- 
वर्खिनौ | . भाग्योपनतक्रामख भाय्ये"वोपस्यिताऽभवत् | 

शान्तनोराजसिं इख देवराजसमदुतेः | सम्परोग- 

म्बे ह चाद्य" हापलाखमनो हरो; | राजानं रमयामास 
२षा० माग ४ 0 

ष्का गद्भाख्लो तखमव्जयत् | तद्ड॒ तच्च प्रियं राज्ञः . 

शान्ननोरभवन्ह्दा | न तां किद्धुनोवाच -त्यागा- 

दधतो सह्ोपतिः | चयेनामषटमे एते जाते फडस्तो- 

भिव | उवाच राजा दात्तः परोय्सन् छतमा- 

नः | भा वधोः कासि क्ख्यासि किञ्च दसि चता- 

निति। एतेष! महत् पापं संप्राप ते विगाहते ! । 

स्त््यवाच । एतलरकाम | नतेडन्बि पुल पुत्रवतां वर | 

लौर्योऽसतु, सम. वासोऽयं यथा स समयः लतः। चह 

गद्धग॒ जङ्कदता महभिगणसेविता । रेवकाग्याथेखि- 

ब्धङष्िताद्धं त्वया सह । इमेऽ्टौ . वसवो देवा 

महाभागा भद्ौजसः | वशिषटथाप्दोषेख मानुषत्व 

पागताः | तेषां जनयता. न्यस्वटते श्वि 

विद्यते । मद्विधा माषो धालो लोके नासती 

काचन | तेषाञ्च जननीदेतोर्मादषत्वसपागता | जन- 

यित्वा वद्छनष्टौ जिता ले) कास्याऽच्तयाः | . देवानं - 

समयस्त्वेष वदनां संतो मया | जातं जातं 

भोल्तयिष्त जन्तो नालुघादिति। 

निखंक्ता आपवस्य मद्ात्नः.' खलति तेऽस्तु गभि- 

भामि पत्र" - पाहि भहाद्रतम् | रष पर्यायवासो 

नने वनां सच्धिधौ छतः} मतुप्रख्धतं विजानोह्ि 

गङ्कादत्तमिमं छतम् ”*<८अ० । 

“ख कद्ाचिन््रगं विद्वा गङ्ामलसरच्रदीम् । भागी- 

रथोमद्यजलां शान्तचुटं ् टवाचरुपः | तां ददा चिन्तया- 

मास शान्तः पुरुषपेभः | खन्द्ते किं त्वियं नाद्य 

सरिच्छ्रेष्ठा यथा पुरा । ततो निमित्तमन्विच्छन्द्दभं ` 

स॒ महामनाः | कुमारं द्पसम्पन्नः उन्तद्धार- 

तत्ते शापाष्ठि- 

` दभेनम् । दिव्यमन्तरः विङ्वाखं यथा देवं. बरन्द्रम् ।' 

छत्स््ां ग्ध; समाद्य भरेस्लीच्छंरवद्यितम् । तां 

शरराष्टतां टङ्क नदी गद्धूगं तदन्तिके | अभवद्िखजितो 

राजा द्वा कमातिमानुष्म् | जातमात्रः रा टङ्क 

तं पत्रः शान्तश्स्तदा | नोप्रलेमे श्टत्ति पोमानभि- 

न्नातुः तमात्रजम् । सततं पितरः ङ्गा मोदया- 
ह ~ > ना 

, भास् मायया | संमोद्ध तु ततः चिप्र नलवान्वर- . 
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धोयत । तदह तं ततो हा नब राजा ङ शानु: |. 

शङूमानः चतं गङ्खासवररोदृयेति ङ | , द्येवामाख 
सं ग्धा बिभ्वनो ्पश्त्तमम् | ब्टङोत्वा दिखे 

पाणौ तं कुमारमलङ्कतम् | अलङ्तामाभरयोर्विर- 

जोऽम्बरधारिणोम् । दष्टपूर्गानपिसतां नाभ्यजानात् 

शष शान्तः गङ्खोषाच | यं पत्रमटमं राजंस 

रा मण्यविन्द्धाः। ख चायं पुरुष्व्यात्र | सर्वाल्न- 

विददुत्तमः | ग्टहाणेमं महाराज ! मया संवद्िंतं 

षतम् । चादाय पुरुष्व्याघ्र ! नयखेनं ब्टह्ं मो !* 

मागार १००्ब०गङ्खाज । ल ङे शवनारिकेतुः” भाभ्वि° 

१९ ख० | गङ्ाजेत्यत्र सद्धित पुस्तके नदोजेति पाठः । 

कात्तियेख गङ्खानो जन्दक्था श्चग्निगर्भेथन्दे ५५४० 
खक्ता । गङ्गगाजानगङ्खातमयाद्योऽप्य् भयन् । 

गङ्गारेय प° गङ्गाया नद्याश्च यति या-क षषो० तयोप, 

अलुक स° । (चिङ्किङो) मतद्यभेरे विज्ञा । 

गङ्गदत्त ए" गङ्गया दतः। भोम गङ्गाजगन्दे दृश्यम् | 
ग्ङ्गादित्य इ. ऊाथोस्ये पिश्रोयाद्च्िणस्विते अादियमेरे 

“गङ्गादिव्योऽ्ि तन्नान्यो विच्रोशाइचियेन प । तख 

दथेनमाले ख नरः शुद्धिभियादिह । यदा गहम सभा 

याता भगोरथपुरख्कता । तदा गङ्ख परिष्टोतु' रवि- 
स्तब संसितः। ताहि गङ्ग संचखीशय- 
भारः | परिष्टौति प्रसन्नात्मा गद्ुगमक्गवरप्रदः । 
गङ्ादित्य' समाराध्य वाराख्खां नरोत्तमः । न जातु 

इगेति' कापि लमते च न रोगभाक्" काशीख०५१अ० । 
गङ्गाइर् न° गङ्खाया भूम्यदतरखहारम् | मायाषयां हरि 

हारे “तनो भायाषरीँ प्राप्नः इषप्रापां पापकारिभिः। 

यत्र सा बैष्णरी मावा जन्तन् पानं पाशयेत् | केचिदरूवु- 

इरिद्ार' मोचद्वार" जगुः परे । गङ्गादारञ्च केऽप्याह्धः 

केचिन््रायापुरौं एनः | यतोभिनिगेता गङ्ग ख्याता 
 भागोरथी मुवि । यन्ानोञ्चारणात् पुसां पाप" याति 
सहस्या | वे्ञण्डखे सोपानं हरिद्वारं जगु्जनाः। तता 
खता नरा यान्ति तदहिष्णोः परमं षदम्"काशीख० चर | 

गङृाधर ° गङ्कां घरति मइ. -खच दैत !महादेवे 

चमरः | गङ्गाथन्द् तद्धार्खक्या दशया गङ्गभ्टदादवो- 

ऽप्यत |२सदर लिका० लोकम्बराजोक्तं जोखांतिखार- 

माशके च्यभेदे यथा “धातक्यामलकोपयोधरडकी कङङ्ग- 
यषटोमभुश्रोजम्बाजफशास्यिनागरविषाद्चोभेरलोभे द्रवैः । 
द्रस्य थं विहितं खवख्ड. सजलं गङ्गाषराखय' मह- 
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शख' दखमपाकणोति सकल जोखां तिषार' परम्” । 
गङ्काधररसख ए" वेद्यक्ञप्रखिद्ध यौ षधमेे ! 

गङ्गापत्रो खलो गङ्गेव शुश्व' पतवभलाः कोप । 
कायां टच्चभेदे राजनि । 

मङ्गापुत्र ९० ६त° । गङ्गातनये {¶भोश्चे रका्तिंकेये च 

“श्चेटात् तोवरकन्यायां गङ्गा पुत्र इति टतः” मह्धवैणु* 

उक्ते सङ्ोयजातिभेरे (खरदाफराख) । 

गङ्गायाता खनो° गङ्गाख्दिश्य याद्वा । गङ्कःम काथ यान्नायाम् 

गङ्ालहरो स्त्री ६त° | ?गङ्गायाल्तरङ्गबन्ततौ र्जगच्नाथ- 
पर्डितरचिते गङ्गास्तोत्रमेदे च| 

गङ्गावतार् ए" गङ्गाया अवतारः बह्मलोजात् भूमौ एतन- 

मत । गङ्कादारद्छपे तोवभेदे दत" तद्या भूमो र्यवत- 
रणे च| “भगोरथ द्व दटगङ्गावतारः" काद्र 

गङ्गवाक्यावलो गङ्ग माहात्मवरादिप्रतिपादक्ानां वाक्या- 

नामाबलो | खटति निबन्धभेदे । 

गङ्गासागर एु* गङ्गया सङ्गतः खागरः शा० त | गदभ. 

सागरयोः सङ्म्मद्पे तोर्यमेरे । 

गङ्गासुत षु ६त° । १भीष्मे, २का्तिकेये च इम° | - 
गङ्गाद्कट् ए" गङ्गाया छट् इव | भारतप्रसिद्गे खल्तिपुरस्वे 

+ रद्र तोधभेदे । “ततः खख्िषुर' गच्छेत्” दय् ` 

क्रमे “गङ्गाद्धट्च तल्नौव कूप भरतर्षभ ! । 
तिकलः कोख्यश्च तोयानां तत्र॒ कूपे महीपते ! । 

नव॒ साता .नरो. राजन् ! खगंलोकः प्रप 

दयते" भाव सश्च. | रकोटितौर्स्ये ती्मेरे च 
कोटितो्ये तपसा रभेदिह छवेकम् । गङ्गा 

छद तत्रव वीध" भरतसत्तम ! । त्न श्ञायोत ध- 

त्त! ब्रह्नचारो धमाहितः। राज्याच्तेषाभ्यां 
फलं विन्दति भानवः” । तन्राध्याबे “दतर । शेगङ्ा- 
यादे च । 

गङ्क ए कङ्क +एपो० | कङ्के घान्यभटे ( काडनौ ) 

छश । ^“रक्तशालियदिकगङ् कलङ्न्द्कपाख्डुकपोतक- 

प्रमोद्ककाल काशन कपुष्पङकदे मकशकुना तच गन्वककय- 

सनोवारकोद्रगोहालकग्यामाकगोधूमनेणु यवादयः '" । 

गङ्गोहेद् ए गङ्गायाः च्ड्धोदः प्रथमप्रकाशो यन । 

तीर्धमेदे । “गङ्कोद्घ द' समासाद्य तर्पयेत् पिटरेवताः । 
-बाजपेयमकाग्नोति बह्मभूतो भवेत् सदा” भा०वन०्८। चख» 

गक्गोजफ़ न° गङ्गया उच्छ पते उच्छ कुञ्चि घञ् | गङ्गा 

खोतःगून्ये जलदौ । 

चगज्धि- 



गज  ([२५९३) ` गल 

भङ्लोखं ए गोमेद सनामङ़े भखिभेरे ङइारावलो। वेकषद्ान्वितानि ष | गजप्रमाणमाखःातं खनिभिमान- 

` गच्छं ९० गम-सम्परकिप् मलोपे ठ् च गत'गति' छयति बेदिभिः” शब्दाथेचि० उक्तो श्मानभटे ।“साधारणनरा- 

` भनक क 19 

` दियुखः २। गच्छः | १० 

क 4 

\। त र ¬) 

दो-क | १८त्ते तिक्गा० | लीलाव ्त श्रे दीव्यवहारे 

 प्रहत्तगचारिक्रियाविरतिकारके रपदसंनत ख्याने पु° । 

लजृन्ताना्े तना «चर ढीफलाइत्तरलो चनत्राञ्याद्ं 

वक्रान्तरवगयुक्ात् । मूलं खखोनं चयखण्डयु क्त चयोञ्.तं 

गच्छहदाडइरन्ति। उदाहरणम् ।  दर्मतरय' यः प्रथभे- 

$द्कि दत्वा दातुः प्रडत्तोदिचयेन. तेन । शतनयं 

अ्टपरधिकं दिजेभ्यो दत्तः कियद्भिदिपसेपेदा्ु । न्यासः 

आदिव । | चयः| २। गच्छः || स्वधनं २६। 
लब्धो गच्छः१८ | अथं ददियुणोत्तरादिफलानयने करण- 

ख्व साद्धंडत्म् | विषमे गच्छे व्येके गुखकः खायः 

खभेऽ्िते वगः । गच्छत्तवान्यमन््ादगरस्तं शुणवगेजं - 

कल" यत्तत् । व्येक' व्येजयुणोड तमादियुणं याद् णो- 

त्तरे गणितम् | उदाहरणम् | पूवे" वराटक्युग येन. 

दिय णोन्तर प्रतिन्नातम् । प्रत्हमधिजनाय स मसे 

निष्कान् ददाति कति । न्यासः खादिः|२। चयो- 

। लखावराटकाः | २१४७८ 

६ ४६। निष्काराटिकाभिेक्ताजाता निष्काः | १०४८ 

५७ । द्ष्नाः । € । पाः । € । काङिण्यौ । २ । 

वराटकाः | ६। उदाहरणम् । आदिद क' स ! 

चिः णयं विगुश्ोत्तरा । गच्छः सप्रदिनं यत॒ गितं 

तत्र क्षिवद् | न्याखः। च्यादिः।२। चयोयुणः 

३। गच्छः । 9 । लब्ध गणितम् । २१८६ 
गब्द्कवपद्रमे निर्विसगेगच्छेत्यख विभक्तयन्द श्दत्व- 

ऋल्नेनार्थकथनमतोव खास्यदम् गद्ो्यद्य वि- 

भक्तयन्ततया पदत्वेन -ग््ध्लाभावात् चखनयथा नाना- 

विभक्तियोगेन नानाशब्द्ाधकयनापत्तेः | 

गजं मरे खने च भ्बा० पर अक्ग० सेट । भजति अमाजोत् 

अजगत् | जगाज । गजः| 

गंज स्वने भ्वा० इदित् प्रण अक्ष सेट । गचत अगञ्जीर् । 

जसञ्च । गञ्चते । नच्ञा । ` [जत् त। 
गज. खने. चरा उभ० अङ० सेट । . गजपति ते अजग 

पज इस्तरो- गज-मटे अच) भ्डल्तिने “नगजा नगजा 

दयिता दृवता; भट्टिः | इभशद्द् विढतिः| च्िधां |` 

जातत्वात् छेष । रेअटरुद्यायाम् गजान।नेरावता- 

दोनमदटत्वात् तथात्वम् । “सता निघ्न गजे त्वा"'ज्यो* 

त° ̂ गजभृक्तयेषम्" तन्त्रषाण चअरल्ञीनां श्तान्य्टा- | ` 

ङ्ल्या तिंशदङ्कलको गजः" इय् क्तो मानभेदे | ५मान- 

माते ६वास्तुमानभेदे च मेदिस चज्यो०त०्डक्तः यचा 

` ^्रस्तारदेष्य मान" तु ख हस्तेन. तथा नरः| सत्वा लिन 

गजे त्वा वास्तुमाननिद्पणम् । ध्वजो भूमच सिंह 

श्वा षः खर णव च । गजः काकपद्" चेव मानान्य्ौ ` 
च वास्तुनः" ज्योगत०“पुरिमजे काकपदे | विनाशः” तत्- 

` फलम् अओौषधपाका्ये गततं मेदे वैद्यकम् गनपुटशब्द् 
दृश्यम् । गजानां समहः तल् । गजता तत्समे खरो । , 

तनःअङह्ंमाने दक्नच, गजदश्न, दयस्षच, गजदयश, गज- 

वल्योडं परिमाणे लि । श्जिवां खोप । “दवितीय ` 
ढतोयश्च अद्घं मनि सतो मस'"व्या०काग्डक्तोः ऊद्भुमान 

ख तयोः प्रयोगः। परिभामाते ठ सावच् | गजमान् 
द््येवति*। [इच्लिकन्दे ह्वे राजनि 

गजकन्द् पुण्गजो गजदन इव कन्टोऽद्य । (इातिकादा) 

गजक्रण पुणगजद्य कणं इव कर्ेाऽख ।!यक्तमेरे'"कुसतुम्बरः 

। पिशाच्च गजक विशालकः" भाग्स०१०अ० । यज्व 

कथने । रओोषधिभेदे खलो डप् । “गजक त ति- 

क्रोष्णाः तथा ` वातकफान् जपेत् । शोतज्वर्रा 

खादः पारे तास्तु कन्दकः | पाण्डतोगशमिङ्ोडहा 

गुलंनानाहोदरापडः । यहष्यर्पोविज्ञारषो वनश्ूरख- 

कन्ट्उत्"” भावप्र° । 

गजकश्नचिन् ० गज ब्रम्रंब तौ अञ्नाति श्रग-मो- 
जने खिनिं। गरुड शब्दरता" गजज्च्छपभोजोया- 

दयोऽ्यल्र । तौ च विभावद्ुप्रतोकसनी अन्योन्ययापाट् 

गजंजरूमंतां प्राप्न गरुदधेने भक्तितौ यथाह भा. 

ऋऋ २९ च 

“ःसोहिभाव्चुनाम मङ्धिः कोपनो ज्ययम् । श्वाता 

दसवादज।सीत् . छपतौको सदहावपाः ॥ स नेच्छति 

` शनं श्वाना सहेकस्यः महासनिः | विभागं कोत्तेव- 

व्येव सुप्रतीको हि नियश्चः। अथात्रवोच्च तं श्वाता 

| दप्रतोकं विभाबश्वः | विभागं बहभो मोहात् क्तं 

भिच्छन्ति निव्यश्चः| ततो विभक्तास्वन्योऽन्य पिस् 

ध्य नेऽयनोह्िताः | ततः खाथेपरान् मदान् य 

दध.तान् खनेरघनेः | विदित्वा मेदयन्ये तानभिना भिव 
खूपिणः । विदित्वा चापरे भिन्नाननरेषु पतन्यघ। 

भिनच्नानामतलो नाशः ्िभमेव प्रवत्तते। तजादिमाग् 



गजे 

भ्वाट,शां न प्रशंसन्ति साधवः | गुरुशास्त्र ऽनिबद्वाना- 

नियन्तुः नहि शक्यस्त्वं 

भेदतो धनमिच्छसि | यञ्ात्तस्नात् प्रतीक ! इस्तित्व' 

मन्योऽन्ये नाभि शङ्धिनाम् | ̀ 

समवापस्यसि । शप्तस्तव वं छपतौको विभावद्ठमथात्रवोत् । 

त्वमप्यन्तजल चरः कच्छपः ` रुभ्भविष्यसि । एवमन्योऽन्य- 

शापात्तौ घप्रतोकविभावश् | गजकच्छपतां प्राघ्राव्थां्षः 

मद्चेतसौ | रोष्दोषादुषङेश तियं म्योनिगतावृभौ । 

परस्यरहेपरतौ प्रमाणबलदर्पितौ | सरखक्छन्हा- 

कायौ पूवेवेरादसारिणौ । तयोरन्दतरः श्रीमान् सुच- 

पनि महागजः} यख टितशन्देन जर्मोऽष्यन्- 

च्ल लेशयः । उलिनोऽसौ महाकायः कतस विचो- 

भयन् सरः. 

जलम् । 

यं द्वाः वेदितकरः प्रतव्यध -गजो 

बीय्यं वान् । 

विच्चोभयंस्ततो नागः. खरो बह्भषाकुलम् । जूर्म्ऽप्य- 

भ्य द्यतथिरा बुद्खायाभ्येति वीय्यंवान् । षड्.च्छरितो 

योजनानि .गजस्तद्द्ियुयायतः । चरर स्त्रियोजनोत्- 

सेधो दशयोजनमण्डलः । 

- स्परवधेषिणौ । उपयुज्याशु कर्मेदं साधयेह्हितमात्मनः । 

म्ाभ्चघनसद्धाशौ तौ भक्घाऽग्दतमानय" 

दन्नहस्तायला ङ्ग लपाद्वेगेन 

इत्येव पित्रादुशिष्टो गरूड्स्तावभन्तयत् यथाह तंलौव 

२० अ० | ““भच्तयामास गरुडस्तावुभौ गज कच्छपौ” | 

गजछ्ष्णा स्ती. गज इव ठष्णा | गजपिपएपल््याम् भावप्र° 
गजपिपपण्ीशब्दे श्यम् । 

गजविभ(भ)टा स्त्री गजप्रिया विभ(भि)टा शात इन्द्र 
` वारु्याम् ( राख्ालशशा) र तरमा । 

गजवचिभिट पुर गजवििर्भिटाया इव श्याकारो ऽयस्य च । 

गोडम्बायास् लिका° | 

^“कष्णपच्ते त्रयोदश्यां मघास्छिन्ट्,: करे रविः| यदा तदा 

गजच्छाया" "२द््य् क्त च योगभेदे“दिगुणा द्याकनच्छाया 

दशे ख्ादापरा्िकी । गजच्छायेति सा प्रोक्ता इतय् तो 
९दर्शापराह्भ च । 

सुज्धिष् । गजच्छाया त॒सापरोक्ता राद्धः तत्र प्रकत्य- 

येत्" वराहोक्त ४द्व्यं महणकाले च कुञ्चरच्छायशब्द् 

२०६र४ट०वि० । [ब्द्ायां गजोपरिख्यढक्तायाम् हारा० । 

गजटक्कवा खी गजोपरिस्ा उक्ता । इङ्ग द्् चनाधलतथ- 

[ २४९४ ] 

गजद्ान न° {त° | 

तावभौ बुद्धसम्प्त्तौ . पर- . 

[ राजनि०। ` 

गजविभिंटौ सती गजग्रिया चिरमिटी । १ानद्रवारुर्टयम् - 

गजच्छाया स्तौ “यदेन्दुः पिद (१०)देवत्ये शर्य्व करे(१३)स्थितः 

याभ्यां १ ४ति यिभेवेत् खा ङ गजच्छायेति कौ सिता” १द्त्य्ग, 

^“चै'ह्धियो यदा भावु' सस्ते परषै- . 

गज 

गजता स्तौ गजान समहः तल । हसक अमरः । ` 

गजदन्त एु° गजस दन्ताविब दन्तावस्य | {गरेर । २ स्ति- 

दन्तदल््यद्न्ववति त्रि । & त° १करिदन्ते ए । गणेशय 
तथात्व च गजाननत्वेन तन्तलयदन्त्वात् । गजदन्नाशति- 

त्वात् भित्तौ द्रव्यादिस्यापनार्ध' गजदन्तहयाकारे ४नाग- 

दन्ते (दाण्डा) ५दन्तोपःरजातदन्ते तस्छाकारे ख गज - 
दन्ठल्यत्वात्तथात्वम् । [याम् रानि । 

गजदन्तफलां स्त्रो गजदन्त इव फलमख्याः । {खङ्ग रीकता- 

` $स्तिमदे । नख प्रतवश्यस्थानञ् 

“करात् कटाभ्यां भेदा नेलाभ्याञ्च मद्द्,तिः” पाल- 

काव्ये उक्तम् | ईत । रेहास्तिनो विशे च। 
“गां पुच्छं करिण'.करे प्य् तोः तद्ध करावन्छेटेन 

सहकेय स्यशेनेन तख दानं विहतम् । 

गजनासा सी ६त । गजस षडे । खा व ऊरूः ` 
गजनाशोरू(्) करि शुखडद्स्यनाकायां सियाम् । उप- 
मानपूवेकलवात् वा ऊः । ““धमेस्तु गजनासोरु ! द्धि 
राचरितः षरा'” रामार ०,२३०.२० | 1 

गजपति इ ईत! {चे ष्गजे २्लयुद्गजे च ““गजपति 
इनसोरपि इहंमनः” भाषः । [स्थालोरच्चे भावप्र° । 

गजपाद्प ए गजग्ियः पादप; थात. (खुरङङि) ख्याते 

गजपिप्पलौ स्री गजोपपद्ा पिपप्रलो गाक-त° । खनाम- 
ख्यातायां पिप पल्यम् ।*“चविकायाः फलं प्राज्न; कथिता 
गज्ञयिप्पलौ 1 गजङष्णा कटुव तद्ध ्पम्त् वड्किव- 

बविनो। उष्णा निडन्त्तीसारश्चासकणठामयक्रमीन्”” ` . 
भावप करतौति शेषः| " "ङ्गी निदेहनो गाग 
लय षणं गजपिपपली" दतः । ॥ 

गजपटः एर "“इस्तप्रभाणो गर्त यः पटः सू त॒ गजाद्त्र 

द्व्य् क्तं परौ षधपाकार्ये इस्त मित खाति गक्ूभेदे वैद्यकम् । 

गजपुर न° गजख ह स्तिनाभन्डपख्य एरम् । “दुर्धर 
राजघान्याम् (दिङ्गो) “स निर्ययौ गजषुरोद्यालकषैः 
परिवारितः" भाग्कयाचु १६७ अ०। , 

गजपुष्यो सी गजस्तनद् इव गन्धयुत' श्या: | माम 
ष्मायां लतायां शब्द्ाथंचि०। “प्गजपुषयो ममां फुक्ञात् ` 
पाञ्च शणुभलक्लस्णम्" रामा० कि० १।१२।३२९ । 

गजप्रिया खली ६7० । श्ञकोद्रमे हेच [ 
मजबन्धनोः सतौ गजा बध्यन्नेऽतर सुट डीप् । इ्िवन्भ 

नशालपयां (हातिशाला) मरः | . [शालायां जटा५) 

गजबन्धिनौ चलो गजख्य बन्धोऽस्टत् इनि डीप | गज- 
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गलभश्चक पए गजो भच्चकोऽख । अश्वलटच्ते राजनि° । 
जभ्य सती गजेन भचा । शङ्धकीश्ते अमरः। गजेन 

भच्छते कम्म णि घञ | गजभक्ता तनाथ स्त्री | 

गजमण्डलौ स्त्री गजानां सजिवेशनभेरेन मण्डलो परिवेशः 

बे्टनाकारपरिधिः | ग्लानां सच्चितेशनविगेषेश. परि-. 

धिद्पे नेषन । खाय ३, छुखः | तरार । “चन्द्रा 

तीनि गजमण्डछिकाभिरुच :" मावः। ६त०। रेगज- 

-रसृष्े च | . 

गजमाच्रल सती मच~कड्कने वञ् माचः गजच् माचं 
शाखः लनारि ल-बा० ड । {सिंहे हारा च्न्िवां 

जातित्वात् इषः) 

गजसुक्ता स्त्री गजे ततुकघम्भे जाता शक्ता । ₹इस्तिङ्ग्धजाति 
छक्ताभेदे“खक्नाफलेः किशरिष्यां किराता?” कुमाण्व्या° स~ 

चविनायष्टतवाक्यम् ““करीन्द्र्नोमितवराहशद्कमल्याडिश्- 

क्. ्वनेणुजानि । शक्ताफलानि प्रथितानि लोजे देवां ठ 

शक्तय. इवभेव भूरि" खक्तेव शवां क , ठञ् । -गजमौक्ति 

कमप्यल् । «गजम क्तिकावलियुतेन वच्चसा""किरा०. मद्खि- 

मायतदया° करिणां सछक्तायोनित्वे प्रमाशमाहागसतयः 

जौष्तेकरिभव्धप्राड्िवं शशङ्खवराइलजाः । शुक्त ङ्खवा्ः 

विक्नेया अष्टौ. मौक्िकयोनयः 

गजमुख ए* गजस छख सखखमस्य । 

तद्य नन्द् खषखता तथा इभाननशन्द् ९८१ शन्डक्ता। 

"प्रमथाधिपो गजख्खः"डह०स०५८अ० | गजवदनाद- 

योश्वत । ~ ^ 
गजमोटन पुसी गजं मोटयति च" ̀ ट-च्ोदे च् ॥ 

१िं हे शब्द्मा० । स्यां जातित्वात् घ्र | 

गजवल्लभा स्त्री ६व° । ?बहवौजायां गिरिकदच्ा, र्थ्ञ- 
क्याञ्च राजनि° | 

,जवोथौ खी उन्तरमार्मख्ये “.रोह्हिरयटंसगशिरो गंज 
४ वोच्यभिधौयते"? यय् क १नचब्रल्नये । खगोलशब्दे २४५१ 

ए विति । &त° । रगजानामावलौ च । 

. गजशिक्ता स्त्री गजानां शक्ता | गजचालनाग्यासे “त्व 

गणेशे यथा च. 

[२४९५ } 

गजभिचायां नौतिशाख्ेषु पारगः" भान्या०१०९. ° | 

गजभिरस् इ* गजस थिर दव धिरोऽखय । शदेत्यभेरे 
““मजोदरोगन्शिरागजस्कन्धोगजे्तः”' रि वं ०२४० 

ब्य*| गजख तच्नामाद्धरदय वा शिरः शिरोऽख । गणेश 

च | इूभाननथब्द् €८१ ए गजाननथब्द् च द्यम् । 

गलशाद्भय इ गजेन उच्िनामकपेयं सदि बह्धणे , . ` 
# *) &॥ 

गजा . 

यद । "हस्तिनापुरे (दिक्नौ) । “निय बुगजसाङ्करात् 
भा० व° १ | गजाद्खयमप्यतर न०। 

गजस्कन्ध ए° गजख स्कन्ध इव खकन्धोऽख । दैत्यभेरे गज 

शिरःश्न्ट् उदा दृश्यम् | गजवत् संद्धिरस्छन्धो रक्तम 

एरुषलच्छणयुते च | 

गजाखुयं ए*गज गजकणमाखति प्ण स्ा+ख्या-क । 

१चक्रमदेरत्ते राजनि | तख पलरखो गजक तुल्या 

कारलवात् तथात्वम् । २गजतल्यनामनि ` इस्तिनापुरे न, 
गजाग्रणो ° ६ त । रेरावते हस्तिनि शब्द्र 

गजाजोव ए° गजेसत्पाकनादिभिराजीव्यते जौव-घञ.। 

१हस्तिपालके देमच० द इ - 

गजा ण्ड न °गज्याश्छमिव म्नल' यद्य |! पिख्डम्ले राजनि° ` 

गजादिनामन्(मा) खौ गज दति शब्द् चादौ यद्य ॒ता- 
चथ ना्नद्ध वा छाप | गजपिपपल्याम् ‹“काला- 

खताशिस् पननेवाके गजादिनाभाकरहाटङ् :” चतः । 

गक्ञानन् इ* गजख्छागनभानन" यद्ध | ` \गयेशे अमरः । 
दंभोननगन्द् € ८१४.दय्दम् । चछन्द ए.गयेशच्य० ११अ० ठ 
छन्दा तद्य गलाननता विता लन गथ मस्तक 
ज्यतयोत्पत्तौ एुरा श्विवच्छिन्ने न केलासे स्वा पितेन गजाः 

` छरमस्तकेन छखयोजनं तेन कतभितय् कतं यथा ^शर्रवा्च 
, अवतारो. यदि तः साषटत्रा्वाय भो विभो ] । प्रकाश 

` याशु वदन शरभां शोकनाशनम् ।: नयस स्रेवाना 

 भानन्द्' हृद्य प्रभो ! । शिव उवाच ! प्रत्य् वाच गु. 

घ्रः पावेत्या हौनमस्तकः। {िशुरुवाच । महेशाण्लं 

रान्नाते प्रणतौ चरणौ यदा। तदाशय. लया < 

तक्षं रान्न शरौ ! शदा। गजयोनौ जनिषं तिः धिव- - 

` इस्ताद्दौरिता। तरक्वेमभवत् तख विद्यते चारूम-. 

` स्तक: । पूज्यमानं शिवेनास्ते शुणडादणः शोभनः |~ 
श्वतारकरोऽसौ मे गुरोऽस्ति भविता खम् । शिवडवाच ' 

आर्यं हृदयो शुरुष्चे एनः शिशुम् । गुरुवच । 

भगवन् | विश्वङ्पोऽसि विकालन्नोऽखिेश्चरः। मया य~. ~ 4 ; 

इदितं तख स्वया ज्ञात यतः प्रभो } | चअडबोशखद- 

पन्ते परिच्छे न चं शमः । छत्व व नद्यः पलो ५ 

नारदस्तत्र चाव्रवीत् । नारद् उवाच। 4 

एवमेवात खग ऽखि हीनमद्ौ कथं प्रभो ! । अथवा 

 बालद्पस्य छिच्नने केन तच्छिरः | एतना संशयं ङन्वि , 

क्षया परमेश्वर !.। शिव उवाच । निपोय नारदौँ 

वग्योवाच थिशरुञकेः। शद्रः च । सिन्दूरः कोऽपि 
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रैत्यो जे वायु्पधरोऽच्छिनत् । अष्टमे भासि रम्ये 

प्रविश्योमोदर शिरः | तमिदानँं हनिष्ये ऽहं गजा 

साष्मतं हिज ! । शिषञवाच | खल्वेवं नारदः प्राह 

सिषद्परणमोश्वरम् । नारद्ञ्बाच। अक्रिश्जित्ता वयं 

देव ! योजनेऽख खखद्यते। त्वमेव च खवभावेन छखं- 

मेतच्चियोजय । शिवडउवाः;। बद्तोय सनि यावत्तावत् 

ख दरथेऽखिलेः। . सवांयवसम्पु यो गजाननउमादतः । 

कोरोटक्गण्डनघरो युगबाह्धः छनो च॑नः । 

भागे च खििडृद्विविराजिनः | टदा विनायकं स्कन्द् ! 

लयाभतं निजेच्छया । । 

वानद्क्षिण-. 

रषे णोत्फङ्घनयना देवाः स 

तंद्।ऽन् उत् | गजानन इति ख्यातो भवितायं जगन्न 

एव भाद्रचतथ्याः स अगतोरखो गजाननः” इति च 

तत्राध्या | &त°। इ्तिं्ठखं न०। 

जारि ए०३त०। १सिंडे । र्ट्तेदे इड्डचद्रः। र्थि च 

मजाद्रदभिगन्द् .दग्यस् । [ (माङ्त) अमरः 
मनारोह पु गजनारोहति आ+-रुड-अण | १हस्तिपाले 

मजा(द्) पन् ए गजेप्च(व्य)े कन्यल्यर । ‡अश्रय- 
दमे । रशज्ञक्दां श्रो. ङोप् | श्यजभचावाम् (भाग. 

शब्द् च° 8पद्ममले न° रत्रा* । 
मज्ासुर प गजारारोऽरः) अषुरमेर। 

तखोत्मलतिक्या च स्कन्द् गे ख १०अ० यथा 

“खाग्प्रतं ऊथथियामिं गजाश्वरकथानक्रम् | 'पुरा युगे स 

राजासोन्नोतिन्नो लोकपाडकः ।-लच्छोदान् खूपरसम्यब्रो 

बेद्यास्तरायंकोपिदः । देकदिजाचैनरत आत्मविद्याविशा- 
रदे" | “महेरद्तिनाग्न्रा च. .विखःातो भवननये" 

दत्य पकम्य “'उर्मततिप्रापद्यते राजन् त्वया योनौ गजल 

डति” युरूवाक्य णपन्यख.कद्!चिद्भच्छता तेन वीच्तितो नारद 

पथि । ऋमन्य ययो तः वु सप्नोऽसौ निना रूप्रा | 
इभाय भवितासि त्वतोड्यादन जननि । गजञाच्चर दूति 

द्यातिं यद्यसि त्वः नराधिप !। कनाल मरापश्वसे 

स्यानमनते ` अवमन्य यतो यातो 

सानिटानोः प्यक्तान्तद्हितो भूत्वा स 
खथ नारदो सतिः । युरुनारद्वाक्चाभ्वां महेशो वि- 

आयं गतः| गते बद्धेतिये.काठे राजा पञ्चत्रमपिसः। 

पथ्यनोकननेक्कद्ट्! करिणां जनिमाप सः। इभाद्यो 

बनवान् वीरः सवताघौ नरालतिः” 

मजासुरदेषित् ४० गजाचवर' हैट दिप्र-खिनि ६त. । 
मडारेवे गत्तिवायः ब्द वि्टतिः । 

तख्येव जननि । 

नराधम ।। 

[ २४९६ ] ` गये 

ष्कान्द्पुणगयेशख० १०अगतु तं इत्वा तद्य खभक्तिमानश्छ 

तश्चम्प् धारणं तच्छरसः कोलासे स्थापनञ्च वसित" यथा 

: “जवान तं निजेन छन्द! कोपात् गजाप्तरम्'इत्य पक्रम्व 
तव इस्तादभन््त्यरन्े ते दनः यतः] उक्गञ्च 

शरूषया पूवं भियः नार्देन च| कलासन्तु गते त्र् 

ग्टहाख्य चमं चाननम् । 

सापि प्रपूजनम् | 

षघणषख !*” 

परिघाननञ्च खख. ` 
भक्तवात्सन्यभावेन क्रियतेश्दयापि 

। अद्योव शिरसा विमस्तकख. पिनायङ्ख 
गज्ञाननतेति गजाननशब्द् द्भितम् + 

गजास्य इ गजसखाखमादनद्य । १गयेये हेम, ६त° । . 
₹इस्िपद्बे ° | गजखाद्मिवाख्य' यख । श्म आच्चरे 
ष" गजाष्रशब्द् द्यम्. । ~ 

गजाह्न ननगजसड्िता अहा यद्य शाकः त° | १ईलि- 

नापरे मेदि० । गजा वमयत्र । «युधिःखरस्या तुम 

वनवाखात् गजाह्धवम् ' मा° वर ब्र०। र्त्पुरबुक्ग 

„ देणभेदे वद्वािषु तच्रपेष च पु जह्य, सच देयः 

ट इत्स" १४अ० कू मं विभागे यष्दख्वतयोक्तः। (“गजा 
धाति मभ्यगिदस्" ॥ {दिन रर्टस्तिनापुांश्च। 

गजाह्वा स्त्रो गजोपपद्ाःखाह्नाः अश्या । गजप्िपपल्याम् 

मणः 

गजन्द्र् एगजङ्न्द्र दवव्याषारउपभितसंर, तन्वा | {अढ- 

` गजे | रगजयथपतो च । नेनर्धिव. भिकखतो विदधु - 
, जेन्द्राः' "माषः । अगस्यशपेन गजेनद्रतां प्राप्रे न्द्रयः 

. दपं च तद तथाशापादिक्या भागग्व्ज््०४य्न्डक्ता यथा 

 - सव पूतमभद्रजा पाण्डयोद्रविडषत्तमः। इन्द्र 

दयन्न इतिः ख्यातो विष्णु व्रतपरावशः। स एश्द्ा- 

$ऽरा्नकालः अवान् ग्ट होतमौनवतः ईर हरिम् । 
जटाधरस्तापस आश्चःतोऽच्यूत' समचेयाभास कुलाचना- ` 

श्रमः| यडच्छवा ततर महायशा खनिः समागमच्छि्- 

त .बीच्य द्णोप्शतःहणादिकं 

-रह्व्य पाखौनष्टधिश्चकोपदह! तद्माद्मं शापमदाद- 

साधुरयः इरामाऽज्लतवुद्धिरद्य। विप्रावमन्ता विशतां 

तमिल यथ गजप्त्चनतिः स ए । चरोशुक उवाच । 

णवर श्रा गतोऽगल्यो भगवान्रप।! सानुगः. इन्द्र- ` 

द्यम्नोऽपि राजपिर्दिष्टः तदुपधारयन् । आपन्नःकौ 

रों योनिपमात्मङ्ःतविनाशिनोम् | हयंद्धनावु- 

 भातरेन यद् गजत्वेऽ्य नुस तः” । (9 

ततः दच्छापेन गजन्द्रतां प्रप्र कदाचित् लिकटपः 

 बेते बरुग्टोद्यानस्यसरखि निमग्न साहेख हश 

~ गसः. परिचितः । ̀ 
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पूरजन्मावच्लि तरि तेवावाङनाव्रथात् चरिस्तषनमेव 

अटुपायतया संचिन्त्य तद्य स्तने कतै हरा तद्ध 

ततो विमोक्लणं लतं तेनैव च दिव्यगतिलाभश्च तख 

जात इत्योषा कथा तन्व १० अर खिता दिन्बानरं ततः 

खद्ाच्ियते | < 

“णो करेषु" करभा दुमेदो नाच गकरं लपणोऽज- 
भार्या । तं तत्र कदिन्न,प! देवचोदितो साडो बलोवः- 

खरये रुषाऽयहोत् यदच्छपरेवं व्यषनं.गतो गज्ञो यथा- 

बलं सोऽतिवलो विचक्रमे} यथाद॒रं यूघपतिं करोणभो 

विहव्यमाणं तरसा बलौोयसा | षिचक् शुर्दोनधिवो- 
$परे गजाः पाण्णिं यहास्तारथित' न चाशकन् | नियु- 

 ध्यतोरेवमिभेन्द्रक्रयोर्वि्षेतोरन्रतो . बङिभ्डिं्ः। 

खमाः- सच व्यगन्् ह्नोपते! सप्राणवासिनममं- 

तामराः। ततो गजर मनोगौजसां कलेन दौः 

वं महानभूढयवः। शयमाणद्या जलेऽवसोदतो 

विपथंयोऽभू् सें जलोर्षः। इयः गजेद्रःस 

यदाप सङ्ट' प्राणद देही विवशो दटच्छवा। अपा- 

-यन्ासविभोचचये चि दधभ्यागिनां बुद्धिमयमभ्यप- 

द्यत | न माभि न्नातय अ्ातुरः गजाः कुतः करण्यः 

भर्वात मोजच्दम् | याहे पायेन {घातुराडतो- 

अहतः यानि पर परायखम | यः कञतेोब- 

कनोऽन्तकोरमात् प्रचण्डप्रेगाद्भिधावतो श्टरम्। 

गतं प्रपन्नः परिपाति, यङ्खया्म.लुः प्रधाव्यरणः 

वसोमद्हिः"। भा० ८।२ अ | 

ततः ततलवस्तु तप भख  श्अ° येष, इरि ततो 

मजेन्द्रख मोच्तणलक्तः यथा 

रकं गजेनद्रखुपवखितनिदिथेष' ब्रह्मादयो विविघ- 

लिङ्गभिदाभिभानः! नैते यदोपस्दनिख्िलात्न- 

` स्वाचवािलामरमयो हरिराविरासीत् । त" तददात्तं - 

छपलम्य जगच्चप्राखः स्तो निशम्य दिविजैः शह 
 शंसुङ्गिः। न्टोमपरेन गरुडेन स ददयमानचकावुधोऽभ्यग- 

अदाशु वतो गजेन्द्रः। सोऽन्तःसरयुरुवलेम ग्ड डो- 

त च्छार्त इहा गर्त हरः ख उपातचक्रम् । 

तृचि खाम्ब.जहरः गिरमाह लच्छाच्रारायणाखिच- 

शुरो ! भगव्च्भष्वे । त वोच्छ पीडितमजः संहसा- 

भवतौ स य(हनाशु सरः लपत्राज्नहार | साहा- 

दिपाटितहखादरिण। गजेन्द्र खम्बद्यतां इरिरमखच- 

इच्छिवाष्थाम्"” । 

गजेन्द्रमोलणख्पश्य हरि ष्च रितस्य श्रवणे फलसराड 

"रतद्महाराज ¡ ततेरिता मया लणाजुभावो गजराज 

. मोत्तणम् । सम्य ̀  यथय कलिक्न्मषापषं दुःखभरनाशं 

क्रुषये ! श्टएवताम् । यधाुकोसेयन्त्ये तच्छ वस्कामादि- 

जातयः । शुचयः प्रातर्ाय दःखभ्रादयु्था ने" । 

तदुगजेन्द्र्जतस्तवमाहा्मवमपि ततरेगोक्ञ' यथा श्वे भां 

स्तंबन्यतेनाङ्ग भरनिवुध्य निशाचयये | तेषां प्राणायै . 

` चाह ददामि पिमलां मलिप्” तति हरेषैरदानम् । 

गजेष्टा स्ततो गजानानिष्टा | विद्याम् भूमिङ्षमःख्छ 

राजनि | 

गजोद्र ए गजखोदरभिवोदरमसख । दे्भेरे इरिवं, 
` गजाश्िरः शब्द श्य् । [ राज्नि°। 

गजोषणा स्त्रो गजोप्रपदमं ऊंषला | गजपिपपल्याम् । 

गज्ज ए ग ज--वंज् । !अनत्तायाम् हेमच° | आधारे षञ् । 

श्गोढागारे हारा०। रेभाख्डागारे खनौ मेदि" । 

प्रषामरण्ट्े, ईहट्ख्याने, ऽमयभार्टे, शब्द्रल्ना* 

0 चसमद्राण्ट्े स्त्रो टाप् अमरः | 

गद्जन तरि गजि-लने चिच्-च्लु । तिरस्लारके “नेते 

` खञ्चनगञ्जने सरसिजप्र्द्धि पाणिदयम्" सा" द०। 

५बुग्नतृक्लते खञ्जनगश्ननाक्ति | शिरोनदीय' यदि याति 
यात" उद्भटः । “अज्गलगज्जनमञ्जतक्म्"गोतगोर । 

गंल्जिज्ञा स्तो गञ्नौव शार्यै क । मदिरग्डे शब्द्र । 

गड सेके वा पर० सक्त" सेट.। गडति श्रगाडीत्- 

अगडोत् ¡| जगःड घटा० | गडयति-ते | 

गड वदनेकरेथे (गण्ड यापारे) ददत् भ्च° पर० अजत । 
गण्डति. अगण्डो् | ज गण्डः गण्डः । गणष: । 

गड घए" गड-पेक्े अच। (गडुः) ` गस्न्नोनामकते ना 
भेदे) ^“गरघ्नो मधुरा तिज्ञा तुवरा वातपित्त । 

कफप्रो रुचिश्ञव्वीः दोपनो बलवोथेङम्" मावप्रण । 

तद्य पापि गुखा उक्तः वैके “"पुच्छ- 

शौर्य रहिताः कासमडवरिमहिताः। चते च 

संतप्रा गडमसयख खण्डकः | गलो वात्रो बल्यो 

ष्यः प्योऽग्नियङ्धनः | चरुच्यः शुकदोऽत्ययं किञ्चित् 

कफकरः सरः“ २अन्तरापे मेदि° । र्परिखायां ४व्य- 

वधाने शब्द्र० । देशभेदे शाम्बरे राजन° | गड- 

संन्नायां कन् । गडक (गद) म्यरभेदे अभरः। 

गड़दसिणज न° गडरेथे थाव्वरदेगे जायते लन-ड । चाम्न- 

रटेयजातलवखे राजनि° | 
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गडयन्त एु* घटा गड-ण च-कच् छख; । १ मेषे सिर्को 

गडलवर न° गडदेशज लवश्छम् | शाम्बरदेशजे लवणभेटे 

राजनि० ““गडोत्य' लषवातद्चमत्यष्णं भेदि {पित्तलम् | 

तीच्छ' व्यवायि खच्छाञ्चाभिष्यन्दि कट्पाकि च" भावप्र° 

गडि ए* गड-इन् । १वतुसतरे राजनि” 

स्वकाय अलसे गशदौ (गङ्या) “युखानामेव दौरा- 

दरि पर्य नियुज्यते | ख'सजातकिणस्लान्धः छख 

स्वपिति गौगेडिः” काथ्यप्र° | 

गडु ए" गड--अन् । गलगण्डं चाटामस्तकयोमध्ये मास- 

हदचिकारके रोगभेदे भरतः । रङृसे ' भेदि° । रेथल्या- 

खो शन्द्र० । भकिञच चके (केचो) निकार | 

~ मण्छवचचिरथके ५ पदार्थे च“काव्यान्तगेडभ तत्वात् नाल- 

दारः प्रहेखिका” ° द्० । ““किमन्तगेदु ला” सवेद्० 

रभारवडहनादि- 

स. । अद्य करठशन्टे न समासे च्याड्िता० वा पूनिर। ः 
 मद्कयदः, कण गडः | 

` गरक ए* मष्धगे लगड इव कायति मध्ये को-क | (गाड) 
श्छ्याते ग्टक्गारे पालभेदे तन्छध्यख "गलगण्डाक्षतित्वात् 

नधातवम् । ~ ““घर्डागड कङुन्प्रादिष्ञानो परकर भाजनेः'" 

काथो० इ्०| शतदाश्तौ ऋषिभेदे ए तख गोत्रापत्यम् 

इड. । गाडकि तदपत्ये एसी अन्यशब्दो न तस्य इन्दे 
दन्द च ब्कघ इजोलक | गडकास्तटभेर्गोनापत्वे घ | 

गडर(सल) लि° गड : कुञरोगोऽस्त्यस्य सिद््ा° लचवबा०र 

वा। १कुजे शब्द्र० । ̀ स्त्रियां गोरा० ङष | गल 

गर्डवद्ातिमनत्वात् तख . तथात्वम् { ततः ज्मणा० 

भावे घ्यज । गाडल्य तद्धाम न° कडा° कम्म धा० खख 

नि° । खञ्मगेड लः गडलखञ्चः | 

सृडेर षद्त्ोर गड-एरक। शेषे (गोल) । लिका | |. ` 

आजातित्वात् च्न्रियां डोप 1 ^ 

~ गडोलख गर गड़ात् देशभेदात् <त्तिष्ठति उद्+-स्वा- क | 

`  आभ्बरदेशजे खव्भेदे राजनि° | [रासे डेम० । 

गडोल इ" गड-अओरच् । ¶गुड्के (युलो) अस्त्रभेदे उच ०। 
गख्डर (ल) ए" गड-बा"डर ल वा डल नेत्वम् । {षे । 
गड्डरि(लि)का सखी गङडरं(लं) मेषमरुधावति ठन् | 

भेषानुगन्त्यां मेषपडती । ननछादग्याद्विच्छिद्रगतौ 

अन्नातप्रवादागमभले रेधारावाहहिनि च न्द्वि° । 

गदड क प° गडक-+-एष्ो | रश्दङ्गारे जलपाव्रभेदे चन्द्र 
एषो दीषमध्योऽपि तत्रार्थे । 

गण मख्राने खद्० ख्" उभ सुक° सेट. । गणयतिते च 
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गल ` 

गण् 

गतृ त च्यङगणत् त। गखयाम्-बभव चाल- 

कार चक्र | गणयितव्यः। गरण्टः। गख्यिता म्यन् । 

विन 

य्य | गणः, ^गखयति विहित ताशविकल्यम्*गौतगो* 

«पदानि ग्र्थयन् 

गच्छ स्वानि नेघध ! कानिचित्" भाग्व०२६१८। नलं प्रति 

कदेाटकनागोन्निः “वदि लिलोकौ गणनापरा. खात् 

तच्छा: सभाभ्र्या द नायुषः खात् । पारेपराद्वं॑ग- 

रतिं यदि छात् गखेयनिःधभगुखोऽपि, स स्छात्*मेष०। 

 शश्लोलाकमलपलाखि गणयामास पावेतो"कुमा०।५खजो- 

गणहाशरय' न वाक्यम्""भद्धिः। “वारं काणभजोमजी- 

गणद्वासा सोद पेया शिकीस्'"मावटी° ,म्खिनायः ““इक्- 

स्ति भगवानादित्येष्येव गण्यते" भागाः २६०१ ज्ो° । 

अव+अवत्तायास् । ` “नाेनूनेनावगेरेकान्मभिरसाधनेः” 
भार वर दस्य. | 

वि+विशेषेख संख्याने.“खटूरवत्ति नौं खिद्धि' राजन् ! विम- 

शशयात्मनः'” रषः | । 

गणा ए गण-कर्भोख च्छच कन्त {रि अच वा | १समद्े } 

. गणानां त्वां गणपतिम्" यज०२३,१९ । ̀  गणपतिं गच्थानां 

समहानां पालकम्“ बेदटो० । रेप्रमये “सकलदसगणं 

श्चि मानसस् िवमगा्मजया च , क्यं या सकलङ्ं ` 
सगणं शुचिमानसम् " '"गणानमेखप्रसवावतंसाः" “मा ०। 

सेनाविशेषाथां शसङ्भपाविशेषे अमरः । ख च अनीकि- 

नौशन्दे १६९ ०दशिंतेन““्रयोुलमा गणो नाम"द्त्था- . 

दिषाक्येन उक्तः तेन(रथाःरऽगजाः२७ । अश्वाः ८!प- 

दातिक\ः १२५ स्ैखनष्टिः२७०, षति संश्याविथेषः) | 

चोरनामगन्चदव्य भेदि० । गखः प्रमथादिः वण्यत्वेन 

 सत्त्वादियुखग्ः वग्टत्येन वा गणः गणदत्यः नाशदत्वेन 
. वाऽख्टस्य अच । ५गणेे “गणदी चा प्रवततेकः" महानि०। 

 परसथाधिपत्वात् नख ॒गेशत्वम् । विवाहे वरकम्बयो- 

सैलनन्नानोपयौ गिनि ६देवराशसमादुषद्चके ताराभेद्- 
वर्गे उपयमशब्द् १२५४० बि्ट तिः । “गसन भज्रूटं च 

नादो चैते यणाधिकाः” शखड्धरैचि. । “नो गणानां 

च दोषः”? च्यो°त° । घ् वादिसं्तके नच्नेविेष- 

समद भू.वगणः इत्यादि" 

च्यो°त० | सम्भय एकद्रव्यतापादनेन स्वाखिज्यकारिखि- 

बणिकसम्े च ̂  नेगमपाषा णड गरा नामष्ययं विधिः"? 

“गणटूव्य् इरेद्यसतु संविद् यञ लक्कुयेत्" याशनवर । 

गखितम् . गणनम् गणना । गणायत्वा | 

“तां भक्तिरेवागृणयत् रसतात् “रषः । 

८८ < 
उखः पूवमघान्तक्ञा 
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^“भ्वाव्यदादी ज्ञहो्यादिदिवादिः खादिरे च। त- 

दादि रुधादिश्च तनक्रपरादचुरादयः" छक्तष 

विकरण्विशेषनिभिततेष द णद् द्धातससदायेष, तद्युक्त 

त्वात् १०मणपाठयन्ये ऽपि | पाणिनिरचिते ११स्रादि- 

खष्टपप्रतिपादकखन्धे १२देत्यभेदे स च देव्यः अभिजिद् 

परनाम्ब्ो युखकवतः गुणवनत्यां जातः यथाह स्कन्द् पु° 

गणेशख० ३ेअ० “अथ सोप्यऽभिजित् पद्या सखद्रस्तान- 

साययौ | पर्वणि शङ्कया युक्तञ्चक्र ञानं तया सह) 

षिता सा गुणवतो पपौ चाऽञ्जलिना जलम् । यद्दीययः 

ज्द्णात्यक्त' दैवात्तदुदरे गतम्'"।*भा्या गुणवतो तख 

नवमासादनन्तरम् । पुत्रः प्राख्ताऽद्कि शुभे दिव्यद्धपं 

यणाह्ग तम् । च्योतिविद्भिरचन्नातो गण दत्यभिधां 

पिता । सत्वाग्यदयिकं चक्र व्यतोते दशमेऽहनि!" 

स॒ च मडारेवमाराध्य लब्धवरस््नौनोक्धं निर्जित्य 
कपिलनेचिन्तामखि' तवान् तेन जातमन्य् ना तेन 

गश सेवने कते गखेथेन तद्रे अवतीय्यं त गण- 

दैव्य' नाशितवान् इत्ये बा कथा तत्ने व विस्तीर्णा दिङ्मात 

श॒च्यते यथा ““कथ' नाशितवाञ््रम्भो ! गखदेत्यं विना- 

यकः | तत्सवं कपया देव ! कथयस्व ममायतः । शिव- 

वाच । यथा नाशितवान् द्यं गं दुटमति विभुः। 

तथाह कथष्यामि तच्छ, णुष्व घड़ानन  ६अ इत्य् पक्रम्य 

श्राघ्रसंन्नां परशुना इन्ति अनः रुषा विभूः | 

टवान् परशुः वीरख्खयः खयं सिवाऽपरम् । खतोच्छ' 

ज्वालया व्याघ्र कालचक्रनिभ' शुभम् । दहन्तं दश- 

दिगभागान् प्रलयानलसत्निभम् । यदा तल्धाद्र द्रष्, 

खपचक्राम दे्यराट । तदटेवापातयच्छतत्वा परशुस्तख 

मस्तकम् । सपवेतवना षौ चालसत् सागरे: सड । 

ऋभिजित्प्रस्खाः सवे रुरुदुः पतिते गखे"" ७० । 

अस् गणशस्, कलवर गणढत्वस्. वीप्सा कारकाय- 

त्तौ गखशब्द्थे आव्य | १रेखपक्ते “सगणाय 

सपरिवाराय ायुधाय सशक्तिकाय इन्द्राय नमः” इति 

विक्षानपारिजार । १४बाक्ये निषण्ट्, : । 

गणक लि°गण-र् ल.। संख्याकारके रसांवत्सरिके प° | 

तद्य लच्तणगुखदोषादिकशक्त इ °स'° २अ० यथा 

“च्छो तिः स्त्रमनेकमेदविषयं कन्धतयाधिषितम् तत् 

कात् क्लमो पनयद नाम सनिभिः सङ्र््यते संहिता । 

स्कन्धे ऽख्जिन् गणितेन या यहगतिस्तन्ताभिधानस्वसौ 

₹होरान्योऽङ्खपिनिचयच्च कथितः ऋ्कन्धस्त, तीयोऽपरः । 

मषु 

“जअधातः सांवठ्सरशत्र' व्याख्याखामः | तत्र॒ स्†वत्~ 

सरोऽभिजातः प्रियद्शेनो विनीतवेषः सत्यवागनसूयकः 

समससंहतोपचितगात्रसन्धिरविकलच्ारुकरचरणनखन- 

यनचिबुकद्शनच्रवणललाटभ्व त्माङ्गो वपुष्मान् गन्भी- 

रोदात्तघोषः | प्रायः शरीराकारालुवर्सिनो दि गुणाञ्च 

दोषाञ्च भवन्ति। तत्र यणाः । श्ुचिरद्चः प्रगलभो 

वाग्मो प्रतिभानवान् देशकालवित् सात्विको न कदीद प 

सहाध्यायिभिरनभिमवनोयः कुशलोऽव्यसनौ शान्ति- 

पौटिकाभिचारसलानविद्याभिन्नो विचुघाचेनव्रतोपवास- 
निरतः खतन््ाखर्योत्पादितन्नानप्रभावः श्रटाभिधाय्- 
न्यत्र ॒देवात्ययादुखहगणितरू{हिताहोरायन्धार्थवेन्ता । 

तत्र यङगखिते पौ लिशरोमकवासिषटसौरपेतामहेषु प- 

च्चस् तेष सिद्धान्तेषु युगवायनतु मासपक्ताहोरात्रयाम- 

खडत्त नाडोविनाडोपराणन् दिन् वयवाद्यख  कालख 

च्ते्रख च वेत्ता |. चतुणां च मासानां सौरसावन- 

नात्तन्रचन्द्राणामधिमासकावमसम्भवस्य च कारणाभिन्नः। 

षष्टगरवदयुगवपेमासदिनहोराधिपतनां प्रतिपत्तिविच्छेट्- 

वित् । सौरादौीनाञ्च मानानां सटशासटशयोग्या- 

योग्यत्वप्रतिपादनपटुः ।. सिद्धान्तमेदेऽप्ययननिषत्तौ प्रत्यकं 

सममण्डलरोखासम्प्रयो गाभ्य् दितांशकानाञ्च॒ खायाजल- 

यन्त्रहगगखितसाम्यन प्रतिपादनकुशलः । श्छय्यीदौनाञ्च 

यहाणां शोघ्रमन्द् यास्योत्तरनी चोद्धगतिकारणाभिन्नः 

सन्य चन्द्रमसो सहे यहणादिमोक्षकालदिक्प्रमाण- 

स्थितिविमदैवये देशानामनागतय्हसमागमयुद्खानामा- 

दे्टा । प्रत्य कयहभ्चमणयोजनकन्ताप्रमाणप्रतिविषय- 

योजनपरिच्छ दकुशलो भूभगखभ्वमणसंस्थानाद्य्तागल- 

म्बकाहव्यांस चरदलकालराश्य् दयच्छायानाडीकरणपरष्ट- 

तिंघ चेत्कालकरणेष्वभिन्नो नानाचोद्यप्रञ्रभेदोपलबन्धि- 

जनितवाकसारो निकषसन्तापाभिनिवेभोरिुदधख कनक- 

से वाधिकतरममलकतख शास्तरस्थ वन्ता तन््न्नो भवति । 

छन्तञ्चन प्रतिबद्ध गमयतिवक्तिंनच प्रञ्ज7कमपि टः । 

निगदति न च शिष्येस्थः स कथ' श.रटार्घविजन्नेयः। 

खन्यो न्यथान्यथाधेः करयं यद्चान्यथ। करोत्यनुषः। स 

पितामहश्पगम्य स्तौ{त नरो वेशिवेनरय्यान् | तन्त्र 

छपरित्नाते लग्ने दायाम्ब् यन्तरं) | होरार्थे 

च छष्ट नारेुभारतौ वन्ध्या | ठ नाप विष् - 

यप्रेन । अभ्यस्य पुरुषः प्रतरन॒ बद।च्िदासादयेद् - 

निलवेगवभेन पारम् | न त्व कत्टपरण) दयम हा- 
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सवस्य गच्छेत् कदानिरेषारिरनदापि - म् | होरा- 

शास्त्रेऽपि राशिहोरादर क्राणनवांशकदाद्शभागति'श- 

इागबलाबलपरिग्रहो खहाणां दिकख्यानकालचे्टाभि- 

रनेकप्रकारबलनिधाँरणं प्रकतिधातद्रव्यजातिचेटाद- 

परि्रहो निघेकजन््रकालविख्जापनप्रल्ययादेशसदयोमर- 

णायुदायदशान्तटशादवगराजयोगचन्द्रयोगदिपदहादियो- 

गानां नाभसादोनाच्च योगानां फलान्याश्रयभावावलो- 

कननियंणगवयन्कानि तात्कालिकप्रञ्जशुभाश्ुभनिमि- 

त्तानि विवाहादौनाञ्च कणां करणम् | यालायाञ्च 

तिथिदिवसकरणनच्तत स् सेषिलग्नयो गरे स्यन्द नखभ्नवि- 

जयस्ञानखरहयन्नगणयागाग्निलिङ्ग हस््यञ्च ङ्गितसेनाप्रवाद्- 

चेटादिमहषाह् ण्यो पायसङलामङ्गलशङनसेन्यनिवेशभ्म- 

योऽग्निवर्णां मन्तिचरदूताटविकानां यथाकालं प्रयोगाः 

परदगेलम्प्ोणयाचच च् क्त चाचः | जगति प्रसा- 
रितभिवालिखितमिव मतौ निधिक्तभिव हृदये । शास्र" 
यद सभगणं नादेशा निष्फलास्तख । रसंहितापारगख 
देवचिन्तको भवति । यतैते संहितापदार्थाः । द्दिनकरा- 
रौनां पाणां चारास्तेष च तेषां प्रतिविङतिप्रमाण- 

वकिर द तिसंस्यानास्तमनोदयमारम मागां नरव करादुव- 
कक्लेखहसमागमचारादिभिः फलानि नच्चलकरूमेविभागेन 

देथेषगस्तिचारः सप्रभिचारो सहमत्तयो नचलव्य् इ- 
पहष्टङ्गाटकयहयुदयहसमागमसडवर्पफलगर्भलच्ण- 

रोह्िषोष्ाव्याषराटोयोगाः सद्यो) वर्षकुसुमलतापरि- 

धिपरिवेषपरिवपवनोल् कादिगद्ा ह च्चितिचलनसन्ध्यारा- 

गगन्धबेनगररजोनि षां ताधैका णड सस्यजन्ते नद्रध्वजन्द्र- 
चापवास्तुविद्याङ्गविद्यावायशविद्यान्रचक्रर्टगचक्राश्च- 

चक्रवातचक्रप्रासादलच्चणप्रतिमालच्तणप्रतिष्ठापनटहत्तायु- 

वै ददगागेलनीराजनख ्जनोत्मानथान्तिमय् रचित्रकत- 
कम्बलसत्ङ्गपड़लकवाङुक्रूभ गोऽ जाश्चे भपरुषस्तो ल च णान्य- 
न्तःएुर चिन्तापिटकलक्त णो पानच्छे द्वस्त्रच्छ दचामरदट्ण्ड- 

शय्यास्षनलच्तणरल्नपरोत्तादौ पलत्तद्न्काषाद्यासितानि 

शुभाशुभानि निमित्तानि सामान्यानि च जगतः प्रति- 

द्रुषः पाथम च प्रतिक्तणमनन्यकमांभियुक्तेन दैव- 
न्ञेन चिन्तयितव्यानि | न चैकाकिना शक्यन्ते ऽ हर्मि श- 
वधार यितु निभित्तानि | तस्मात् इश्टतेनैव दैषन्ने- 
नान्ये तदिदशत्वारो भरंव्याः । ततेकेनैन्द्रौ वाम्नेयी 

च दिगवलोकयितव्या। याम्या नेद्धती चान्येनैव 
बादणो वायव्या, चोत्तरा चेथानी चेति । यसाडुलक्ञा 

गख 

पातादौनि निमित्तानि शीघ्रखपगच्छन्तीति | तेषां चा- 

कारवणेस्ते हप्रमाणादस्रहन्ाभिवातादिभिः फलानि 

भवन्ति । उक्तद्च गर्गेण मडहषणा “कत्क्ाङ्गोपः ङ्ग 

कुशलं होरागखणितनेषटिकस् | योन पूजयते राजास 

नाशसुपगच्छति | वनं समाचिता येऽपि निमेसा निःपरि- 

सहाः | अपिते परिष्टच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोपिदम् । 

अप्रदीपा यथा रा्रिरनादिन्य' यथा नभः | तथाऽसां- 

बतूसरो राजा अ्मवन्ध इवाध्वनि । रत्तं तिथि- 

नच्तलद्टतवस्चायने तधा । सर्वाण्य वाकलानि खन स्दात् 

सांपत्सरो यदि। तस्माद्रान्नाभिगनव्यो विद्वान् सांवत्- 

सरोऽणोः| जयं यशः चियं भोगान् च्रयञ्च सम- 

भोपसता | नासां वतृसरिके देशे वस्तव्य' भूतिमिच्छता । 

च््मतो हि यतर पाप तत्र न विद्यते| न सांवत्- 

सरपाठो च नरकेष्रपपद्यते । बह्मलो कप्रतिष्ठाञ्च लभते 

देवचिन्तकः | सन्धतश्ाथेतशौ तत्रतस्तः जानाति यो 

दिजः ! असरभुक् स भवेच्छराङ्ख पूजितः पङ्क्तिपावनः । 

श्हेच्छा हि यवनास्तेष सम्यक् शास्तरभिद् स्थितम् । 

ऋषिवन्त ऽपि पृच्छन्ते करं एनर्दैवविद्द्िजः ! कुह का- 

बेशपिहितेः कर्णोपद्तिद्ेत॒भिः । शतादेथो न सवैः 
प्र्व्यो न स देववित् | अविदित्वैव यः शास्त्रः दैवन्नतव' 

प्रपद्यते । स पडङ्न्तिद्रघकः पापो न्नेयो न्तव चकः। 

नक्तत्ररहचकोदिषटडपवासं करोति यः| स त्रजव्यन्ध- 

ताभि सङ्खं खत्तविडस्विना | नगरदारलोषटख्य यदत् 

खादुपयाचितम् । अआदेशस्तददन्नानां यः सत्यः स वि- 

भाव्यते | सम्पत्या योजितादेशस्तदिच्छिद्रकथाप्रियः ! । 

मत्तः शस्त कदेशेन त्याज्स्ताटग्महोक्तिता | यस्तु 

सम्यग्विजानाति होरागणितसंहिताः | चअभ्यच्यः ष 

नरेन्द्रे ण स्ोकन्तं व्यो जयैधिणा । न तत्खडहच्ल' करिणां 

वाजिनां वा चतुम् । करोति देशकालन्नो यदेको 
दैवचिन्तकः । इःखभ्रदु्िचिन्तितदःपरे ल्षितदुःकतानि 

कर्माणि । चिप्रं प्रयान्ति नाश शशिनः खुत्वा भसं- 

वादम् | न तथेच्छति भूपतेः पिता जननौोवा खलजनो 

ऽथवा इत् । खयशोऽभिविटद्ये यथा हितमाप्रः 

सवलस्य देववित्" । 
बिण्रिः ज्योतिः शास्रस्य वेदनेतर ङ् पाङ्कत्वप्रतिपा- 

दनेन तदध्ययने दिजातिमात्रखैवाधिकारं प्रतिपाद्य त- 

ड त्तगेणक्ख प्रशंस दधिता यथा 

“णन् खओादिप्रलयान्तकाखकलना मानप्रभेदः ऋमाच्धारच 



गगां ; [ २५११ | गण 

ट्ंसद्ं द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः | भषिष्णवर 

पहसंल्थितेचच कथनं यन्ल्रादि यत्रोच्यते सिङद्धानः स 

उदाद्ृतोऽत्र गखितस्कन्वप्रजन्धे बुधैः ॥ जानन् जातक 

संहिताः सगणणिनस्कन्ध करेशा अपि ज्योतिःशास्तविचार 

सारचतुरः प्रश्न ्वकिञ्चित्करः। यः सिद्धान्तमनन्तयुक्रि- 

विततं नो जति भित्तौ यथा राजा चिल्रमयोऽथबा खुव- 

टितः काष्ख ` कण्ठीरवः ॥ गर्जत्क ञजरवजिता न्टपच- 

म्र जिताऽचचादिकैरद्ानं चय् तरतटत्नमयवा पायो- 

विद्धीन' सरः। योषित् प्रोधितन्तनप्रियतमा यदच्च 

भाचुच्यजञज्योतिः शास्त मिद तथेव विद्धाः सिद्धान्त 

च्हीन' जयुः"" ॥ “ददानो ज्योतिःशास्त्रस्य वेदाङ्कत्व' 

` निद्धय बेदाङ्कताद्वशगमध्ये तव्य | तद्दिज्ञेरेव नान्यैः 

खदरादिभिरिल्ये ततुप्रतिपादनायं सोकचतु्टयमा ह? "प्रभि° 

“बेद्ास्तावद्यन्नक्मप्रडत्ता यन्नाः प्रोक्तास्ते तु कालाखयेण | 

शसतरादखात् कालवोधो यतः खाद दाङ्गत्व ज्योतिष 

खोक्तमखात् ॥ शब्दशास्त्र रूखं ज्यो तिष' चचतुणो 

ओओनखक्ञ' निरुक्त' च कल्यः करौ । यात॒ शिच्वाख 

बेदख सा नासिका पादपद्मदय' खन्द अआ्यंव् षेः । 

वेदचचुः क्रदं ख,त' ज्योतिषं ख्ख्यता चाङ्मध्यं ऽख 

तेनोच्यते । संबुतोऽपीतरेः कणनासादिभि्चच्ुषाङ्गन 

ोनो न िच्चित्करः । तखाद्द्दिजेरध्ययनोयमेतत् एर' 

रस्य परमं च तत्त्वम् । यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स 

सम्यग् धर्मार्थकामान् लभते यश्च" सि°शि°| एवं गणक्ख 

परथंखायां स्वितायास् लिडधान्तानभिन्नख नत्तव्रचिनो 
निन्दाश्रवणाञ्च “(वर' चाण्डालसंस्सगे कुयात्, साधको- „ ` क् ४ 
ततमः ! तयाष्यस्छ श्यग यकं सवेदा त् परित्यजेत्” मह्हिष- 

महिं नीतन्तरवाक्यम् नकत चिविष्यम् ˆ" चमकारख हौ 

अल्ौगखको वाद्यपूरकःइयु्त सद्धोयेवणेद्धपगण करते 

सङ्ोचाभावाद्ध तखाघमग्ूद्रतया वेद् ङ्गज्योतिषे | 

अनघिदधतशास्राध्यायिनो निन्द चित्यात् । ˆदिजतेऽस्वु 

यथोक्त स्कन्धादिव्यवेच्छपग कख प्रशंसत्वत्। न तथा । 
यथा हप °धा०^.सिद्धानसं हिता होराद््पस्कन्द्नयात्मकम् 

वेदस्य निभमेलं चचुज्यो तिःथास्त्रमकल् मघम् । विनेतद्खिलं 

श्रौतं खआरतकर्म न सिध्यति । तखाच्जगद्धितायेद्ं ब्रह्मणा 

निर्मितं एरा | अनएव दिजैरेतदध्ये तव्य' प्रयल्रतः" इति । 

ततैव च्चोतिःशाश्तराध्ये तमा हात्मवभा माण्डव्यः ^ एवं- 

विधस्य छतिनेत्रथास्तर खद््पनेन्तः खलु दशनं वे । निह- 

न्यथेषं कलुष' ज्ञनानां षड़ब्दजं धभद्खास्पदं खात्" अतर 

ज्ञानविेषेण च्छोरतििदः पृज्छतातारतम्यः जीरैरभ्य- 

धायि “'दशदिनहतपाप' न्ति सिङ्धान्तवेत्ता ल्िदिनजनि. 

तदोष तन्त्र वज्ञः स एव| करथभगणवेत्ता हन्त्यहोरा- 

त्रदोष" जनयति घनमंख्लात्र नच्लरसची" | नच्ततरद्धची 

देवजना घन" बद्ध अहः पापं जनर्यात | तक्ञच्वशं वरा- 

संहितायां ५अर्विदित्वौव यः शास्र टदवन्नत्व' प्रप- 

द्यते | स पङ्क्तिदूषकः पापो रयो नक्षत्र चकः" ऋन्य द्ध 

५ तश् तपत्तिच्न जानन्ति खरहाणां नेव साधनम् । पर- 

वाक्येन वन्ते ते ठ नन्तर्हचकाः "व्य् तय सतु ग्ट ग्ट 

गत्वाऽष्ष्ट एव नच्चल्ाण्यञ्चिन्यारौीनि शुभाशुभ फल च- 

कानि चयतोति नत्ततरछचौ | वराः ““ननच्चन्रच- 

कोददि्टखुपवास करोति यः| स ब्रजवयन्धता्मिखः सा- 

इं रटच्विडस्बिना न्तव चक" पाप' भिषजं शल क- 

जोषिनम् | तादक् पौराणिका वाङ्मात्रेणापि 

नाचेयेत्' अतएव वसिष्टः “व्रिखन्धपारङ्म एव पूज्यः 

चाङ्गे सदा भूखरडन्द्मध्ये । नचव्रचो खलु पापद्पो 

हेयः सदा सषैखधमेलन्ये'"। वराहोऽपि सन्धतशाऽर्थत- 

शौव ऊतृश्' जानाति यो दिजः | अपभुक स भवे 

चछर पूजितः पडक्तिपावनः | नासावत्धरिके देणे 

वस्तव्य' भतिमिच्छता । चन्ुभू तोऽपि येव पाप' तत्र 
न विद्यते खद्भते' तिथिनच्चत्रस्टतवञ्चायनानि च। 

सर्वांशे गवाकलानि स्म् ने खात् सांवह्यरो यदि" । अत 

णव यदम शास्त्रे छमन्तुः “तस्क रकितवेत्यादिना महता 

गद्येन यत् “सांवत्यरिकोऽपाडःक्त यः”? इत्याह यद्ध मडहा- 

भारतेऽपि “कितवो भ्व णद्ा यच्ौत्यादिपद्यषट कमध्य 

कर.शौलवो देवलको न्त्र यद्च जोदति | एतानि 
विजानोयादुब्राह्मणान् पडात्तिद्रषकानिन्युत्त' तन्नच्तत- 

खचकज्यो तिरिद्िषय' यद्ाड कथपः “्दारतिि गुभ्त ण- 

नतु ख व्ङ्गान्नच्तलस्चकान । वच्जयेत् बाद्मखानेतान् 

सवके यल्ेतः*इति “"नच्चलररहचकद्ौव पवकारञ्च ग- 

हितः" इति ब्ह्मइरा शे क्म् मलः ^तिधि' पच्य 
न॒ न्रुयानृन नच्चत्राखि नि्दिथेत्” त्याह ख 

अष्ट इति शेषः | यमोऽपि “नलतति यषा हान् - 

इतीन् सङ्गलानि च । न निदिशन्तिये विप्रा 

स्तेभुक्त' यत्तयः भवेदिति" वसिषवाक्यन्त॒ “प्राग 

मभिहितम् महाप्रयोजन' त्वेतच्छास्त्रख सम्यगन्ना- 

नादब्रह्म सायुज्छमिति" तदुक्तं॒ गर्गेण ““ज्योतिसक्र 

त लोक्ख सबखोक्त' शुभाऽशुभम्) ज्योतिन्नानः च यो 



गाद 

वेद् स याति परभां गतिस्" | गतिं जद्भसायुज्यमिति 

चव्यं सिद्धान्तेऽपि ` “{दव्य्चचुखे हां द््थितं न्ञान- 

सत्तमम् । , विज्ञायाकौदिलोकेष स्यान प्रापनोति शाव 

तम्'› वराहसं{हितायामपि ^न साम्बल्सरपाटठो च नरके 

परिपच्यते । ब्रह्मलोकं प्रतिष्ठाञ्च लभते दवचिन्तक५इ्ति 

गणकस्य पल्ली डने गखको तत्मत्यां जटा० । “तकिन् 

म्नः गणक ! कथय {चिपमन्दाः प्रमाणस्^“गखक ! पव- 

नवेमारेकदेशे स भग्नः''लोला०| “ `गणकचक्रच्ड़ामणिः" 

सिर ० । “चम्ाकारख् हौ पुलौ गणको वाद्यप्रकः" 

द्यत श्सद्धोखं जातिभेदे प्रजापतिपुते तारापञ्चा- 

त्मके अष्टसंख्यके ४केतुमेदे '“तारापञ्जनिकाशचा गणका 

नाम प्रजापतेरष्टौ" इह० सं° ११ अर । 

गणकणिंका स्तौ गणस्य गणेशस्य कणे इव पत्रमखाः 

कप् अत इत्त्वम् | इन्द्रवारुण्याम् राजनि" । 

गणकार ए० गणं धात्वादिगणपाठं करोति कं-ण | 

धात्वादिगखाथेप्रतिपादके१सन्यकररि २भौमसेने शब्द् च °। 

गणशकारि पु गणं धात्वादिगणं करोति कछ बा° इञ्। 

धात्वधेप्रतिपादकथन्यकन्तं रि | त° गखकस्यारोच । 

तखापन्य' कुरां रट । गणकाय तदपत्ये पुसी । 

गणकृूट "न° गणधम जरम् । वरकन्ययोनेचनरभेदेन ज,- 

तयोः विवाहे मेलनोपयोगिनि सुरराचशमातुवद््पे कू? । 

उपयमशब्द् १२५० ° विहतिः । . 

गगाचक्रक न° 

धाम्बिकानां सम्भ.य भोजने लिका० | 

सप्ता गखद्ध भावः तल् । गण्सम्हे । 

गणतिध् लि गख-अरसंख वाचकत्वे ऽपि पूरणे डर् ति- 

दुगागमञ्च | गणानां पूरणे । 

गशादटौसिन् ए गणान् दौच्चयति रौन-श्िनि | १बह्या- 

जके । “^“बेणाभिशस्तवाञ्च,भि गा गणदीक्तिणाम्” 

वअभच्छान्नकथने य) न° । “गणदोल्िणो बद्धयाजकाः'” 

भिता ३गणेशदोच्तकावति व्रिरस्तियां डोप । 

गणदेवता सलौ गणभृता सङ्कभूता देवता ! सङ्कभूते देवभेदे 

^खादित्याविन्े वसवस्तु धिता भाखरानिलाः। महाराजि- 

कसाध्याञ्च सटद्राञ्च गणदेवताः । आदित्या दादश प्रोक्ता 

विश्रे देवा दश खता: । वसवश्चाटसंखाताः षट नि- 

शत् तुथिता मताः । आआभाखरखतुःषदटिवाताः पञ्चाश 

दरनका: | महाराजिकरनामानो हंशते चापि विंथतिः। 

खाध्या दाद्थावखयाता रट्ाचेकादश खताः। एते च 

गानां धामिकगण्णानां चक्रल कपु | 

{ २५०२ । गणप 

संहता देवास्तत्र) त्याः खनामतः” जटाधरकोषः 

गणद्रव्यं €त° । गणसवाभिके द्रव्यं । गणं गणोभतं दव्य 
द्रव्याणां गणे च | 

गणदोप एुन° गणानां सप्रानां राच्यत्वात् दीपः | सप्रानां 

राच्यद्टपे द्यौ पभेदे “यल्नवन्तो गणद्ठोप' सप्रराच्छोण्यो- 

शितम् ' रामा° कि° ४०३०अ० । यवद्योपमिति पाठा- 

न्तरम् । 
गणन न° गण-भवेल्य॒ट्। स्द्खाकरणे सङ्खयाने 

(गोशा) वनेव लिखितं र्यात् तेनेव गणन भवेत् ” 

विच्वसारत० । युच् । गखनायत्र स्रौ । ““यदि विलोक 

गणनापरा खात्"नेष०“' व्या जपर्व ग नामिवोडहन् "रधुः 
गणनां एगणानां प्रर्यादीनां नाथः | गेये २शिवे च 

गखनायकादयऽष्यल् रेवद्नां खामिनि ति° | नण- 
नायिका स्त्रो रेद्गांवाम् वरिका | 

गणनौय वि° गणयित॒महति गख-अनौयर् | गणना 
मरः | यत्, गण्य, तव्य गखितव्य तदर्थे बि° | 

गणपति इ* &ैतः । गणेशे तस्छाविर्भात्रकथा इभाननशब्द 

€ ८१० गजाननशब्द् २४९५ ०च उक्ता तख गण.भि- 

पतित्वं याज्नवलक्येनोक्त तञ्च बाक्यं गणपनिकल्पशब्द 
दृश्यम् >शितरे रेसमूहपतौ च ““ग्णानां त्वा गणपतिम् '" 

यज्ञु° १६।१८। 

गणपतिकन्य इर गणपत्य् द् थेन कल्पः विधानमेदः । 

गणेशो गेन विज्नविघाताय तत् स्ञपनादिष्ट्प, विधान- 

भेदे। स च कल्पः यान्न उक्तो यथा| 

“विनायकः कम्पा विक्नसिद्खा्े विनियोजितः। म- 

णानामाधिपत्ये च र्द्रण ब्रह्मणा तथा| तेनोपद्ध्ो 

यस्तख्य लक्षणानि निबोधत । खप्रे ऽवगाहतेऽ्यर्ध' जलं 

खण्डां पश्यति । काषायवाससश्चव क्रव्यादांञ्ाधि- 

रोहति । अन्त्यजेरगह् मेरुः स डहेकतरावतिष्ठते । न- 

जजज्ञपि तथात्मान" मन्यतेऽनुगत' परः | विमना विफ- 

लारम्भः संसोट्त्यनिमित्ततः | तेनोप्धो लभते न 

राज्य राजनन्द्नः| . कुमारौ + च भहोरमभत्यः न 
च गभिणो | आचायंत्' ओोत्रियञ्च न शिष्योऽध्ययनं 

तथा । बखगृलाभं न चाप्नोति रषिद्धेव रभो बलः । 

स्ञपन' तख कत्तव्य पुर्योऽद्कि विधिपृ्ंकम् | गौर 

सषेपकल्केन साज्यं नोत्सादतख च । सर्वषः स~ 

गन्ौः प्रलिप्तशिरसस्तथा | भद्रासनोपविष्टस्य ख्वरि 

वाच्या दिजाः भाः । अश्रस्यानाद् गजस्यानाद्लमो- 
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कात् सक्रमात् दात् ¦ खन्तकां रोचनां गन्धान् यु- 
निः 4 मयु ३।५घ निषे ! 1 या आहृता र्वे श्चतभिः 

कनर्छदात् | चम्पा र्यानडध हे रके स्थाप्यः भद्रासन 

तथा | सस्तत शतध्तारद्धशिभिः पावनः लतम् | 

तेन त्वामभिष्िद्धाभि पावमान्यः पुनन्तु ते| भगन्ते 

र्यां इद्स्यतिः। भगमिन्द्र 

वायुञ्च भग सप्रषेयो ददः} यत्ते केशेषु दौमाग्यः 

सीमन्ते यञ्च मद्धंनि। ललाटं कथेयोरच्छोरापस्द्- 
+ 8 @ # ॐ. 9 (९ 

न्नन्त॒ सवदा} खातसख साषपः तल खत. वेणोड म्बे 

च । ज॒ङ्धया= इनि कुशान् सव्येन परिष्टद्य च| 

मित संमितञ्चष तथा शालकटङह्टौ | बुश्राणडो 

राजपुत्रश्च न्ते खाहासमन्वितेः । नामभिवंलिमन्तरौय 
(1 प ह 1 है 

मभस्कारसमन्वितेः । ` दद्याञ्चत्ष्ये दर्भे कुशानां 

छताकतां स्र लां च॒ पललौदनमेव 

वरूण) राजा भगः 

खपैतः | च | 
पुष्प 

चिल" सुगन्धश्च खराञ्च लिविधामपि । मलक पूरिका- 

पूं स्वैव रण्ड काः खजः । .दभ्यच्च पायसञ्चव युड़- 

पिटः समोदकम् । एतान सतुष भमौ क्त्वा 

मल्ध्रान् पकांस्तथेषामान् _ मंसमनेतावदेव व । 

ततः शिरः । बिनायक्ख जननौखपएति ततोऽभ्बिकाम् | 

दूर्ीसपेषपुष्माचणं दन्वाध्यं " पूणं मञ्जक्िम् | रूपः देहि 

यशो देहि भाग्यः भगवति } देहि मे। षतान् देहि 

क्षनं देहि सर्वान् कामांञ्चटेड्ि मे | नतः शुक्ताम्बरधरः 

शुक्तगन्वानुलेपनः | नाद्धखान् भोजवेहद्यादस्त्रयुम्न 

गुरोरपि । एव" विनायकः पूज्य ्हांद्ेव विधानतः। 

कम्रं फलमाप्नोति चियञ्चाप्रोत्यचुत्तमाम् । आदित्यद्य 

सद्ा पूजां तिलक' स्वामिनस्तथा | मद्ागणपतेद्धौव 

केन् सिद्धिमवाप यात्" । 

गणपव्वेत पु गणभूयिष्टः पमेतः। केलासाचले विकार । 

गगापाह ए- गणानां सखरादिगण्ानां पाठोऽत्र | पाणि- 

न्यादिर चिते सखरादगणानां ख्वद्ट्पक्थने खन्थभेटे | 

गफापाद् पए गण्डव पदोऽख। 

युक्तारोहादित्वादारुदाूताख । [ब्दच० । 

गगापोटक न° गणस्य पोट इव कायति कौ-क। १व्लसि 

गणापुङ्गव ए गणः पद्व दव उपमि°्स०।११, अच्रेष्ठ २देश- 

भेदे च ।३तववासिषर 9तद्टेणन्डपेष् च वद्धव०“कौ लिङ्कान् 

गखपुङ्कशानध शिवोनायोध्यक्ान् पाथिवान्” 

स“ ४० | 

गणपूज्य इ" गणो गखे्ः प्रमो वा पुज्धोऽल् । {देभेरे 

प्रमथतुल्यपादयुक्त 

इड 

&२ॐ 
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२ शस्यजनेष शतच्च,पेषु च बद्धप०।'ग णपूच्सूखलित- 

जतश्वरपलिन्द्1धेपरि होना” इ° सं° १६अ० | 

गणपूख षु गणानां सामादिस्यलोकानां पूव्वंः प्रधानम्) 

स्रामग्याम् “ खपरिन्नातपूव्वांञ्च गणपूर्वा भारत, 

भाः आ० २३अ० च्राड़ानडकथने ।“गणपूव्वां खामख्य 

नौलक | गणखस्ख्यादयोऽत्यत्र । ` रविजेन खिति वि- 

जिते गणशख्याः शस्त्र जोविनः च्चनम्'' दड-स० १७ब' 

गणभनतु पुर गणानां प्रसमथादीनां मत्तां । १महारेवे। 

““शटङ्गा ण्मृष्य भजते गणमन स्ता" करिरा०। गख- 

खवा मिप्रश्टतयोऽप्यब्न । रगखेये रेसमहस्ाभिनि वलि । 

गण्यज्न इ गण श्वातुणां खखौनां वा समदय क्तव्यः 

यन्नः । भरुत॒स्तोमाख्ये भ्वाटसख्िवगकत्तव्यं यन्नभेदे। 

^वैश्यस्तोमदल्िणालिङ्को भरत्स्तोमे गखयत्नो श्वा- 

तथां सखीनां वा” कात्या° चरौ०.२२।११।१२ । “सत 

गण्यन्ते सहत्वशब्द्ात् कात्या०२५।१२।२€ । “एतच्च ब्र 

भवति गण्यन्त च ` तेन सह यजेरद्धिति' सहत्वथ- 

ब्दात् ककं :। ˆ“तयोरनेकयजमान सद्धा वाच्नान्यत्र" सं व्या । 

गणयाग घु" गजोहे येन शान्त्यथ्यं यागः | गये भोट शेन 
करसव्ये गणपतकल्योक्तं ततृश्ननपनादौ “विजयश्ञानख- 

सयन्नगणयागाग्निलिङ्के त्यादि" इडशख ०२० | 

गररल्न नन्गणाः खवराद्यः रल्लानीवः यत्र । पाखिन्य् क्तं 

सखवरादिगण्णानःम् छोकेनिर्बन्धनपूैकः तदवंकथनङ्पे 

पन्धवेटे । तख व्याख्या गरल्रमडोदधिः । 

गणराज्य न° ° स० १४ उक्र दलिणख्यासक्त देशभेदे 
““गणराच्यङ्णवे्ध रत्यादि तद्याक्य कम्बो विभागशन्ट् 

२४६८ ° उक्तम् । 

गणरात न° गणानां रानौषणां समाहारः 

संख्या वन्त्वात् इियुस° 

गणरूप ए गथा बधन खपाणख । †अकंटच्च अमरः । 

संन्ञायां कन् | गणद््पक राजा राज्ञनिर | 

गरुर्ूपिन् घु" गखा बहूनि द्पाण्णि सन्यस्य इनि | चे - 

ताके रल्मा०। 

गणव्रत् लि गणोऽख्यदखछ मतुप मख्य व। । {गणयुते "मख 

वती याज्छालुवाक्ये भवतः?” तन्ति २।३।२।५. । ̀  सिया 

गश्ब्ट् ख्य 

घचसमा० । रानिडन्दे | 

डेष । सा च रदिवोदासमातरि लिका । 

गणशस् ऋव्य गण+दीप॒साट्त्तौ कारकार्ये शस । गणान् 

गणान् लत्वा इत्याद्य । ^ स विश्मद्टजत यान्येताति 

देवलातानि गद्यथ खाख्यायन्ते वस्षरो शद्रा कादयः 
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४ विश्वेदेवा मरुतः ` शत०ब्रा०१२।४।२]२४ । ` ̀ अजग णनन् 

गणशः प्रियमन्ततः"माघः | 

गश पए गण गणद्छपं यति चि-किप् नि ठ 
गभावः। गखद््पेणावस्िते मरूदादौ संहतरेषे | 

“रोदसी आ वदता गणच्ियः'” ऋ १।६४।९। हे 

गणश्रियः ! (मरूतः) गणं यमाणा सप्र गणद्ूपेणा- 
वस्विता इन्यथः'" भा० | “पिब भन्द्माने गणधिभिःः' 

च० ५।६१।८। (गणच्िभिः गणमभावमाश्यद्धिः'” 

भार “गणन्चिये स्वाहा गणपतये खा हा" यजु०२२।२ । 

गणडासक एन्गणानु हासयति इस-णि च्, ल् । १ चोर- 

नामगन्धे अमरः । ३ेसम् ह हासके लि° । अण उपभि° 

स०। गणह्ासं तत्रार्थे राजनि । 

गणाग्रणो ए० ६त०। १ गणेशे लिका २बह्ूनासयगण्ये लि° 

गणाचल ए गणभूविष्ठोऽचलः । केलासपर्वते जटा० । 

गणाधिप ए ६त° । १गखेे अमरः रशि इला० । गणा- 
धिपत्यादयोष्यत्र ।““गगन गणाधिपतिमन्तिरिति""भावः। 

जेनशास्त्रप्सिद्ध घु “गणा नवाख्धिखंवा एक्षादश गणा- 
धिपाः"। हेमचन्द्रोक्तेषु एकादशजेनश्र भेदेषु | 

गणान्नं न°गणायोतृद्धट', गणानां वाऽच्रस् | मटादौ १बह्ध- 

जनोदे येनोत्सुाच्न, रवडखाभिकेऽच्रे च “गणाच्र ग~, 

खिकानच्नञ्ेति" मलतुना निषिद्धान्नमध्ये गांखतम् | 

^“गणाच्न' गणिकाच्ञ्च लोकेभ्यः परिङ्न्तति” मुना । 

तदूभच्तणे पापविशेष क्रः । 

गणाभ्यन्तर वि्गखायोतृुखमढादौ अभ्यनरः तडुपजीवना 

सक्तः। “गणायोत्सुमठघनाद्युपजोविनि" जन्न ° | 

-ह्मदिर परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर णव च" मुः | 

गि स्त्रो गण-इन् । गणने | 

गभिका च्ल गणः षमहोऽस्त्यद्याः भत्तुत्वेन उन् । वेशया 
यास्, तदच चिलराकर्भकत्वात् रयूधिकायाम्(युं इ) अमरः । 
श्गख्िकारिकाटच्त शब्ट्र° | गण-र्व ल् । ४ हस्तिन्यां 

जटाः । ““अनुरागवर्मम{प लोचनयोदेघतः वपुः खक- 

मतापकरम् | निरकासयद्रविमपेतवस्ुः वियद्ालयाद्पर- 

दिग्गश्थिक्ञा"मावः | वेश्याः साधारणस्त्रीतवं ल्णा- 

दिकः चसा द्" उक्तं यथा॥ 

वीरा कनाप्रगन्भा स्याद शा सामान्यनायिज्रा । नि- 

गुणार्नापनदं{्टिन. रज्यति युणिष्वपि | वित्तमातरं 

समालोक्य खा रागं दभेयेद्द्हिः] काममङ्कीकतमपि 

परिक्तोगधन' नरम् | मात्रा निषकाषयेदेषा एनः स- 

न्वानकाडः च्या | तस्कराः पश्डका मखाः इ्खप्राप्रध- 

नास्तथा | लिद्भिनन््छन्नकामाद्या खासां प्रायेण. बह्भभाः। 

एषापि मदनायत्ता कापि सत्याह्रागि्ी | रक्तायां 

वा पिरक्तायां रतमद्धां खद्लेभम्" | प्रसङ्गात् तखाः. 

पञ्चमजातित्वं तदहृमनादौ दण्ड दख्डाभावादिकं भिता- 

चरोक्तम् प्रदश्यते। 

“साधारणश््ीगमने दण्डमाह ^अवस्डधाघ दासीष 

भुजिष्याद्, तथेव च । गस्यास्ठपि $मान्दाष्यः पञ्चा 

शत् पणिकन्द्मम्“य °| गच्छन्रित्यलुवत्तं ते । उक्तलच्तणा- 
वंस्त्नियोदाख्यस्ता एव॒ खामिना एत्र घाहानिब्य् दा- 

खाथं ष्टे एब स्यातव्यभि्येवं दुरषानरोपभोगतो 

निरूहाः, अवराः एरुषनियनण्रिपहा भुजिष्याः । 

यदा दाखोऽवरुद्धा भुज्घ्या वा भवेयुसतदा ताद तथा 

चशब्द श्छासेरिणोनामपि साधारणस््नोणां मुजि- 

ष्याणां सहणन्ताद्च॒ च सभेपुरुषसाधारणनया गम्या- 

ख्ःप गच्छन् पञ्चाशत् पणन्द्ण्डन्द्ापनोयः पर- 

परिग्टह्ोतत्वेन तासाम्परदारदश्यत्वात् | एतञ्च खयड- 

खक्तच्चारदेन “खं रिण्यब्रह्मरणो बेश्या दासौ नि- 

ष्कासिनो तथा| गम्बाः ख.रादलोस्येन ख्यो न 

प्रतिलोमतः | आखव तु भृजिष्याद्च दोषः खात् 

परदारवत् | गम्याखपि हि नोपेयाद्यत्ताः पर 

परिखाः" इति | निष्कासिनी खाम्यनवरूवा दासौ | 

ननु सखंरिण्यादीनां साधारणतया मस्यत्वाभिधान- 

मथुक्तम् नहि जातितः शस्त्रतो वा काञ्चन लोके 

साधारणाः स्तरिय उपलभ्यन्ते । तथाहि सख रिणयो- 

दाश्च तावदण्ंस्तियणव ““स्वरिणौया पति' इत्वा 
सवणे' कामतः श्रयेत् । व्ानामाचुलोम्येन दख न 

प्रतिलोमतः” इति रणात् । न च वणंत्त्रोणाम्पयौ 

जीति ब्छते वा पुरुणान्नरोपभोगो घटते “इुःशोलः 

कामञ्त्तोवा गुखो परिवजिनः | परिचाथ्ंः स्त्रिया 

स।ध्ववा सततन्द पत् पतिः। कामन्तु च्पयेद् ह ॒पुष्य- 

सलफलेः शएभेः। न तु नामापि ग्टह्भीयात् पत्यौ 

प्रेते परख त्विति" निपेध(सनु)खरणात् | नापि कन्या- 

वस्यायां साधारणत्व' पिल्ादिपरिरच्ितायाः कन्याया 

ण॒ द्ानोपदेशादात्रभावेऽपि तथाविधाया एव, खयं 

वरोपदेशात् | न च दासोभावात् स्वधंमांधिकार 

च्यूतिः। पारतन्तरव्र हि दाखनच्न सखधरपरित्यागः। 

नापिवेष्ा बरापधतारणौो व्णनुलोमजव्यतिरेकेण गम्य 
नि 
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जात्यनरासञ्+त् | तदन्तःपातित्वे च पूवेवदेवागम्य 

त्व प्रततिलं मजत्व तु तासाच्नितरामगम्यत्वम् । 

घुरुषान्तरोपभोगे तासान्निन्दितकर्माभ्यासेन पातित्यात् 

पानितसंसगेख च निषिड्त्ाच्न सक्लपुरूषोपभोगयोग्य- 

त्वम् । सययमेवम् | जिन्वन 

पित्राद्रच्कराजदण्डभयादिदष्दोषाभावाद्म्यत्ववाचो- 

पतः 

सवेरिगयादुपभोगे 

युक्तिः। दण्ड भावञ्चावरद्धाछ् द्ोषिःत नियवपुरुष- 

प{रय्ह्ोपाधितो दण्ड विधानात्तदुपाधिरह्िताखयां- 

दम्यते | स्ख {र ष्याद्यानां = विघाना- 

भागात् “कन्याम्भजन्तीखतृशष्टः म किञ्चिदपि दापये- 

दितः" लिङ्कदशेनाञ्चावगम्यते | प्रायञ्चित्तनत्, स्वधमे- 

रूखलननिमिन्तङ्गम्यानाङ्न्न शां वाऽविशेषाङ्भवत्यंव । 

यत् ने श्यानाञ्ात्यन्रासम्भवेन . व्णान्तःपाति्- 

मनुमानादुक्तम् वेशग्रावादुलोमाद्यन्तःपातिन्यो म- 

इष्यजात्याश्रयत्वात् ब्रद्मणादिवदिति | तन्न कुण्ड- 

गोलकादिभिरमेकान्तिकत्वात् । अतोः वेशवाख्या का- 

चिचज्जातिरनादिरिशवायाषत्ल्टजातेः 

एरुषादुत् पन्ना एरूषसंयो गशटतिर्वेथःे ति ब्राह्मणयादि- 

ङ्ञोकप्रसद्धिवलाद्भ्य पगमनोयम् । न च निम् ले- 

पस्मसिद्धिः। ख्यते हि स्कन्दपुराणे "पञ्चचङ़ा 

नाम काञ्चनाप्सरसस्तत्सन्ततिवे शाख्या पञ्चमो जाति- 

रिति। अतस्ताषान्नियतषएुरुषपरिणयनविधिविधुरतया 

 मानोतृकष्टजातिषुरूषाभि गमने न दच्दोषो नापि दख्ड- 

स्तासु चानवर्द्वाच् गच्छतां रुषा णां यद्यपि न दऱ- 

स्तथाप्यदष्टोपोऽस््ेव “खद्ार निरतः सदेवि'* नियमात् । 

“पश्ुवेशाभिगमने प्राजापत्य विधीयते शति प्राय 

त्त्रणाञ्चंति निस्वद्धम् | अवरद्वाच्च॒दासोषिवय- 

नेन दासौ रिण्यादिभुजिष्याभिगमने दर्डं॑षिद्- 

धतस्ताखभुजिव्याच्च दण्डो नास्तीत्ययादक्तम् | तखा- 

पवाद्माह “प्रसद्य दाखभिगमे दण्डो दशपणः 

खतः । बह्कनां यव्यज्ञामासौ चतुवि"शतिकः एयक्"या०। 

घरुषसब्धोगजोविकाञ्च दासौष॒ स रिणयरादिषु एल्ज- 

दानपिर्डेण प्रसद्य वलात्कारेखाभिगच्छतो द्श्पणो 

दण्डः । यद् बहवः अकामामनिच्छन्तोमपि वलात्कारे- 

खाभिमच्छन्ति तहिं प्रवयेकञ्चदुर्वि"तिपश्यषरिमित 

न्द्ण्ड दण्डनोयाः । यदा एनस्तदिच्छया भाटिन्द्त्वा- 

पश्वाद्निष्छन्तौमपि बलात् व्रजन्ति तदा तेषा- 

सदोषः यदि व्याध्याद्यभिभवस्तद्या न खात् “न्याभि- 

पुनट् ण्ड़ाभाषो 

समामजातेवां 

[२५ ०५] गणि 

ता सश्रमा व्यया राजकमेपरायणा | आमन्त्रिता चेन्ना 

गच्छददण्ड गा वडवा शर्ते ति” नारद्व चनात् | कद्ध ¦ 

“ग्ट होतयेतना वेशग्रा नेच्छन्ती द्विगुणं वदेत् । अण्ट हते 

समन्द् प्यः खमानप्ये बेव च"या०। यदातु शुलकं ग्ट 

त्वा खुख्यापि त" नेच्छति तदा शएलकः हिगुण दद्यात् 

तथा शुलकं दत्त्वा खयमनिच्छतः स्तस्यस्य एसः श्ुल्क- 

ानिरेव “शुल्क गीत्वा परणग्रस्तलो नेच्छन्तो हि 

ण वहेत् । अनिच्छन् दत्तशुलकोऽपि शुल्क्ानि- 

मवाप यादिति तेनेदोक्तत्वात् । तथान्योऽपि विेषस्त नेव 

द्थितः “प्रयच्छ स्तथा श्लकमलुभृय पुमान् स्ि- 

यस् । आक्रमेण च सङ्कच्छत् तथा द॒न्तनखादभिः। 

अयोनौ चाभिगच्छ दो बद्धभिर्वाभिवासयेत् । शुल्कम- 

गुणं दा्यो विनयन्तावदेव तु । “वेशया प्रधाना यासन 

काछकास्तद्गु होःषताः । तत्तव षु काय्येष, निखेय" 

संशये विदुरिति?" । «“गणाच्न' गखिकाच्नच्चु'" ऋभच्या- 

कथने सुना तदन्न निषिद्धम् । 

गणिकारिका खली गणनं गणिः गण-इ्न् तं करोति अण् 

गौरा० डरोष गणिक्रारो खार्थे के खः, रं-र्ल. वा 

कापि चत इत्वम् । {(गण्ियारौ) दरूमे च्मरः। 
“छग्निमन्धो जयः स खाच्छोपर्णीं गणिकारिका । जया 

जयन्तौ तर्कारी नादेयी वैजयन्तिका । आखग्निमन्धः 

यथ् ुदोरयोष्णः कफवातद्ृत् | पाण्डचुत् कटुक- 

ल्लिक्गस्तुवरो सधुरोऽग्निद्ः" भावप्र° । 

णिकारौ स््नी गणिं गश्णनं करोति लं-अण॒ उप० स° 

गौ रा० छेष । सुद्रगखिकारिकायास् राजनि° । 

गणित न० गण-भावे क्ता । १गणने ^“पारेपराद्धं गणित 

यदि ख्ात्'” नैष | ग्रहाण २गतिश्थित्यादिगखने 

यथा गखिताध्यायः | करणे क्त। रेव्यक्ताव्यक्तष्ट्मे 

अङ्शास्त्रो “ह्िविधगखितखक्तं व्यक्तमव्यक्तायु्नो तद्व- 

गमननिष्ठः शब्दशास्त्र पटिष्ठः । यदि भवति तेरेर 

च्यौतिघ' भूरिभेद्ं परपठितुमधिकारो सोऽन्यथा नाभ 

धारी सि०शि०| कम्पि क्तं | ४कतगणने रुख्याते लि. 

अमरः “विद्यां प्रमादगशितामपि चिन्तयामि" चौरप. 

गणनया आगते १ चतेलफलादौ (कालि) “चत्रख पद्चलत- 

ल्यचठम् जख कर्णौ ततश्च गणितं गणक ! प्रचच्च" | 

'श्र्योन्डितञ्च गखितं वद् तत्ने कि" खात्” लोला० । 

गिताध्याय ए गितम् यह गतिस्वित्या{दगणनमधोयते- 
त । अधि+इ-खाधारे ब । सि°गि*सन्वान्तगेते अभ्या- 
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यभेदे तत्र च प्रतिपाद्यिषयाञ् प्रथमं यहां मध्यम- 

गत्यादिकरम् । ततः कालमानम् ततो भगाः मध्यसह- 

स्पट्ताकरम् यहकत्तामानम् । प्रत्यगदशुधिः | अधि- 

मसादिनिखंयः। स्यरयहानयनम् । लिप्र्नाधिकारः। 

पव्वं समवः । =न्द्रहणम् सर्ययचणम् य इच्छाया । 
खद्ोदयास्तमनादि | यच्श्टङ्गेच्चतिः । यडहयुतिः। 

भखह्युतिः पाताधिकारश्चति। [मशनाकन्तं रि । 

गगिंतिन् लि° गखटमनेन गणित+इष्टा० कर्तरि ईनि । 

मशिपिटका स्त्री देमचन्द्रोक्तो चाचारङ्गादिष् दादशच्च 
जिनानामङ्केष | यथा “आचाराङ्ग' खतं सतर 

स्यानाद्ख२ समवाययुक्४ | पञ्चम भगवत्यङ्क५ स्नाता 

धमप क्था६ ऽपि च | उपासकाऽन्तरत् अलुत्तरापा- 

तिकाट दशाहः । प्रञ्रष्याकरण!०द्खैव विपाङखत१ 

मेव च| इत्येकादश सोपाङ्गन्यङ्गानि दादश एनः। 

हदिवादौ दाद्शाङ्गो खादखिपिटकाद्धया?" 

गणेय लिग्गण-णय । गणनीय संख्छ ये अनर: “ग णेयनिः- 

ओषगुशोऽपि स खात्” बैष° । 

शेस् पु गण-बा° एर | !कसिं कारडक्छे, रवेष्यायां 

शहस्तिन्याञ्च स्रौ मेदि° | [लिका० । 

मणेरुका स्त्री गणेरष् वेश्या काति केक । शकुटन्याम् 
गणेय एग्ानामोशः। १खनामख्याते देवे र्शिवे च | गणे- 

शोत्पत्तिः इभाननशन्द् €८१०उ क्ता तद्य वक्रतख्डकयि- 

लचिन्तासखिविनायक दिष््पेखं प्रादुभावकथा स्कन्धपएर 

गणेशद्ध क्ता | तत णएवावच्ेयां बिस्तरभयान्नोक्ता । 

गणेशस्य परब्रह्भद्छयत्वः नामभेदात् तद्भेदाञ्च गणपति 

तचत्त ग्रन्यं विस्तरे्योक्ता दिग्मात्रखदाद्धियते । णर सवे 

रः एथ सवन्नः रष्रभूतपरतिरेष भूतलय एष सेद॒विधर खः 

प्रधानन्लनन्तपतिमयोशः इति?” शखुतिप्रसिदस्वे श्ररादिपद्- 

वदुगखशपदस्य {त्यसिद्श्वरपरत्वम् दश्यते दय् 

कम्य ^“तश्मात् प्रधानच्चे बेन्नपतिर्गखेशः' इति सुते 

व्युणलत्रयस्दे श्वरोाःऽसि न नाख्वात्वं गणेश्वरः” इति विना- 

यामरसं{हिताव्रचनाद् गणशब्दाभिह्ितस्य सत्वाट्युणसं- 

वानस्ब पतिम इति खिड़भिचय् तम्" अन्ते च नमः 

सहमान येत्याद्यनुवाकेस्तस्य सव्वणं नास्त्रां सङ्कल. 

नेन एकोोननवन्यधि कगनद्यम् इत्य क्तम् । गखपतिभेदा च 

विल्नरत् शिन्नहत्तौ च गसेकदददन्तकाः | गजवक्त - 
निरञ्जनो कपल दीर्षीलकः | भद् कंच इज- 
भध्वजख्च गणनायकः | गजेन्द्रः रपकणच दाच्तरि- 

रोच्नसंङूकः | लम्बोद्रमद्ानन्द चठन्ब त्ति रुटा- 

शिवौ । अमौददुंखौ चेव प्ररुखश्च प्रमोदकः | 

रकपादो दिजह्व्च द्रवरः सपणः । बरदो 
वामदेवच्च वक्रतुण्डो ददिररण्डकः| शेनानौोयांमश्यो- 

भ्रं तो विमन्तो मत्तवाहनः | जटी हण्डो तथा खङ्धो 
वरेगरो इष्ठकेतनः। भच्छप्रियो गणेशच्च मेषनादकसं ककः 

ग्या गणेश्वरः प्रोक्ताः पद्धाश्डशपा दमे, तदशारय- 

शङ्का गजधक्तास्त्निलो चनाः। पाशार्, शवराभौतिडस्ताः 

शक्तिसमन्विताः” | तेषाञ्च पञ्चाथच्छक्तयस्तलोक्ता यथा 

नौः श्रौ पष्टिः शान्ति खसत्व सरखतो | शू 71 
मेधा कान्तिकामिन्धौ मोहन्यपि ते नटी | पार्वती ख्वा- 

लिन नन्द् छयथाः काभद््यि णौ । उमा तेलोवतौ शत्व 

विह्नोशानौ सपि | कामदा भदजिङ्का. च स्तिः 

ख्याद्धौ तिकास्िता । रमा च मह्िदी परोक्ता मञ्ज ङा च 

विकेपा | च् कटिः स्यात्तथा लख्जा रर्॑बोथा धल 

ह्ंरा। यामिनी रालिशंन्ना च कामःन्धा च शशिप्रभा। 

लोलाक्लो चञ्चला दीपिः सभगा भगा शिवा | भगौ च 

भगिनौ चैव भगिनी शुभदा मता । कालरानिः का- 

लिका च पञ्चाशच्छक्तयः इताः | सववडरष्योटोप्राः 
प्रिवाद्कख्याः दवणोभनाः 1 रक्तंःव् चकराध्येयः रक्त 

माल्याम्बरार्णाः'” | ` 

गणेशक्रुण्ड न° नम्रं दास्यकृणड़भेदे । तत्कृर्ाविभवकथा 
स्कन्द् ए* गे च्ड०११ख* यथा ““पावेती सिन्द् रेखाय 

ब्टासा पयथंलोवने। प्रदधप्रां गिरिजां दीच्छ प्रप्र 

। मां (शिवम्) च षण्ड } | प्रवियेथेःदर' देन्य छ- 
माया बायुद्यदक । दत्त्वा नखः करे त्वा ग्म॑स्य- 

सस्तक' बह्िः। निर्गत्य तच्छिर ख्यत विन्ध्या्कस- 

। मौपतः । यत्रास्ते शस््ंदाली सा नभदा इरितापडा। 

शकतिदा सवंजन्ु नाम् तपसां सिद्धिदायिनो। गच्देथ- 
कुर्ड' तल्नाभूदपतदल्न तच्छिरः | तदादि नरगदान्ःस्या 

कुणडान्तःस्यास्तयोपलाः । खासन् वे रक्तव्याभा ग्ये- 

शास्ते ऽभवन् भूवि" [अन्द्] थे चि। 

गममन्त्रव्व"दमन्वंवाराघनोया इत्यच् क्रम् । तन्तं 

त॒ अन्यथा रुखोक्रा यथा शारद्तिदकराधवरीका- 

याम् ““विज्नेशो शिद्राजञ्च विनायकशिवोत्तमौ | 

गखेशकुसुम न गे इव रन्नत्वात् करभ. | रक्तकुषटमे 

गणेशखुर न स्छन्दएुरा्ान्तरःते ग्या वसवा दिमेदके 

खरडमेदे ; 

न 
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गशेशंजननौ स््ी त° 1 (दुर्गाया “गखेशजननी इग 
राधा लच्छोः खरसखतो'' तन्त्र° गण्ेशमात्रादयोऽष्यन् । 

कणो यभूषण नगं भूषयति भूषि-स्यु । सिन्द्,रे राजनिर 

तच्छ ध्याने ५सिन्द्.रथोभाकरम्'” इय क्त: चिन्द्^रख 

तथात्वम् खिन्द् रेख शोभाकरभिति तदथः |. 

गणेशान ० सणानासोशानः। गणे “गशेशान' करि- 

जरेणा. , मनलस” काशौख० । - “ततः सखार- 

खेरभ्यः व्यासः सत्यवतोद्धतः | ख,तमानो गणेशानो 

भक्तचिन्तितपूरकः'” भाग खा १३ ख० | २ेशिवे च। 

गचेश्वर पु गण्ानाभोश्वरः। १गखेथे :शिवे च | गणाक्क 

देशरः।देरट्रादिष लयस्ज्ि भित्र घदेषेष् च| तेचर्टरा- 

दयः ११ आदिचाः १२ वसः ८ अश्िनौ२। एते लय- 

स्ि'शत् । श्द्रादोन् रतान्. अभिधाय^एते देवादय 

स्िथत् सवेभूते गणेश्वराः” भा० क्णलु° १५.अ० । 

गणोत् साद दुखी गये गणभावे सम्भर यकरणे उत्याहो- 

शख । गण्डके लिका० स्त्रियां जातित्वाव् येष् । 

५ र शु*गडि+-वदनेकदेे अच | १कपोले(गाल)२इल्िकपोजे 

च असरः)रगण्डके ए सत्री०्बीथ्यङ्ग५ पिटके& चिङक अवीरे 
सडयमृषणे €बुद् दे च भेदि०।१०सूकोटके ११यन्धौ रमा- 

नाथः। विच्क्म्भादिष् १२द्शमे योगे |१शअश्िन्यादिनन्त- 

त्राणां द्ण्डमेदे | गण्डमा ड च्देः°त° ^चअञ्िनी मथ- 

` लानां तिखो गख्डाद्यनाकाः । अन्त्याः पौष्णोर- 

गन्द्रा्ां पञ्चैव जवना जगुः । मृलेनद्रयोदिवा गण्डो 

निशायां पिदसपेयोः । सनध्याइये तथा न्नेयो रेवतो- 
वरगक्तेयोः । तब्न॒ जातस दोषा यथा । सनध्याराति 
दिवाभागे गण्डयो गोट्ृवः शिश्युः । आक्रान' भातरं 

तातं विनिहन्ति यथाक्रमम् “मलयाः प्रथमे पादे 

पिद्षषु वं नशप्रति । हितौये नियतां पीड मातः 

क्यात् पिदस्तथा । तोये धननाशञ्च चतुर्थ सवे 

सम्पद्: | व्यत्ययेन फलं स्न यमन्ञेषासखपि पूर्ववत् ।* 

“द्वा जाता या कन्या निशि जातस्तु यः पुमान) 

नोभयो मेण्ड़द्)षः स्थात् नाचल्लो हन्ति पावेतोम् 1” 

भिस्तरस्तु खड चिन्ामखौ पोयुषधाराया्चोक्तो यथा । 

~ "अभृक्तमृलं वटिक्ाचत्॒ट्यं च्यान्यमूलाद्भिवं हि 

नारदः | वशिष्ट एकददिषटीभितं जगौ टडहष्यतिरूवे क- 

चठीप्रमाणकम् । अधोचुरन्ये प्रयश्ाटषश्योम्लद्ध शा- 

करान्तििपञ्चनाद्यः । जातः शिशुः तनन परित्यजेदा 

खं पिताऽखादटसमा न पश्येत्?" । “आद्ये पिता 

9 का० माग ७ । 8 

नाशद्पेति मृलपरादे, दितीवे जननौ टतौये। घनं चतु- 

ैतऽख शुभोऽय शान्त्या सवत्र सत् खादह्हिभे विलोमम् । 
खगे शुचिप्रो्परेषमावे भूमौ नमःकारतिकचेन्प्ौभे | 

भूल ह्यधस्तात् तपसयमागेबे शाख शुक्त ष्वशुभं च तवर | 

गण्डान्ते न्द्रभच्छूलपातपरिवव्याघातगख्डावने शक्रान्ति 

व्यतिपातवैष्टनिसिनीबा लीक इद के । बज कष्णचत॒- 

दशो यमघर्टे दग्धयोगे तौ विष्टौ सोद्रभे जनिं 

पिमे शस्ता शभा शान्ित :*सरचि°| रनदवाख्या पीर्घार 

^अलामक्तमलब्छानेके भेदाः ततरैकस्तावदयं भेदः च्चे- 

छानन्तनान्तेभव' च्येठान्त्य' मृलादौ भवं स॒लादिभवं 

च्धेष्ान्त्यजात' चटौचतुष्टथं सलादिजात' घढपीचदष्टयं 

| भिखिलवाष्टौ घटिकाः प्रहर दूति यावत्ताबानु कालो 

$भूक्तमृलाख्यः (गण्डाः) इति नारद् च्माह (उप- 

लच्तणत्वाद्ञ्चे षान्तिमिषटौ चतुष्टयं मघादिमधरीचतुश्टयं 

चाभृक्तमलाख्यः कालः यदा नारदः“यो च्ये्ामल- 

योरन्तरालप्र रजः शिः) अभुक्गमूलजः सापे मवानचत- 

योरपौति"" तथापरोभेद्ः एकेति च्य न्ते एकघटीभितः 

मलादौ चडढहयभितमेवं मिलिता लिषटिकममू मूलं खा- 

दिति वरिषट्ठनिजंगौ यदाह वसिः “ज्ये छान्त्यपाद्षटि- 

कामितमेव केचिन शलं हभृक्तमपरे एनरामनन्ति । शृला- 

द्यपादषटिक्ादितयेन साद्खंम्टौ समाःपरिहरोदिह जन्म 

भाजनिति"संमा वषाखि| अधान्योभेदः एकेति ज्ये शान्त्या - 

ब्ंघटिका भूलाद्याङ्ग चटिका मिलित्वा एकवटी प्रमाणमख 

तदेकषटौ प्रसाणकं““ओेषादिभाषा"इति पार कप् तादशमभुक्त- 

मलं स्यादिति ह हस्य तिज गौ तदा इ गुरः"“ज्यं ठान्यषटि- 
कादं च्च मृलादौ वाटकाद्खंकम् | तयोरनगेता नाडो हयभक्त- 

मूलछच्यत"इनि अयेतरो मेदः अथेति अथशब्द्ः पादपूरखे 

मलन प्रथमा आदिमा अ घटिकाः शाक्रख च्चं- 

छायाः अन्तिनाः षञ्च नाद्यः पञ्च॒ वटिकाः | एवसुभयो- 

च्या मूलयोरन्तरालवत्ति न्यस्वोद्शषटिका खमक्तमल- 

भिति लोका ऊच॒ः। “ज्ये शान्ग्वटिकाः पञ्च मूल्या 

` वश्नाड्कः। अभुक्गम्लमिन्य् क्र तत्र जातं शिशु" त्यजे- 

दिति'खरणात् । णवमभू क्ामलखानेकभेटसम्भते कः सा- 

ध्यान पच्च इति चेत् उच्यते नारदोक्तः पत्त ण्व 

साधौयान् किमनर प्रमाणमिति चेत श्ट बह्धसनिसं- 

बाद णवात्न प्रमाणं तदाह कश्यपः श्यंहान्त्यमलयो- 

रन्तरालयामोद्धवः शिशुः । 

ज्ञे घापिहटभयोरपोतिः'। वसिष्ठोऽपि 

ऋभक्तमलजः सोऽप्य 
# >) 

८५ भृजङ्कपौर- 
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न्द्रपौणष्छभानां तदखभानाञ्च यदन्रालः. अभक्त 

मलं प्रहरप्रमाणं त्यजेत् चतं तन् भवां छताञ्चेति'* । 

च्तएय पूर्वश्क्ते वसिषठवाक्ये केचिदिव्यन्यसताभिप्रायेख 

यतस्तदा क्ये केचिदिति अपरे इति चेय क्रिरस्ि यद्येवं 

वटौन्यु नाधिकभावाभिधायिनां प्रायुक्तवाक्यानां का 

गतिरिति चत् । उच्यते दोषस्याधिक्याल्सत्वस्चनभेव 

गतिः| अथाभुक्तमलसंत्ताकथनसख प्रयोजनमाह जात- 

भिति । तनाभृक्तमूला खये काले जातं धिः वालकम् 

उपल णत्वा्तन जातां कन्यां वा पिता परित्यजेन्नि- 

ष्का सयेत् “त्यजेत् छतं तल्रभवां इता्च ति?'वर्िषोक्त : । 

यद्यशक्य ' निष्कान खात्तदा किं काय्यंभित्यत याह 

जेति वा अथ वा पूर्वपच्चकत्तंव्यताशक्तौ पिताऽख शिशोः 

कन्वाया वा छख्मष्ट समाः अष्टौ वाणि “संवत्सरो 

बत्सरोऽव्दो ायनोश्ी थरतखभा'' इत्यमरः तावत् 

कालं न पश्येत् यदाह नारदः^अर् ्तभललं ए ' एलो- 

मपि परित्यजेत् | खआथवाव्दादटकं तातस्लन्शखं ज 

विलोकयेदिसि" । च्यवनोऽपि “अमुक्तमलभेभवं परि- 

व्यजेञ्च॒ बालकम् । सभाटकं पिताऽयवा न तन्यख' 

विलोक येत्'” इति गख्डान्तदोषस्तु विवा डप्रकरणे वच्छत 

दूति छत्वाऽल्र नोक्गः (तद्धोपयम शब्दे १२५८४ ०दर्भिंतम्) । 

वयथ प्रसङ्गान् भलाल्ञे षः जातद्य वालख चरवशेन शुभा- 

एभफज्छप जात्या श्राद्ये इति भूलनच्तवरखाद्ये पादे 

प्रथमे चर्ये चतुथे इति यावत् तत्र जातख शिषो 

कन्याया वा पिता नाथं मरण्पेति पाप्नोति तथा मल- 

हितोयपादे जननी साता नाशछपौति | तथा कतोयमल- 

पादे धम द्रव्य माथश्पेति चदथ भृलपादोऽख शिथोः 

शभः शभफलदः। उक्गच्च ब्रह्मएरा शे““शलाद्यं "ऽथे पिठ- 

नाथो हितीये भात्रेव च। ठतीये धनधान्वादिनाश- 

स्तुषे" घनागमः” इति । ठयेः चदय रत्नमालायाम् 

““दाद्यषादक्रे पिता विपद्यते जनन्यथ । दटतौयके 

चनत्तयखतर्धकः शुभावहः"” इति । अने पित्बेध 

स्छीकत्वेऽपि मातुरेव नाथो व्यो न सापत्रमातुः 

यदाद कश्यपः भूलाद्यपादजो न्ति पितरन्तु 

दितौयजः । मातरं खां दतीयोऽ्थान इद ठ्रीयजः" 

ष्ति। यतो माशब्दः सापल्नमाठुरपि वाचकः। 

यदा गौतमः “पिटपत्यः सवां नातरसद्भ्वातरो 

मातुलास्तदपत्यानि भातुकेयानोति } अतः छ टार्थसेव 

कश्रपवाक्ये खाभिवि प्दोपादागन् | सल षिचेषो 

गरड 

वसिषठसंह्हितायां "मलादयपादो दिवसै यदि सखात्तव्लः 

पिनां थनकार' ख्यात् । दितोयपादो यदि राबि- 

भागे तदभवो भाट विनाशकःखात् | मृलाद्यषादो यदि 

रानिभागे तदाकनो नास्ति युनध्निथः | दितीयपादो 

दिनभो यदि खान्न मात॒रलयोऽपि तदासि दोषः""इति । ` 

मारदसंह्हितायाञ्च “दिवाजातस्तु पितरं रात्रौ ठ 

जननीं तथा । आत्मानः सनध्ययो हन्ति नान्य गरड 

विवञयेदिति | एतदेव भातापिदटगण्डमिति जीणा 

व्यवद्णरन्ति | अथ दोषसत्त्वे कि काग्यसत चाह 

अथेति । अथानन्तरं शान्त्या मलाद्चे षाशान्त्या- 

श्तुषितया सशत्र चरणचतद्येऽपि शुभमनिटफल- 

नाशकं कल्याणं खात् उक्तञ्च वसिष्टेन “जक्त्यभौज- 

छसगर्डदोषनिवार णायाम्ध्दयाय ननम् | पितामहोक्तां 

रुचिरां च शान्ति प्रचि खोक हिताय सम्यक् । शा~ 
स्रो ्तरीत्या खलु तान्ते सासे ठ तोयेऽप्यव वत्सरान्ते ” 

षति | नेत्य सल' तोषः | भौ जङ्नमद्वे षा तहोषः 

गख्डो वच्छमा णस्तदोषञ्च इन्दान्ते चर.यमाणं पद्, प्रतयेक- 

सभिसम्बध्यत इति न्यायात् अतसतष्टोषाखां निवारणं 

तदर्धम् तरव कश्यपेन ““ तदोषशमना्थ हि शान्ति 

कयौ तृ प्रयल्लतः”*द्ति सामान्यत उक्तम् । खत्र वसिषठवाक्ये 
काललयकथन' साम्य सामर्थ्यलत' ° ध्येय' तथा {हि 

यदि भातुः शौतोदकस््ाने सामथ्यं ̀  श्यात् तदा शतकान्द 

एव शान्तिस्तत्राप्यशक्तौ तीये मासि शान्तिः दीषैरोगा- 

दिना तदा्यशक्गिशच त्ति वषखमा्निदिवसे थान्तिः। भा- 

दगख्डे तु विगेषसतेनेवोक्तः * “भाद गण्डे चते जते ख- 

तक्षान्ने विचच्चणः । कुर्थाँच्छान्ति' तरे वा तहोषद्ा- 

पदुत्तये इति” शिष्टास्तु सर्वत्र यिच चते जन््र तच्च 

शव शान्तिरिति व्यवहरन्ति | न्त मृलपादचठषटयेऽपि 

शान्तिः कन्तंवयेतय् क्तं तत्र चठधं चरणस्य शुभफलत्वात् 
शान्तिरयुक्त ति.प्रतिभाति “'अनिमित्तशंता थान्िनिभि- 

त्तायोपजायते”” खरण्ात् | उच्यते यद्यपि चदथेचरणे 

घनागमद्प' शुभफलमणिह्हित' तथापि कश्यपेन ''- 

हृद चत॒रोयजः""इति दन्ना थद्पर्य फलखानिटसोक्त 

खद्पाकरणाथेमवश्य' कत्त व्या शान्तिः । न हि कख 

विद रिनाथवन््राठलाव्यनेकच््न्राथ इटः मलदच्त- 

धादे एरषकन्ययोर द्भ फलकथनाञ्च । मलटच्सतु समन - 

न्तरभेव भया वच्यते यदि सलान्ञ घादिदोषसमवे शान्ति 

नै क्रियते तदानि" भवति एवेत्याह नारदः "बल्य 

प्क षक "१ कक ~ म र कवक 
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रात् पितर इन्ति मातर" तु लिषपेतः। दय न््' वषेदये- 

गेव श्वगुर' नववषेतः) जानत" बल वल्मरेण वदेः पञ्च 

शिरयजम् । भावलं चाषटभिरश्ैरदक्तान् हन्ति सप्रभिः | 

तदयाच्छान्तिः प्रकृति प्रयललादिषिपूरवैकभिति" दन्न 

शनं तद्ाद्वश्य' चरणचतुटयेऽयि शान्तिविधेयेति । 

च्छद्धिभे विलोममिति। अष्हिभे अन्लेगायादक्त' फल 

विनो विपरतः न्नेय तद्यथा स्लख प्रथमे पादे पि- 

श्ना इति फलखक्त' तत्फलमश्ञे घाचतथेपादोत्यन्नख 

श्यात् सूलख हितीयपादे सादनाथ इत्यक्त फल तद्- 

च्ञेषादतींयचरणो पच्य ख्यात् अर्धनाशस्ततीयचरणे 

द्व्यक्तं तदन्न घाद्ितीयपादजातख्य खात् मूलस चतुथेपादः 

शभ द्व् क्त तदन्लंघाप्रयमचरणोत्पच्नख खादिग्यथः। 

वदा कश्यपः “फल तरेव साप प्रतोप लन्त्यपा- 

दतः'" इति । वशिष्ठोऽपि “मृलाद्यपादजनितः पितर 
निन्त हतोयजः खजननों विषदेऽर्यबन्दम् । नौरी- 
यजः शुभक्षरः फलमेतदेव ेलोमतो भजगधिष्ण मवद 
खवैमिति" । दितीय एव हौ तीयः परननादेराकतिगणतात् 
खाये ऽण् एव" तौ रोयवैलोमगब्दौ साध्यौ । अयम्धः 

छष्क्तो भास्करव्यवहारे (“सापीःये प्रथमे राज्य' दि- 

पीये ठ धनक्षयः । ठतीये जननौ नाशचतुरथे भरणं पि- 

उरिति? । अशश्चरणः अनर लग्नादिदौषटयो सति इट 
फलमविकल' भवतोत्याह बादरायणः “मलसा'दजं 

दौच्य खात् शग यन्तु लग्नपे । सकर रऽज च विषे 
एभटषटिविवल्जिं ते" इति। अतः यथा अज्ञे षादौ ऽपि 
शान्तिकं विधेयं तथाज्ञेषान्त्यमवादिख्यान्तरालप्रहरादाज्ञा 

भक्रमला ख्यक्रालायोऽभिविह्ितस्तनोतपन्नस्यापि शान्तिकं 

विधेयम् । अत्र सम्परतिवाक्य प्रागभिहितं तवर सलशान्तिर- 
श्ेषाशान्तिश्च गण्डान्ते न्द्रमेति ध४अव्याख नानन्तर लिखि- 

ष्यते "।““अथान् प्रसङ्गान् ल्व चारोऽभिधीयते जयार्थे 
स् चस्तम्भस्त चा शाखा पत्र पष्प फलं शिखा । छनयोऽषतै 
दिशो र्दराः र्या पचचा्खयेः.ज्यः | मले ठ मल- 
नाशः ख्यात् स्तम्भ वंशविनाप्नम्। त्वचि१० मातुम- 

जेत् कथः शाखायां भ्रातलसख च। परे१२ राज्यः वि- 
जानीयात् ष्ये५ मन्तिपद्' शतम् । ` कंडे ४च { . 
खला लच्डोः शिखाया मलय जीवितमिति" अद्य सला- 

` खुञ्ख रुष्खाङ्गष॒ घटोविन्याससतत्रौव, “मलख 
^ 

षदिकान्यासो सूरि पञ्च^ न्टपो भवेत् । सखे सप्र तिः 
प्ल्रोः स्कन्धो वेदा महावचः। बाह्वोरहौ बो 

पा्योखिल्लो इस्तान्विनो भवेत् । दि चेटाः€ 

भूषमन्वी नाभौ हौ बह्मविद्धवेत् । युद्धे दशथा१० ऽति. 

कामो खाच्जादनोः षच्णईे महाभतिः । पादयोः घ 

मतिस्तदेतय् जवान् कमलासनः'” इति । अथ सलोह ता- 

याः कन्यायाः फलां मा दःविभागस्ततव । ““चतस््लो $ - 

नाडिकाः शीं कुवन्ति पश्यनाशनसम् । खे षटई धनः 

ाजिञ्च कण्ठं पञ्च धनागमः । कौटिल्यं दये पञ्च 

 बाह्लोर्बित्तागम' च तत् | वेदाः४ पागलोदेयाधर्मय' 

वेदा 8 यद्य ऽतिकाभिनो । च्येमातुलनाशच्च जक्ल्यो- 

युग नाड्क्ाः। ज्ये षश्चादविनाशख्च चतस्रो जासु- 

युम्भके ¦ पादयोर्दय१० नाद्यञ्च तन्न वैधव्यमादिरेत् | 

इति सलग्रखतायाः फलमौरितमीटशमिति" अचखाधेः 

शो चत्तो & वटिकाः छखे ष्ट.६ कण्ठो पञ्च\ 

इदये पञ्च५ वाद्धोवांडदये पञ्चपञ्च ति५ वोप्सा । 

पाणयो संखिवन्धादधो भागयोश्चतस इत्यत्रापि वीपसा । 

छद्यो चतः ४ जङ्घ थोज्य दे दे २।२ णवद्वतचः 

जालुद्ये हे हे एव* चतस्रः पादयोः पादहये पञ्चपञ्च- 

व्यव दश?० एः भिलित्वा षटटिश्वेटिका भवन्ति । 

अथाद्धेषाजातयोः एतरकन्ययोरङ्कविभागेन फल" ततैवो- 

ततम् मृधि पञ्च एनाभिमूं खे स्न पिट्यः । 
नेल हेर जननौनाथो खौवायां सष लम्बटः । स्कन्धे 

मेदा ४ य॒ भक्ति इस्तेऽटौ ८च बली भवेत् । य्य 

कादट्शभि११खात्षातो संजायते नरः| हाभ्यां नाभ 

भ्वमः,घषड भिरे नन्दे€स्तपोधनः। पारे पञ्च५. धन' इन्ति 

खापांटेवत् फल क्रमादिति" ¡ अथाञ्चेषाटच्चोऽपि नव 

वोक्रः फलं युष्म दलं शाखा त्वग्लता कन्द एव॒ च । 

सापवल्या दशा१० चां५ इ खरञ विश्वा१९ क१२ सा- 

गराः ४ | नाडिकास्तद्धवे बाले फल' न्नेय' यथाक्रमम् । 

च्रौः च्रौराजमय' हानिमातुपित्रात्रखंचयः?' इति । 

ष्यञ्च विभागो नलन्ख घषटि६ण्षटिकात्मकत्वे न्नयः 

न्यु नाधिकत्वे तु ब्रेराशिकखहाम्"” । 
वदखिष्ठनान्येष्वपि 

" " व्विव्राद्यद्धेः पुष्यमध्ये ददिषादे पूवाँषादाधिव्णषारे 

तीये । जातः प्रलश्लोत्तराद्यं विधक्ते मातापिलोश्वां- 

तर' चात्मनाशम् । दिमाखशखगेन्तरादोषः घष्य चेश 

विभासकः । पूर्वाषाद़ाटमे मासि चिना धाण्मासिकं 

फलमिति" ब्यन्नोत्तराथन्ट् नोत्तराघाटा गुहाते पवग 

दासादहचयात् | अत एष्वपि नचलेष यथाथक्रिमूनउ- 

कियल्य् नले जातस्यारि्खक्तः 
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च्छान्तिक' दोधपरिद्धारायः विधेयम् परन्त्वत्र देवताभेदे 

एव केवलं ध्येयः | स च तत्ततृखामिलतः तत्तन््न्त्ाखच 

बेदाटेवाव गन्तव्या स्तच्छान्तिकञ्च तिथिगर्डान्तशान्ताद ख्ना- 

भिवेच्छन इत्यलमतिग्रसङ्खन'” पौ °घा^। अथ सलनिवासं 

खफलमिन्द्रवजाच्छन्द्सा ह स्वे इति शुचिराषाद्ः प्रौषटपदो 

भाद्पद्ः दूष आशिनः माघः प्रसिडः एष सासेषु मलं 

सूलनन्तन' खर्गे ऽस्ति खगे निवासस्तख्य । नभाः श्रावणः 

चन्ये प्रसिद्धाः चावणका्ति कचेलपौरेष भूमौ मून 

तिष्ठति | तपखयः फालगुनः शुक्रो ज्यः अन्यौ प्रर्द्ौ 

फालगुनमा शोषे वेशाखच्छ छे प्वधस्तात्माताले सूल" तिष्टति 

रघ सृलनिवास उक्तः णएतत्फनञ्च सलनच्लं यद्ा 

यच्छन्दरासे यन्न॒ वसति तलेव खगेमूभिपाताखेष्वेवोक्त- 

शुभाशुभफल' ददाति अयमन तात् पव्याधेः दरव्याद्य- 

भावेन शान्तिक कत्तु मशक्न वतः खसः ख्मपातालनि- 

वारित्वेन शूच्यारिषटदोष्सतथा न प्रभवेत् यदा ठ 

भूसाजेव निवासस्तदा दोर्णानवारण' नैव खादि्यथ- 

क्त नापि शान्तिक विधेयः >तावता प्रागुक्तो विष्ये शा- 

न््यभाव शव जिन्त यर्शक्ति तापि शान्तिक वि्रेयं 

शक्तेन त॒ स्त्रीव वियम् तदुक्त ज्योलिषार्पत 

५मार्मफाल एनवेशाखज्यौहे मल" रसातले । साघाश्चिन- 

नभ्खोष शुचौ भूलि" छरालेये । पौषच्रावणचेते षु 

कात्तिंके भूभिसंस्वितम् । मूभि 5 टोपग्ल' स्वल्समन्यन 

संतम्" कचित् सौरभाशपरत्वन मलनिवासोऽभि- 

हितः धषालिसिंहेषु घटे च मलः दिषिस्थित युग्म- 

ठलाङ्गनान्त्ये । पातालग' भेषधतुः कुलोरनक्रो ष भूमा- 

विति संखरन्ति। जगे टे भवेद्राज्य' पाताले च घनागमः। 

त्यं लोके यदा मूल तदा ऋन्य' समादिशेदिति च्ो- 

तिषरल्ने ऽभिह्ितत्वात्” पोरघा०। अथ सलगप्रसङ्गाद्ड- 

>: गख्डान्तादिनिमितते घ॒ सतस, जातखारिष्ट' सपरि- 

छार' शारं लविक्रोडितेना ह गख्डान्ते ति रतेष पदार्थे 

सतस्, जनिः शिशो रुत्मन्तिम शस्ता दुटफलदटा गर्डान्तः 

सज्धिविशेषः ख विविधो नच्तब्नतिथिलग्नभेदेन तङ्ञच्तणं 

च्या पौष्णभेत्यादिना वच्छति इन्द्रभ' च्चेानकतत्र 

शलः चलाख्यो इषटयोगः पातो महापातो गणित 

खाध्यो, व्यतोपाताख्या वे्टताख्यच्च॒ परि घव्याघातगख्डा 

श्रपि इदटयोगाः खवभमस्तिथि्तयः संक्रान्तिः द्धव्यख 

राश्यन्तरसंक्रश्पखयकालः व्यतोपोतवेष्टतौ सप्रदथसप्रवि- 

अतितनौ इट बोगौ शिनोवारो दषे न्दुरमावाखा । कद्- 
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नैष्ट न्ट्, मावस्या“ सा दषटेन्ट्,: शिनोवालोसा नदेन्द्,कः 

ला कुडः"इत्यभिधानात् दर्थशन्दरद्शनरष्िताभावाद्या ए- 

तद्वार सम्यक प्रनिपाद्यिष्यते वले टु्टयोगे लब्णे लच्ण पके 

चतुर्दशो बद्छवचनमाटृन्तवभिप्रायं यमवर्टं भवाविशाखे- 

वयक्तं इ्टयोगे दग्धयोगे खयये^गपञ्चाभ्निरसाषटनन्द्] 

इत्यक्त दुरटयोगे केचित्त चापान्त्यगे गोघटगे पतङ्क'? 

दूति वच्छमाेा इदटयोग दपि व्याचस््य ; सतौ दौथा- 

त्तोयादित्यादिनोक्तो श््व्ययोगे विष्टौ भद्रायां सोद्रख 

भ्वातुभगिन्यावा मे नन्चत्र पितभे भाता च पिता. 

पितरौ नयो मातुभे पितुभे च णु निर्भित्तेष तख 

ताया जन्ध उत् खात्तदनिष्लत्. खादिरः ¦ इष्ट - ` 

निभिन्तखोपलच णतवात् खयै चन्द्रमहखजन््बीतरजन्द्ा- 
निष्ट सजातीयापत्य्यप्रसवानन्तर 

त्यप्रसवस्त्नीतरः तथा पुत्र्यप्रसवानन्तर' कन्याया 

कन्यालयप्रसवानन्तर' पलस्य जननम् अनरएव निभ ` 

सजातौयेभ्यः इतरो विजातीयस््रीतरः स्त्री च न्रीत- 

रेति व्य् त्पत्तिञ् ्लीतरञ्च लौतरा च लोतरौ धुभान् 

च्ियेल्येकशेषः अथ परिहारोभ्ष्युच्यते सा जनिः 
शान्तितो वसिाद्यषिपरोक्तायाः शान्त्या: शुभा - परिणा- 

भे इखदायिनौ शारीर थाहमवमूकनोरोगदी्ां बु । 

शिशोः खादित्यथः । अब्र अलवाक्यानि लिख्यन्ते । 

तत्न प्राकपद्यप्रतिन्नातसकनशान्तिसामान्यकम्भैपयिकौ 

च सलशान्तिस्तावदुच्यते । शौनक उवाच । च्यथातः 

सम्परवच्छामि भूलजातह्हिताय च ।  भातापिनेधन- 

सखापि कले शार्न्तिहिताय च । व्यामो वा भृलजातखं 

सादाव दात् प्रदथेनम् । अभक्रमलजातानां परिव्यागो 

विधौयते । अदर्थेने वापि पितास ठ तित् समा- 

दकम् । एव' च इ्हिवन्त“य' भूलजातफल' नुषः । 
खख्यकालं प्रवच्छाभि शान्तिहोमस् यत्नतः । जात 
जनना ठ जनन्त वा शुभे दिनि | सभाष्टके वा मति- 

भान् कुया शान्तिमादरात् । यदेव शान्तिक ' कुग्यौत् के 

तन्त प्रचच्छयहे'" अधिक तत्र दण्डम् । 

“ग्ड स्फ् टर यनाजपनवज्ञौ" ““गर्डोञ्व लाख- 

ज्वननाभिचक्रया” इति च भाषः 

गण्डक एत्न गरड-+खार्ये क । (गाख्डार) १पशुभेदे स्तिया 

जातित्वात् डेष। २ गण्ड शब्दार्थे तख इयभूषणपरत्वे ऽपि 

कचित् भष्णमान्रपरतेत्यभिप्रायेण ““व्यात्रनख परः कतिम- 

ख्डिता गण्डकाभर ग्या (बालस्रौवा) च" काद्" र्पन्वौ 

विल्ातौयाप- . . 



ग्ड 

^ मोरोचनालिखितभूच्ज पलगमीन् मन्त्रगर्ड कान्" कादट्० 

` सूफोटकरोगे ^“ अनेकवेतर। वा तनिभित बद्धगाल गकाडकम्” 

काद्० 1 

 गरूडकप्र चीस्छदेशमेरे बह्धवर 

तनः स गण्डकान् चूतो विदेहान् भरवषेभः। विजि- 

त्याल्धोन कालेन"भा०स०२ट्अ० भोमप्राचीजयोक्नौ । | 

गख्डकौ स्त्री गण्ड+-जातौ ष | गण्डकी गख्डकजा- 

तिख्ियाम् । र्नदीमेदे ३तद्धिष्टाददेवोभेदे चसा 

च॒ विष्णु, सेवया शालपामशिलाखनित लेभे तत्- 

तल्लवाक्िष तन्नुपरेष 
9 ५ 

-्कैथा | वर्ा््षु^' 

«गर्डक्यापि धरा तप्न' वधा णामयुतं धि ! । शीणे- 

, पर्न" सत्वा वायुभच्ाष्यनन्तरम् । प्दिव्य' /वभेशतः 

लेपे विष्ण ̀  {चिन्तयती ब्दा | ततः साचाच्जबन्नाथो 

रिभ॑क्रजनप्रियः। वाक्य प्रोतः 

रष्तवत्सलः ! ग्ड कि ! त्वः प्रसन्नोऽखि तपा वि- 

` खिबोऽनचे |! अनवच्छिद्रया भक्ता वर' वरय 

इत्ते, । किं देयं तददखाश् प्रीतोऽसि वरविनि ! 1 

गर्डक्यपि परोहा शङ्खचक्रगदाधरम् । दर्डवत् 

1 ` प्रणता भत्वा. ततः स्तोठ प्रचक्रमे ।* ““ततो हिमांशो ! 

सा देवो गख्डकौ ज्ञोकतारिणो । प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा 

 -सधृर वाक्यमब्रवीत् । यदि देव ! प्रसन्नोऽसिदेयोमे 

वाज््ितो वर; । भम गभगतो भत्वा विष्णो! मत् 

पुत्रतां व्रज । ततः प्रसन्नो भगवान् चिन्तयामास 

गोपते | । किं याचितः निमृगया नित्य मद्सङ्ग- 

लया | दादामि याचितं येन लोकानां. भैवमोच्तणम् । 

इतेष कपय). देवो निचित्य मनम् ख्यम् । गर्डको 

वदत् प्रीतः श्ट रेवि | वचो सम। शालख्रामशिला. 

खधपी तव गर्भगतः सद्ा । तिष्ठामि तञ एुलत्वे भक्तानु- 

यडकारणात् | मत् सान्निध्यात् नदीनां त्वमनिच्रेढा 

भविष्यसि | द्थैनात् ख्यथेनात् श्ञानात् पानाङ्खंवाव- 

गानात् । हरिष्यसि मह्धापापं बाङ्कसनःकायसम्वस् । 

उवाच मधुर 

यः स्ञाद्धति विधानेन देवषिपिटनपेकः। तप्येत् 

स्खःपत 'चापि तारयित्वा {द्वं नयेत् । खयम् मम प्रियो 

यद् भत्वा ब्रह्मलोकः ` गमिष्यति ॥ त्व् त्धजेत् 

प्राखान् मनन कमपरायणः | सोऽपि याति पर स्यान 

यत्र गत्वा न शोचत | एउ" दत्त्वा वरान् देव्यं तन 

बान्तरभौयत | ततः प्रभ्टति तिष्टामः चेतरे ऽखन् शश 

काज्छ्रनं |'' | ^ गण्ड क्या चे कदेथे च श्ालसरामख्यल' 

[ २५११ ] 

गण्डक नदौ सच्िल्टतयाऽस्त्यख अच ।- 

 गण्डकूप ° गर्छ. गख्डवडुच्धपवेतग्टगौ जूए: । 

गण्ड 

श्टतसम् । पाघ्राख' तद्व यत्तत् शलयाममिति ख,तम्*” 

खनिः। सा च शोखनदसन्निलषटस्याने गङ्गायां सङ्खना 

हरिहर नतया च तत्सङ्कमसख्यानं प्रसिद्धम् । . “गण्ड 

` कच्च महाशोशं खदानीरां(करतोयाम्)तयथेव च 1 णक- - 

पवतके सद्यः क्रभेणवाव्रजन्त ते". मा०खू०१€अ०“गख्ड- ` 

कीन्त॒ समासाद्य  सर्वतोर्थजलोज्गवाम् । बाजपेयम- 

वाप्नोति ग्य लोकञ्च मच्छि” भा०्व० ८४ । “गणड़क्वा 

न्तरे तीरे गिरिराजद्छ दच्िणे । ङस्य भकरख्यञ्च॒ .. 

शुरु ` यज्ञेन बच्ज येत्” मलसा० तर | 14 

गर्डकारौ श्लो गण्ड यन्विः भग्नसंयोजनद्पं करोति 

कंश गौ° डीव ] (हातजोडा) ¶वराहक्रान्ताया- 

भोष्धौ रल्नमः०. । रख द्रटच्चं शब्द् च° । 

गर्डकालौो स्त्री गण्ड घ॒ सन्धिषु कालो 1 शखदिरीषते ' 

२समङ्कायाम् अभरः। [ शब्् तख तत् एल्रत्वकथा दण्या 

करण्ड कौपुच एु* ६ त° । शालय्ाभे शिलाभेदे । गर्डको- 

गण्ड कौ अला . सी गर्डक्याखत्पन्ना शिला । भालयाम- 

अिलायासू । .: [मदे डरा |. 

गर्डकुसुम.नगण्डख हा सरकपोरुख कुद्वममिूव । १हस्ति- 

। पदेतोच- 
देशस्थे कूपे हारा० | [फलयप्रधाने क्ते शन्दचि° । 

गर्ड गात्र न° गरड इव उच्चावचं गात्रमस्छ । (आता) 

गण्डदूर्वा स्तो गण्डयुक्ता यन्िभतो दवा । (गाटदवौ) 

दरशीनेदे राज्ञनि० । ^“भण्डदरूवां हिगा लौ हद्राविषो 

-प्ाह्हिण लघुः | तिक्ता कषाया सधुर। वातकत् कटु 

पाकिनौ । ` दाहत्ष्णावलासाखकुपित्तञ्च राप” 
भावप्र° | [ दोपः | गण्ड तुल्य चरणे । 

गण्डपाद् वि° गण्डस्य पाद इव पादोऽख छखू्या० नान्त्य 

गर्डफ़लक न° गण्डः फलकमिव प्रथस्तत्वात् -उपमितस° 

१विस्तीण गण्ड । बह्ड°स°।२त दुक्त लि “शतख्ग्धगण्ड- 

फलकविबभ्विकसद्धिराखैकमलः प्रमदाः माषःगण्ड़ भि 

त्तिरिव । गण्ड भित्तवादयोऽपि तन्नायं “ निधौ तद्ानामल- 

गण्ड भित्तिः". 'लगतमलिदन्देगे रड़भित्तोविहाय"रबुः । 

गण्डमाला सती. ६वर । शरोगभेदे । सद्क्षणभेदाय क्त" 
भावप्र° यया | 

°“कक्न्धुकोलामलकप्रमा येः कच्चांसरन्यागल . ` 

मेद. फाभ्यां चिरमन्दपाकैः खाद्गण्ड- 

माला बह्भिन्छु गण्डौ: |' “"गर्डमालाया रएका- 

ब्यावियेषमपचीमांह ^"ते खन्धयः केषिद्काप्नपाकाः 

वङ्कणेष॒ । 

॥ &2 



गण्डा 

खवन्ति नश्यन्ति भव॑न्ति चान्ये | कालालुबन्ध' चिर 

मादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति. केचित् | ते सन्वय 

गर्डधमालाया एव गराः केचिद्वाप्रपाकाः सन्तः 

खवन्ति, केचित् नश्यन्ति एनः प्ररोहन्ति । अन्ये भवन्ति 

च | कालाहयन्धाद्धिरम,दधाति या गण्डमाला विर" 

तिष्ठति सेवापचो इति केचिदद्न्ति । चपच्याः साध्यत्वा 

दिकमाह । साध्याः ख.ता पौनसपाचं चलकास- 

च्वरच्छिःयुता लसाध्या । यन्य ले्चणमाह | वा- 

ादयो सांसभद्छक् च दुष्ट सदूष्य मेदश्च तथा चि- 

रश्च इत्तोच्चत विधितः त॒ शोथं कव्व न्यतो 

खन्यिरिति श्रदिष्टः। विखयथितं सखन्धि्पम्'* । 

गण्डमाला ऽयस्य इनि । गर्डमालिन् तद्रोगवति बरि°। 

तद्य च्राद्धे वज्तामाह मतुः “श्वामरौ गण्ड 

मालौ च शिलयो पिश्ुखु्तथा 

गरड़मालिका सनी . गख्डानां यन्वौनां माला यत्र .कप् 

कापि ऋत इन्वम् | १लच्जाललतायाम् रलमा० । 

मख्डयन्त ए गडि-भच् | १मेघ, उच््वलद्त्तः 

गर्डलो ए गरड व भयेरुच्छ प्रदेशः ` चुद्रशलस्तल खो- 

यते ला-किप। १महारेवे ““गरण्डलो मेरुधामा च 

देवाधिपतिरेव च» भा च्यालु° १७अ० । “शिवस हच- 

नामोक्तौ “उलोपः आधेः" नोरलकरः | ̀ 

गर्डलेखां स्त्री लिख्यतेऽत्न जेखा श्यलौ गण्डः स्यलोव । 

१प्रशस्तगर्डस्य स्याम् । ६ 

गरडशिला सलौ गण्डः भभेरुचछ.नप्रदेश इव शिला । 

भूमेरुच्छ्नपरदेशवत् शस्य लपाषाणे । “हष्टोऽङ्ुटशिरो 

मालः च्षणाद्ण्डशि लासमः” भाग ०३।१२।९१ | 

गण्डैल ए० गण्ड इव भृभेखच्छ नप्रदेः लः स्यलो- 

पलः, शल्य गण्ड दव वा राजद° पूवैनि°। भू- 

कम्यादिना पवेतात् पतिते स्लपाषाणे असरः । 

“दोलां दधौ राजतगर्डगेलः'' “अखन भजन्ति कन- 

कोपलगर्डगरेलाः'” । ““वोधाणासरूभिररोज गरण्ड्येलेः” 
दति च माघः। 

गर्डसाद्वयाः स्तौ गण्डेन खह्ित आह्वयो याः । 

¶गण्डक्य नद्याम्"गङ्गा च शतकुम्भा च शरयू गेण्ड का- 

इया". भाग्व०२१२दअ० | [ शब्द् चर स्लियां ङोप् । 

गर्डाङ्गः एुस्त्री गण्ड इव उच्छ नमङ्ग यख । १गख्डके 

ग ण्डान्त .न "*“नचब्रतियिलम्नानां गग्डान्त' लिविधं ख्टतसम् । 

नवपञ्चर्त्थानां . दये काद्ध घटिकौनितम्” च्चोति- 

[ २५१२ 1 गः“ 

घोक्तो तिथिनक्त्ादौनां सन्धिसभयभेदे उपयमशन्द 

१२५२ ° विटतिः। [इत्ते भावप्र° | 

गर्डारि ए गस्डरोगखाऽरिः नाशकल्वात् । कोविदार ~ 

मौ रा०्डगेषः| १यअेतदरर्षायां अमरः। गण्डमलति-खल- 

खण गौरा० डगष | श्सर्पाच्लोडत्ते भावप्रः | [ देम 

गरड ए" गड़-इन् । दक्षस्य मलाच्छाखावधिभागे (यु डि) 

गर्डिक तिनगण्डः बुद्ध्.द सवाकारोणास्यख ठन् । बुद.दो- 

पञे ¶चुद्रपाषाणादौ"“गन्धमाद्नपाश्ेः त॒ परे त्वपर- 

मर्डिकाः”भाऽभो०६क०। ^“ चपर अख गर्खमादनखं- 

वावयवभता बद्ध.दोपमाः लद्रेलाः” नील | अल्पा 

ङोप् सार्य क छुखः। रगर्डिका सुदरगण्डपाधाणे स्री 

«तथा माल्यवतः श्टङ्गे पूर्पूर्वाहगण्डिका'"भा०भो० ऽद्य 

त्र “नगं डिकाकारयोगं करोऽणभिति" भा० खाच 

्च्लोकं कच्चिदुदाजदह्ार तच्धिन्टः तख सलोकस्य नग- 

` ितिच्छेदः तद्वस्तु नीलकण्ठ नोक्ञः यथा नगं पर्वतं, 

डोयते. विद्धायसा गच्छति डोः रच्छौ ततः लाथ कनु 

डिका लथकादि बख्याकारे योगोऽख तथाभूतं कर 

बवे तथा च पर्वतसपि मधकोकतं ' शक्रोमोति । 

गर्डीर एर गडि-वान्दरैरन् । शसमषलायां (अशा) ख्याते 

दन्ते जटा० (गुभिया) ख्याते रशाकभेदे भरतः। शे्धर्ड- 

च्चे (सिज) स्त्री राजनि” गौरा. छष् । 

गण्ड (णड ) एत्न गर्डयते गडि-च्माधारे न् स्तरीतवे 

चअप्राणिजातिवाचकल्वात् ऊः | १उपधाने (वालिश) 

जटा० तत्र॒ कपोलद्ध्पवदनेकरेशव्यापारसन्त्वात्तथा- 

त्वम् | र्यन्यौ एु* शब्दाथेचि° ग्ड पदः । गण्ड: 

पन्धिरस्यख सिद्यमाश्वा लच ।रेगणड्.ल पन्थियुते विर 

पत्ते मतुप | गण्ड मत् तनाय लि° स्तयां डप् । 

गण्डपद् एस्तो*गर्डः खन्ययः तद्युतानि पदानि यख । 

(के चो) {किन्न लुके अमरः । स्तिया डनेष् । अलपाये 

डोप । गरण्डपदी २दरकिङ् लके असरः । [ हेमच० । 

गरूड पदभव न° गण्ड.पद इव भवति भू-अच । १सौखके 

गट घ ए० गडि-ऊषन् । १खखपूरणे २खखान्तष्ट तजलादौ 

च॒ ““गर्डघलच्छितवता पयसः सरोषम्" माघः । “शछ- 

खोष्णः सते ह गरड, मो नस्यं स्र हिकभेव च" चछ ° । 

भअपां दाद्शगण्ड पेषं खशुद्धिविधौयते” चआ° त. । 

““तस्छ जङ्क्; चतो, गङ्ख ग्ड घीडत्य योऽपिबत्" भाग° 

८।१५।१। "गजाय गण्ड जल" करेणुः" कमा" शेस 

गण्डाली स्त्री गख्डन सन्थिनाऽल्ते भूष्यते अल घञ 
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गत 

शुर ४प्रतिपरिभाखे च भेदि० गण्ड षजलमातेण 

शफरी फर्परायते”उद्धटः। ५उच्नतनाभमौ च स्त्री टाप् 

अभरोक्त स्त्रोलमेतदयेपरभिति शब्दाय चि° । 

मणर्ड़,षकवलधारणादौ विधिश्च भावप्र° दशितो यथा 

“स इक्तोरकषायादिद्रमैः संपू भाननम् | आपूय 

स्योयते तावद्दिधिगैर, घघारे । | 

यावच्छदो दोष्ख वा भवेत् | नेत्रघ्राणस्तुतिग्यावत्ता- 

वडगणश्डु षधारणम् । ग्ड घान् स्थितः कुयात् 

खिच्नभालगलादिकः | मतुष्यस््रीँंरतथा पञ्च सप्र वा 

दोषनाशनान् । गलादिक इत्यादि शब्दन गण्डकपोलौ 

गद्यते दश्चतोक्तात्वात् । खाद्गण्ड घः 

श्छङनः भसनस्तथा । शोधनो रोपणश्चेव कवलच्चापि 

नादः । ल्जिग्धोष्णं : सते हिको वाते, खादशौतेः प्रसा- 

दनः, पिते कहृम्हलवयोरुष्णः सं शोधनः कफे । कषा- 

अतिक्गेमधुरेः कटूष्णो रोपो व्रथे | दाहवेषु 

चेञ्च गर, मे कोलमातरकम् । कपप्रमाणः कलक 

कवले दौयते वुषैः। धारयन्ते पञ्चमादषांद्गर षाः 

कथलाद्यः। व्या घेरपचयस्तुरण्य' व्नालाघवम् । 

इन्द्रियाणां प्रसाद गण्ड घे विष्टते भवेत् । इरेदाखख 

वैरख" थओोषपाक' व्रण' षाम् । दन्तचालं च गण्डो 

वेश्य" त॒ करोति हि । श्रथ कवलः बातपित्तकफन्नख 

दृव्यसख कबल' खे । ऋद्ध" निःलिष्य सं चव्यं निष्ठो- 

वेत्कबले विधिः। कवलः कुरूते काङ्कम्भच्छषु , हरते 

कफम् । दष्णां शोफच्च वेरख' दनचालञ्च नाशयेत् ।” 

मरडोपघान न° गण्ड उपधघौयतेऽल्न उप+घा-खाधारे 

ल्युट् ६त° । (गालवालिश) गण्डख्यापनाह #उप- 

धाने । “ष्टदुगख्डोपधानानि शयनानि छखःनि च" चशु°| 

गण्डो ल ए०गङ्-ओशच् ।१य॒ङ्करे रासे च हेमच° । ड़- 
कञ्च वत्तं लाकारः(गोला)पदा्धमेदः। युडकशब्द् दश्यम् । 

गर्डोलपाद् इ० गख्डोल इव पादोऽख उपमानपूैत्वोऽपि 

इखया° नान्त्योपः | $ ण्डोलतल्वन्तं लपादे तिर 

च्रियां खाङ्गत्वात् वा डप् । 

गख लि*गण लब्धा गख।-यत्,गण-कभेणि यत् वा| गणं 

सङ्खःयानं १लब्धरि,रगणनोये च | अगण्य: } गणेभवः 

दिगाश्यत् । गण्य ३गणभवे त्रि०| अद्ध केन चित् समासे 

छत्तरपदश्य॑ते वम्यां दि°सकमः वारये उक्तरपरष्यस्ाट दा- 

तता धार्छिंकगयब इति । 

गत तिर गम-कत्तरि क्न । {अतीति “इनोद तख स्वलपद्ि- 

कफप्णाखता 

चतुविधः 

[ २५१२] गता 

नगतम्" किरा०। “गता ब्धतरा कान्ते ! खल्या तिष्ठति 

्ानिनो'? “नगताः समाः पादयुताः'नौ°ता० (चायुषो 

शङ्गः" गतं तद्ध" स°सि° धातू नामनेकाथेत्वात् रद्य "भावं 

प्राप्ने च। “तथागतायां परिहासपूव्स्" रघुः 

शवथागता यां तथाभृतायास्”” मङ्ञिना० । तयाद्प- 

प्ाप्रायाभिति व॒ न्याय्यम् ।समाप्नो ४पतिते । कर्मा खि 

क्त ।५न्नाते प्राप्रे ऽछतगतिके च) भावे क्त | ८गमने न 

“गतं तिरच्चौनमन्रुसारणेः' मावः। “गतेष॒॒लोनाञ्धित- 

विक्रेषु"कुमा०। “गतं गतं वद्धिसमागतं गतम् ''भद्टिः । 

गतत्रप त्ि° गता पा लच्जा यद्ध ।!निलव्ले | [अमरः 

गुतनासिक लि° गता नासिकाऽख । (खादानासिजा ल्य 

-गतप्रत्यागत लि सवै विरागात् खस्यानात् गतः पञ्चा 

दागतः स्वसैवायां विरक्तया मूं गते पञ्चादागते \ ग्टयादौ 

“ “शल् सेविनि मित्रे च गूढे ुक्ततरो भवेत् । ` गत 

प्रत्यागत चैव स हि कष्टतरो रिुः"मलुः । “सा चेदन्त- 

तयोनिः खःद्वतप्रत्यागताऽपि वा” मलुः | भावेक्त। 

श्गसन प्रत्या गम्नयोश्च न इिव० । गदाशब्द् दश्यम् । 

गतब्द्धि लि गता बुद्धिर । $्नानश्छन्ये । 

जरतं लिग्गतो रसोऽख | $नष्टरसे “यातयामं गतरसम् । 

अभच्छकथने'" खतिः । 

गतभत्तका स्तौ गतो नष्टः प्रोष्तो वा मत्तौ यथाः 

कप् । १विघवायां रपरोणितभत्त, कायाञ्च । ““जिख खड्- 

; छं खगे नमत्तः काः” सावः | 

गतव्यथ लि° गता नष्टा व्यथा यख । शव्यथाखन्ये । 

मतसङ्क तिण्गतः सङ्खोऽश्ख ।!फलकामना्न्ये र फल सत्तं । 

गतसन्नकं ए गतं सन्नमवसाददेतमदोऽख कष् । निभेदे 

१ स्तिनि शब्द च| [ख. होऽष्यागमनप्रयोजनस् माघः । 

गतस्म॒द् त्रि° गता स्ख, हा अख । १ निहन्त्रे 1 ““गत- 

गतस्मय लरि° गतः खयो गर्ववो, विखयो वा यख । 

१ अहङ्कार न्ये र्विखयश्ून्ये च । [ धित्त्वात् डेष । 

गतात्त तरि*गतमच्ि यख षच समा) †अन्वं हेमचरस्तियां 

गतागत नग्गतं गसनमागतमागमनं इयो :समा हारः १गमा- 

गमनयोः। “एवं त्रयीधमैमलुप्रपन्ना गतागतं कामकामा 

लभन्ते "गोता | जवद्य गतागतं च संसारे मरणोत्तरं एुन - 

जन्ययहणद्पस् निभिक्रयस्य तस्य अन्यथा तदसम्भवात् । 

““गतागतङ्ुद्ध हलं नयनयोरपाङ्गावभि'" रसमञ्चरो । 

“स्येन भवानां गतागतः लोहितः करो- 

ति तदः" इड०सं° ६अ° | गतागतेन निं चतम् अश- 



गता [{ २५१४ | गति 

दताण्ठक्् । गातागतिक यातायातनिष्मादिते विर पे दोषाभडृद्ये । यख दोषाग्निसास्यञ्चु इष्य ज्वं व्यो प- 

गतं पञ्चादागतसम् । रप{चगतिभेदे जटाधरः गम- योजिताः । योवा रसान्न संवेत्ति गताच्ठ त" प्रच 
क्तरि क्तौ | कम्प०। पू" गते पञ्चादागते वि | खग- च्तते । छगज्धि” वेत्ति दगैन्धं दर्गन्द्य इगन्धिताम् । 
गतिशन्द व्दितिः। आ+गम-क्तिन् गतोत्तरमागतिः। ग्टहणीते येाऽन्यथा गन्ध" शान्ते रपे च नोरुजः | यो 
गतातटिरप्न्न स्त्रो |“जावालिरपि जानीते लोकखाख वा गन्धाच्च जानाति गतासुः त" पिनिरदिगेत् | इन्दा- 

गतागतिम्” रामा० अयो ११० | न्यष्णद्हिमादीनि कालावख्या दिशस्तथा | विपरीतेन 
गताध्वत् विर सतः अध्वा येन | पगतमागे रन्नाततत्त्वे च स्टह्हाति भावानन्यांश्च यो नरः| दिवाच्ोनीषि 

`"यत।ध्व। च्छिन्नसंशयः" भाग्शा०र२२अ१। च्तियां'डावुभा यशापि ज्वलितानोव पश्यति । राल्लौः श्वय“ ज्वलन्त" 

भ्यामचतरश्याम्'"पाण्वा डाप् । सा च रचठदंशोयुक्ता- वा द्दिवा वा चन्द्रचसम् । अभेषोपञ्चवे यच्च शक्रचाप- 
मावाखायां खर्विताश्ट् २४६९ ए" कम्ब प्रदोपवाक्य' तडिद्. खान् | तडित्वतोऽशितान् योवा निले गगने 
श्यम् । “अमावाखां कुव्वीति चन्द्रं दश्यमानेऽप्य कदा वनान् | विभानयानपरासादेये चच सृङ् लमम्बरम् । यचा- 
गताध्वा भवतोति” गोपथत्रा° १।१।१० । निलः मृन्तिमन्तमन्तरो चञ्च प्ति । धमनी हारवासो- 

गतानुनत ति° गख गमनश्ाल्गतम् अदुगभनम् | १ गम- भिराताभिव नदीम् । प्रदीप्ननिव लोकद योवा 
नाखद्ह्पगमने । तेन निन्त अच्चदूतादि०दक् । गाता- ञ् तमिवान्भसा । भृमिभटापदाकारां लेखाभिय्यचच 
स्य तक गमनादुगमननिष्मन्नं ति०। गता्ुगतमसयस | पश्ति । न पश्रति सनतं यञ्च देवीमरुन्धतीम् । 
न् | गता्गतिक त्रद्युक्तं ब्रि° ५गताह्ञगतिको लोको ४्,वसाकाशगङ्खं वा त वदन्ति गतः युष्म् । च्धोतखा- 
न लोकः एारमाधिकः"पद्धत०। दप तोये छायां य न पश्रति| पशयव्येकाङ्ग- 

गतान्तं लिर गत उपस्ितः अनतः अन्तालोऽख | १७५ नां वा वितां वाऽन्यसत्वजाम् | श्रकाककङ्कग्टघ्राणां 
स्ितान्तकःले, छमर्ँ “मम इक. केकेवि ! गतान |. पर तानां य्चरसाम् । पिशाचोरगनागानां भूतानां 
तपखिनः” रामा° अर १२।३० | गतः प्राप्नः अन्तो िङतामपि | यो वा मयूरकण्ठाभ" विधूम" वद्किम- 
येन | रेप्राप्नचरमक्तौमनि च | चते । आठरख भवन्क, खु : खस्थो व्याधिमवाभ् यात् ।'* 

गतागुस नि° गतं गतप्रायमायुजीधिनकालोऽख्य । प्रात अधिकं कालचिद्कशब्द १९.९६ ट उक्तम् । 
चरभक्षाले, गतायुर्वच्तणः दुखुतेनो क्र' यथा गतात्तेवा सती गतमात्तःवं यखाः । गतप्रञ्चाशदषेवयस््तायां 
“शरोर शोलयोयख प्रलते ख्व ल्ञतिभयेत् | तख्धरिद' स- स्याम् | “ादशाद्व मापच्चाशत् सम" स्तियः | 
मासेन व्याखूतस्तु निबोध भे श्टणोति विविधान् सासि माकि भगदारा प्रलय वात्त॑व स्तवेत्” भावप्र 
शब्दान् यो दिव्यानामभावतः | ससदरपुरमेवानाम् ` ` तङ्गतिकाल उक्तः! रोगादिना तन्मध्ये गनरजस्कायामपि 
सम्पत्तौ च निःखनातु | तान् स्लनाद्चावग्टह्ाति जातत्रन्व्रायां रस्तियाञ्च राजनि° । 
मन्यते चान्यशव्द्बत् । सास्यारणग्डसनांञञापि विपरीतान् | गताथे त° गतो जातोऽ यख । त्ञातार्थके पदाय “तदपि 
ग्टणोत्यपि । दिण्छन्देष रमते च्छन्द घ कुष्यति । न खल कथनेनेव गतार्थम्” सा० ० । 
ग्डणोति च योऽकखाात्त ब्र वन्ि गतायुषम् । यस्तृष्ण- | गतासु लि गताः असवोऽख । १द्धते २ शवे ““गतान- 
जिव ब्डक्कति शोत सष्णच्च भोतवत् | सञ्जातशथौतपिड्को सतार नादुशोचन्ति पर्छिताः"गौता ।रेरतप्रायप्राणके 
यञ्च दाहेन पौड्यते । डष्णगात्ोऽतिमोत्रञ्च यः शीतेन च छ्तः गताथुःशब्द टण्यम् | | 
प्रवेपते । प्रहारान्नाभिजानाति योऽङ्कच्छेदभथापि वा। | गति सत्ती गम-भावै क्तिन् । १गमने । (त्रखेवासि मे 
पांगुनेश्ावकोग्णीनि यञ्च गात्राखि मन्यते} वखाँन्य- गतिः" रुः “प्रणयानिमूमिभगमयत् गतिभिः” 
माग्राज्यो वा यख्य गात्रे भवन्ति हि। क्ञातानु- माघः | “डपागमे इश्चरिता इवापदां गति' न निञ्चेतु- 
निप्र यद्चपि भजने नोनमःचकाः। सुगरज्धिवीःत मलं शिलोखुखाः” किरा० | रेपरिणामे च “दुरधिगमा- 
य) कश्ात्त शर्,वन्ति गतायुषम् । भरिपरीतेन ग्ट्भति हि गति; प्रयोजनानःस्?' किरा० ““गविः परिष्वामः'” 
गानं बद्वोपवोजितान् । उपयुक्ताः ऋमाद्यख रसा भङ्खि" । श्चराने । करणे क्तिन् । ्प्रसाये च । “कमनेन. 
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गति ` [२५१५] शति 

भूय म स्वेति का गतिः""किरा.०८का गतिः कि" प्रमा- 

ग्थम्*मह्धि। आधारे क्तिन् । ५सर्णौ पथि^भिन्चगति- 

हि लोकः"रघुः|६स्याने च । “कां गतिं ठष्णा ! गच्छति" 

गौता^गतिं प्रतापश्य जलत्प्रमायिनः'” किरा “गति 

ख्यागसू्”” मह्ि* | गम्यते कर्मणि क्तिन् । खर्परे 

“न वय' निद््पयितुमख गतिम्” किरा० “गतिं 

. श्व्पम्" भक्षि° । ८विघने च ““मनोरथानासगनिने 

विद्यते"'कुमा०८८अग तिरेविष्यः” भङ्गिः । भावे क्तिन् । 

श्यामायाम् । करथो क्तिन् १०अबभय् पाये "कलौ नास्येव 
नाख्ेठ नासयव गतिरन्यथा” घुरा०। ११नाड़ोत्रणे 

भेदि० । पचियगतिभेदाच खगगतिशब्द २४१५. 
उक्ताः | इङ° स° ७अ० नच्लमेदेन बुध गतिभेदा- 

सत् फलमभेदाखोक्ता यथा 

4प्रालतविमिच्रषद्भिप्तीच्छयो गान्वोरपापाख्याः । सप्र 
पराशरतन्त्रे नचलरः कोतिंता गतयः | प्रारतसखञन्ना? 

बाय्य १५ याग्यर पैतामद्हानि४ वह्डलाञ् । मिशा गतिः 

न्रदिष्टा अगि शिवे पित्?°मुजगसदेवानि । सर््भि्रायांर 

इष्यः एनर्वचः फल्नोहयं चेति। तोच्छायां ध्भाद्रपदाहयं 

खथाक्राशचवुक!८।१। पौष्णम्२७। योगान्तिकेति५ सलं दे 

श्राढे गतिः सतखेन्दोः। घोरा ६ खव स्तवाष्र'१४ वासव २१ 

गारुणं २४ चेव, पापाख्या ७ । सविन १२ मेल १७ शक्राग्नि- 

देवतं १६ चेति । उदयप्रवासदिवसैः स॒ एव॒ गतिलकच्तण' 

प्राङ् । चत्वारि श्चि थद् हिसमेतः विंशतिर२दध नवकं च१८। 

नव सासा दथ चेकसंयुताः११ प्राङताद्यानाम् । प्रात- 

गन्बामारोन्यड दिसखपरङ्गयः सेभ्रम् । सद्धिप्रभिच्रयो- 
भिंश्भेतदन्धाघ्ठ विपरीतम् | ष्जव्यविवक्रा वक्रा 

विका च मतेन देवताः | पञ्चचत्ध्रकाड्ा 

ऋजव्यादोनां षडभ्यस्ताः छज्चयो हिता प्रजानामिव- 

काये गतििनाशयति । शथस््नभयद्ा च वक्रा विकला 

भयरोगसञ्जननो ।'' 

माखिन्द् क्त घ प्रादिष्१२ब्द्विथेभेष ए ते च “प्रादयः” 
` "छपरा: क्रियायोगे'"““गतिदः' (“यः दिचिवडा चञ्च" 

“खचकरण' चानितिपरम्" “खादरानादरयोः सदसती? 

भूषणेऽलम् “चन्तरपरि पदे” “कखेसनसी" ^शरब्खाप्रती- 

वाते» “रोऽव्ययम्"” “अस्त' च” ^“ च्छच्छ मल्यचैवदेषु” 

< “खदोऽलपरेथे” तिरोऽन्तर्धषै'" “विभाषा कछंजि? 

“उपाजेऽन्वाजे” ˆ. साच्चावुप्ष्टतोनि च” ““अनल्याधाने 

खरिभनसी” “मध्ये पदे निवचने च"? “विक्र चसे 
< का० भाग ४ र ६३० 

पाणायुपयमने” “भप्राध्च' बन्धमे” ““जौविकोपनिषदा- 

वौ पम्य |” पा० उक्ताः धातपिभेषयोग टव नतृशंघां 

भजन्ते धादवियेषाश्च सिन्क्यै० तन्बश्प्रः टष्याः। 

तेषाञ्च गतिखंन्नकषानां “"गतिगेतौ” पा चतुद्ान्तता । 

“सगतिरपि तिडः” पा० । काष' प्रपचतीत्यादौ खत- 

दात्तता | ((गतिरमन्तरः”? पा° “कम्पाय क्रान्ते परे- 

$व्यवह्हितो गतिः प्रसव्य” एरोह्हिवम् । ““गतिकारको- 

पपदानां शङ्धिः समासवचन" प्राकष्ठबुत्पन्ते :” वान्तं °। 
"गतिबुद्धय्रादि'"पाशणिचि प्रयोख्यकन्् : क्म त्वम् सां 

गमयति देवदत्तम् चेलः। गत्यधेक् [ख॒ हितीयाचतृ्यै 

चेष्टायामनध्वनि” पा० | यामं खामाय वा गच्छति स- 

ध्वनि ठ मागे गच्छति । अचे्टायां भनसा गच्छसि 

^“ गत्व्थाकम््र केत्यादि"” पा" क्तरि च छु । सामं गते 

: चलः चकारात् भामे कष्प्ं्छि ख गतं चैबख, गतो 
साभ्रे । ““क्ोऽधिकरणे च" ““परौव्यगतिप्र्यव- 
सानेत्यादि'” पा० आधारे क्र । “दरदं यातं रमापतेः” 

सि° कौ०। खँ गत्यां श्नानायाौः प्राप्धाचेत् ततं : 

ˆ मतिवुदिपूलजा्े भ्य" पा० वत्त मानेऽपि क्त । याद्ञ- 

भधिगतमृ विप्रेण वत्तंते, तेन त्तायमानमित्यधैः | गव्यघे- 

कधातवश्च गणपाय पठिता व नेयाः । वैदिकप्रयोगे व॒ 

केचित्ततोन्ये ऽपि धातवः समष्टया निधरटौ पठिता यचा 

“वतेते | अयते । लोटते। शोठते । न्दते । 

कसति । शर्षति। दयमति। शवति। स-सते। 

च्ववति ¦ चोतसि। ध्व सति। बगेनति। सा । 

भुरण्यति । श्वत । कालयति | पेखयति । क्ट 

ति। पिति | विद्यति | भिदखति। प्रवते । 

कवते । च्यवते । कवते | गवते । नवत । चोदति । 

नच्तति । सचति । भ्यच्चति । सचति । ऋच्छति । 

तरीयति | तति | अतति | गासि। श्यखनि। 

खदति । त्वरति । रहति । यतते । श्वमति। 

भजति ।. रजति । लजति | च्ियति। धमति। 

मिनाति । छरति । कष्योनि । खरति । शिसतिं | 

वेषि । योषिदि। रिणाति। रीयते । रेजति। 

दध्यति | दश्रोति। युध्यति । धन्वति * अर्षति । 

श्ायैति | ङीयते। तकति | दीयति । रश्षति। 

फणति | हनति| अर्दति। मर्दति । सछते। 

नसते । येति । इयति । शैतं । शते । जयति । 

शान्ति । गनि । खा गनौगन्ति। कन्ति । 
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जिन्वति. जसति | गमन्ति। घ्रति। धाति। 

ध्यति | वद्ते। अयर्यति | जेहते । घःकति । 

शुस्पति । प्साति | बाति | याति। इषति। 

दराति। दूडति। ण्जति। जमति } जवति । 

बश्चति। आअनिति। पवते इन्ति। सेघति। 

च्छगन् | आजगन् । जिगाति। पतति | इन्वति। 

मति । दवति । वेति। खयन्तात् | रुति। 

जगायात् | खगुधुरिति । हाविंशशतं गतिकमा णः |“ 

एतेषां ्वाद्यादिगणोयत्व' विकरणादेवावसेयम् । 

गतितालिन् पुर ख्कदट्सैन्यभेदे ^श्टशु नामानि चाप्येषां 

गेऽन्यं छान्द से यकाः” य् पक्रमे“4वेतालो गतिताली 

च तदा कथक्षाचिकौ” भा शल्य° ४६अ. | 

गतिला स्त्रो गम-द्लच् भिधिला० नि तान्तादेशः । १बेत्र- 

खतायाम् उच्वल०। र्नद्याँ शेषरम्मरायाञ्च उणादिको०। 

गतिसत्तम ष गतिर्वोधः, प्राष्य स्थानं वा चासौ 

सत्तसमच्च | १परमेश्वरे | “खादित्यो च्योतिरात्नाचस- 

हषण गे तिसंत्तमः'* विषणुस° । 

गत्वन ति°गम-कनिपष् सलोपे ठक् । गन्तरि | स्यां ष् 

रख्ान्ताटेशः | गत्वरो । 

गत्वर लि गम-करष् मलो५+ ठक् | गमनशोके 

च्तिथां डोप | ““अभिभानघनख गत्वरः”? किरा० । 

गलता अव्य मम- क्ता | गतिं लत्वे व्यथे “सद्यः एरौपरिसरे 

अ शिरीषद्छद्धौ गत्वा जवात् निचतर),'ख पदान 

सोता” छत्तरच० । वेदे त॒ “द्वोवक् च” पार यक् । 

गत्वाय तद्ये व्य० ‹“दिव' परख गत्वाय सोम' व- 

लिख खभरत्” ऋ ८,१००८ | “गत्वाय गत्वा"भा०। 

चातव [दि नि° आतःस्थाने ईत् । गत्वी तद्धे अव्यर | 

“कला मोदी यद्यवस्ेव गत्वी" ° ४।४१।५। 

गद् मेषध्वनौ आद्, चुरा उभ० अक सेट् । गदयति ते 

खअजगदत् त । गद्यां बभूव चास चक्षार चक्रो । 

गद् व्यक्ञमाष्ये श्वा पर० सक शिट् । गदति खगादौोत्- 

अगदीत् जगाद् । गदितः गदः । गद्य" निगाद्यम् । 

प्रणिगदति+प्रण्यगदत् ।““ज गादा गदाम्" माषः । 

“यच्च सायं सद्ा चैवं श्लोकमेकं जगाद इ"मा० वर 

६० ।` अय लग्दरनोचेराशिषस्तद्छ विप्राः" भट्टिः । 

“शडान्तरच्छा जगद् कुमारो" रघु । “खन्त्वाष्यभरो - 

गयोषि णटितसु" शु | “'विस्लराु गदते, मम" 

देवौभा. । 

[ २५१६ ] गद् 

नि+नितरौ कथने | ५निगदाि यथा युक्त' षराखाशरयसे- 

दुतस्'' भा. आ० ५. । “पौरा निवन्ेष्वमिति न्य- 
मादौत्" भद्टिः। “मखांशभाजां प्रथमो भनोषि- 

भिश्मेव देबेन्द्र॒ ! यदा निगद्यसे" रघुः । «न नेष 

कार्यं मिद्" निगाद्यम्" नेष०। भावे वा॒खप् | निगाद्- 

निगद्! चतुथ्यं नतयोच्धारखे च | “प्रतिनिगद्य छोमः'' 

कात्यारचौ°६,१०२६ । “देवतां प्रति निगद्य देवलापदं 

"चतरयन्स्चचाग्यं खाद्ाकारेण होमः" कर्कः | 

प्राते+परतय् त्रकथने | (“खाभिगाधगभिरव्यसः प्रञ्च' प्रति- 

जगाद् इ” भा० आलु° ९२४अ० | 

वि+विर्दधोक्तौ । “न हि निम्बात् तवेत् शौद्रः लोकै वि- 
गदितं वचः” रामा० अयो० ३५ ख० । । 

गद् ए° गद-अच् | १रोगे अमरः , “्रणोल्यानाञ्च विन्चानं 

तह्दप्रतिषेधनम् । प्रतिष्यायनिभेधञ्च शिरो गदविषेच- 

नम् | चिकित्सा तद्ृदानाञ्च" सश्वतः । “वेषां गदानां 

ये योगाः प्रवच्छन्तेऽगदङ्कराः !' चश | “साध्य 

कुरूते कोपं प्राप्रे कले गदो यथा माघः। 

गद-अभ्वध्वनौ भावे अच् । रमेषध्वनौ । शब्दक° 

भाष्णाधेकतोक्तिचिन्त्या हलन्तत्वात् ततो भावे घञं 

रवालुशासनात् नावेवोपगदेऽपोविधानात् । श्रो- . 

ह्िष्योग्मजाति वञ्चदुवपुवरभेरे ए* । “बलं गद' सार- 
ञ्च दु्मेदं विलस् धर.वम् । वद्वदेवस्तु रोहिण्यां 

कतादीचचदषादयत्” भाग° ९,१४अ० | “हृदीकः 
स्ततोजक्ररो जयन्तगदसारणाः | चखाखते कुशलं 

कच्चित्” भा० १।१२१४,२८ | चलितामकट्न्द् भिः पुरः 

सवरलस्व' शह सारणेन तम् । सभितौ रभवादुपागतः 

सगरः सम्प्रतिपत्तुमे सि'माषः ५“जगादासे गदापलम् 

माषः । कुड) कुषे विषभेदे न° राजनि०। गदाख्य- 

गदा्गवादयोऽष्यत ।५अघ्ठरमेदे ए । गदाशन्ट श्यम् । 

गद्गद् न गद्रद्+षषो° । -गद्वदभाषथे “वक्गजेषु करठा- 
हतालृनासन्यतमे गद्गद्वाक्यता'” चख्ु° । गदगदेन्धे व 

पाठः सम्य | 

गद् यिन्, ° गदि-ष्लरुच् योरयादेथः । ¶काचे, रकाशे 

श्वावदूके च ल्रिमेदि° ४शब्द् रच््वलदत्तः | 

गदा स्त्री गद-खच टाप । १ सखनामख्यते लौहादि- 
कोलिते, रलौ डइमये वाऽस््रमेदे्, तदयुबनक्रियभेदो 

वि ए" घलँदे दर्बिलो यथा “आहतं विद्कृतं चेव 

गोसूलक्षमनापनम् ¦ तचोद्धं गावेनासित वामटाच्चणमेष 
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च। व्य।हृतच्च पराश्तम् णादोडतमल् तम् । 

हंयमागे' विमागञ्च गद्।कम्् ्रक्णोत्ति तम्” । तल्नौवा- 

तिद्भरे च “(एव्य।सव्यवरङ्कश्च॒ वराहोडध.तज्ञ' तथा । 
शृष्तावहस्तपालोनमेकहहस्ताव हस्तक्ञे | दिहस्तबा्पाश 

च कटिज्गावितको्ते। म्ये ललाटघाति च भुजावि- 

वमनं तया। कारोत विमानञ्च पादाहतविपाद्कम् | 

गालरसंप्रन्ण क्तान्तः तयागालेविपग्येयम् । द्ध प्रहारः 

शातञ्च गेसू ऽव्यदश्िणे । पादसन्ताडनं सण 

कवचं विधमाङगलस् । तिर्यस्वन्वमपाघधातः भोमवेगप्रदथे- 

मम् । सिंहाक्रालः गलाक्रान्त' गङ्ख भाक्रान्तभेव च । 

गदाकष््ंणि जानोयात्” | भा शल्य गदा 

यणि ५७अ० ठ खन्यये च प्रकारो दर्धितः यथा 

 "खचरङ्खोमसेनस्तु भागान् ब्विधांस्लथा | सण्ड़- 

खानि विचिल्लाख्ि गतप्रत्यागतानि च| चखस्त्रय- 

न्त्राखि चिल्राणि स्यानानि विविधानिच । परिमोक्षं 
क + १५ 

प्राराण्णां वजनं परिधाषनम् । अभिद्रवणमाच्ेप- 
६४ (1 (रिवत्तं ध. । 

अवषस्यान खविखहम् । परिवत्त नसवतमवस्, तष्ठपञ्,- 

लभ । उपन्यलतमपन्यत्तं गदायुद्धविशारदौ | रवन्नौ 
विचरन्तौ त॒ न्य्नतां ३ परस्यरम्”"। ““मर्डलानि शत्रोः 

अरिष्टानि परितो श्मणानि | गतं नोः सम्म्, ख~ 

भमन प्रत्यागतम् च्याभिडख्ेन तद एवापर णम् । खस्त्- 
अन्ल्ाख्डि दटिनममेरेचमाक्चिष्य येन शतोरुतृदतेपणमप- 

श्वेपणं च क्रियते तदस््नयन्त्रम् ख्ते चिष्यतेऽनेनेत्यस्तर 

ञ्च सद्यन््र' नियहखम् चास््यन्त्रमिति समासः। स्था- 

मानि तेषाभेवोपयोगोनि भसेदेशादीनि परिधावन" वे- 
भेम सष्यापसव्यकरणम् | ऋभिद्रवणं वेगेनाभ्यागसनम् 

अपं परखब्रख्य तत्पातनेतुतासम्प्रादनम् | चखवस्यान- 

ण चाञ्चल्यं विद्य ड शत्ावृ त्यते, पुनस्तेन सहयुद्खकरणं 

परिवत्त॑नं शतु" प्रहृत्तं, परितः प्रचरयं, संधत्तं शम् - 
परशरणद्धावरोधनम् अवज तं प्र हारवश्चना्ं नस्नोभाजेन 
निःखरणम् उपञ्च्न' तदेषा्वांगगमनयुक्तम् । उपन्यस्तं 

खपेत्यायुधप्र्ेपः अपन्यस्तः परादत्य षतः लतेन इ- 
ष्तन यलमोस्ताङ्नम्"” नौोक० । 

मदाख्च्चणन्तु हेमा० परिख ° खच्च णसदछद्धये ““गदा पञ्चा- 

चदङ्बायामा चेटा, चत्वारिशदङरुनायामा मध्या, 

नि'चदङ्कडावामा कनिेत्यादि'” अधिकं तनैव द्यम् | 

रभेदश्च गदसास्विजातत्वा् पिष्ण् गदायास्तथा्म् । 
अथा बाद्ख. मयाभा०५अ०। ““गदो नानाक्वरो द्याशोव् 

॥। 

वजादजनरो हढः। प्रथिता नह्ये प्रादात् खशरोरास्वि 

इस््जम् | ब्रह्मोक्तो वि्चकरछापि गदं चक्रञ्,तां 

तदा| तद्य वजनिष्येषेः कन्द: खगे ऽप्वधारयत्”" 

तद्याञ्च विष्ण दानकथा गदाघरभब्द च्छते अन्य गदानां 

लदासतित्वात्तथात्वम् । “मनस्तत्तवामक्' चक्र लुद्धितश्वा- 

त्मिका गदास्”' ष्ण ख°भाग्टतवाक्यात् शजुद्धितत्वं = । 

गदा्वरः गदाश्टत् । $पाटलाटक्षे शब्द् च° । 

गदागद् ए* हि व° गदमागच्छति आा+गम-ड गदाम 

रग्न' दायतः शोघयतः देप-शोधने क। अश्चिनोकुमा- 

र्योः लिका°। 

गदाग्रङ ए गदद्यासजः । १बलरामे गद्शन्द् बलराभख्य 

तथाल" उण्यस् रश्रौलष्णे विका तख सापल्वश्वाद- 

श्वे ऽसि एकपि रकत्वेन तद्य गदतोऽखलजत्वात् तथषत्वम् 

““लथ्यातथ्याचुजवच्जदागासे गदायजम्* माधः । 

गदाग्मणौ ए ६त° ! शचयरोगे राजनि तद्ध सरवेरोग- 

शे हत्वात्तथात्वम् | 

गदाधर ए, गदां घारयति ट-खन्तभू त रयै खच् । ¶विष्णौ 
तद्ध तद्ारणकया वायुषु गयामा* ५अ० गदाशब्द्द्थि 

वाक्ये गदानिम्म्ांखशक्का “खथ कालेन सहता मनौ 

स्लायम्म् ऽन्तरे । हेतिरचो ब्रहमएनस्तपसते पे छदाखणम् । 
दिव्यधषङच्लाणां थतं वादुमभकषयत् । उन् ख योद - 

बाच पाद्ङ्कभरेण हि | रक्ञेनातिषटद्ययः शोण - 

पनिलाशनः ! ब्रह्मादौ लपसां तान् वरं वत्र वर- 

प्रदान् । दवे यौ च शस्ता विविपैम दजादिभिः। श्णे- 
भानस चक्रादयैरबध्यः खां महाबलः | तथेव क्वान 

हतास्ते हेतिर्देवानधाजयत् । इन्द्रत्मकरोद्ध ति भ्भृता 

जद्महरादयः । इरिन्ते शरणं जन्म खच तिं जोति 

तानू । चे इरिरबध्योऽयं हेतदे वाद्रेः छराः। । 

महस््न मे प्रयच्छध्वम् हेतिं न्द हि येन तम् । 

द्, क्तास्ते ततो देवा गदान्तां रये दडः । दधार तां 

गदामादौ रैरेरुक्लो गदाधरः | गदया देतिमाहत्य 

देतरेभ्यस्जिदिवं ददौ वायुषु गया० ५० । मस्त 

श्वाक्कं चक्र बु्धितत्वाक्भिङकां गदाम् | धारयन् चो 

करचाथष्ठततचक्रगदाधरः” बिष्ण् ख" भाष्यष्टत- 

वाक्यात् खोकम्यादारच्वाथे बुद्धित्व प्र रक्तेन 

धारयिष्टल्वाहया तद्ध तथात्वम् । "गदाधरः व्यप्रगत 

कातमन्ड ममू वायु विष्ण् सवः । गद्ष्टच्न्दको 

चक्रा शाद घन्वा गदाधरः" विष्ण् ख । “मुद्धित्वा- 
न्क 
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क्िकां गदाम् वन् गदाधरः"'भा० । विष्योमं ततिं भेदे 

गदाया इस्तविओेषेण धारणं ध्यानशब्द विष्ण् चतरिंश- 

सिसत्ति ध्यानकयने वच्छते । 

गदाभृत् ए° गदां विभक्तिं ष्ट-किष् तक् । विष्णौ रेमचर 

^्पाश्चस्थाख गर-ष्टतः?' भाग० १० रासपञ्चाध्याये । 

गदासुद्धा स्त्री “अन्योन्याभिखखौ हस्तौ क्त्वा तु सथिता 

कलो । अङ्ू्ौ मध्ये भयः चलम्ने धप्रसारिते । ग~ 

दादर दिता पिष्ण् सन्तोषव्धिं नौ" तन्त्रसारो क्ञ पिष्ण् - 

पूलाङ्गे खद्राभेदे । 
गद्ाम्बर एन्गदोऽश्वध्वनियुक्तमम्बरमस्मात् | {मेषे लिज्ञा० । 

गदाराति इ* &न° । शचौपपे राजनि. । 
गदान्नोल न गयातोधख्ये हेतिदेव्यनाशोत्तरं गदाक्ालना- 

च्जाते तोधभेदे “लालना गदा यत विष्णुना लो- 

लिताऽभवत् । बभव तद्गदालोकखं तध" परमपावनम्" 
वागुपु* गया० ५० | 

शदाबसान न° गदाया जराखन्धयक्तं गदागतेरवसखानमन्र । 

मथुरासमोषस्य जरासन्धव्यक्तगद्ापतमस्याने । “निहते 

बोप्तदेवेन तदा कंसे मद्ीपतौ । जातो पै वैरनिर्बन्धः शष्णोन 

खड तथ्य ( जरागन्धस्य कंसश्वशुरस्य) ॐ । भ्वामयिला 

शतयुणनेकोनं तेन भारत | गदा चिप्र बलवता 

मागघेन गिरिज्रजात् । निहतो मधुणायां वे लव्यस्य त- 

कर्णः । एकोनयोजनश्ते सा पपात मदा श्युभा। 

दष्टा पौरंस्तदा संम्यग्गदा चैव निवेदिता) गदा- 

बलान" तत् ख्वातं मथुरायाः खमीपतः । तदासौ 

₹ंसडिम्ब कावशस्त्रनिधानाबु भौ" भा समा० ¶८य । 

गासन न* (मदासनमथो वच्छे गदाकंति वशचेत् भूवि। 

खद बाह्धभेवेत् बेन त्च ॒साधनष्टेतना" तन्त्रसारोक्ने 

च्ासनमेटे । 

गदित लि गद-्ञ\ कथिते स्त्रियां टाप् “मगभर 
शद्िता गदितोष्ठवला इन्र, । च्यत 'गदितोशष््वलेति 

न्दो नास इत्यन्ये | उष्छ्वलेत्य व भासेति बद्वः | 

गदिन् ए" गदाऽस्मद्य नि । श विष्णौ ((किरीटिमं गदिनं 
अक्रिथश्चु" गोता | रगदाधारिभाव्रे लि | “पिनाकिनं 

वजिणं दौ प्ष्ूकम् परश्चधिनं गदिनं सखायतासिम्' 

भा० द्रो" २.१ च्च | गद्+ इनि) श्रोगयुक्त 

बरि*-स्तियां खेप । 

गद्रद् वाकर्ललने कण्ड1° पर०्चकश्सेड् । गदुगद्यति खग 

इद्ीव खअगदुगदीत् गद्गद्या(दामू) वभूव आख चक्षार । 

गद्य 

गद्कद ५० गहद-कणछ, 1* भजे वज क्तरि अच् वा भोः 
१अखब्यक्तास्फ्, ट ब्द । २तहति बि अमरः। तच्चिदानमाड 

“आखदत्य वायुः सकफो धमनीः शन्ट वाहिनीः | नरान् 

करोत्यक्रियकान् भूकभिन्धिनगद् गदान्" साधवषकरः । 

खाण्दन्तु शाद्मिकभावोक्तौ सरभङ्कूपता तस्योक्ता यथा 

“स्तम्भः सेदोऽच रोमाञ्चः खरभङ्खोऽथ वेपथः"” इत्वा- 

द्यटसालिकषभावाचक्घा ““सदसंभोदपौड़ादयं पैलय्वं' गद्गदं 

विडः” इवयुक्तम् “तत् किं रोदिषि गदुगदेन बचसा 
कसाखतो रुद्यते म्ब तन्म, का तवादधि दयिता, 

नाखओौत्यतो ङद्यते" मर्थ । “विललाप सकाष्यगद्वदम्” 
रषुः। ““इेस्विटावाप्रे ममः प्रसादोऽखगद्दादिकरः” 

सा*द्०। “खगदुगदस्वर' किञ्चित् प्रियं प्रायेख भाषते 

शा^द० छग्धातरागोक्गौ | तत कुशलः श्याकष० कन् | 
अद्वदक भद्रदकशले लि* । छते गदुगदतवकार खश्चक्रम् 
““वमतिस्ष लं चुद्र्वासपिपासाशसस्तप्स्ते दगालदौगेन्धय- 
कऋथनगामश्वादगद् गद्यानि श्षिप्रभेवाबिशन्ति" । 

गदद्ध्वनि ए गद्गदः कफादिनाऽव्यक्रः ध्वनिः । इष. 

शोकादिना खकफेन वायुका यथाख्ानादुष्वारण्ात् सं 

लते खव्य क्तष्वनषै । ब्०। शलहति वि° । 
गद्य निगगद्-यव् | १कथनौवे “श्यः कथं वियोग नदयमे- 

सश्तवया मन" भट्टिः | शा० द् छक्तो रपादरड्िते 

शाव्यमेरे न° । “शर्य ओोतव्यमानं तत् पद्यगद्य- 
` सय ददिधा" इति श्रष्यकाव्यः विभख्च “उन्तबन्वो- 

जभितं मव्य शक्तश्च ठनत्तमस्वि च । भवेदुतकलि- 
काप्राय' चच कञ्च अद्रव्विं घम् । आदं समासरङ्ित' 
टक्तभागवुत' परम् । अआअन्यहौयेसमासादय' वयं - 
शचारघमासकम् । छक्षषं यथा र्वं चचि पुथु- 
उरसौत्यादि । शत्तगन्कि यथा समरुकण्य- 

सनिविरमुजद्रडकुख्डुदोकतकोदछगिक्जिनोरङ्ारोष्ना 
गरिमवैरिनगरः। अन ण्ड लोलतकोरग्डेतयचद्,- 
गृवुत्त्ध पादः | उत्कलिकाप्राय यथा अिसविद्मर- 

शिखिददरशरषिशरविदलतशभरपरिगदषयरपरवलेत्यादि 
(माजतम्) । शूकः यथा शखरब्रहागर ! जगदेक- 
मागर | कामिन>मद्म ! खनरश्चनेत्यादि”। दन्दो- 

सञ्जस्यामन्यथा भेदसं दहित" तद्णादिकछक्तं' यथा 
` "ग्यः पद्यमिति प्राधवाङ्नय' हिविधं बुधाः । 

परागुक्नल्तणं पद्य श्यं शति गद्यते। श्यपाद' 

रदसन्तान' गद्यं वनत््. लिषा भतम् । इसोत्कलिका 
(नौ मनि 



गन्ु त 

प्रायदत्तगन्विप्रभेदतः । अक्रठोरा्चरं खद्ससमासं ट्त! 

मतम् । तन्त वैदभ॑रौतिस्व' गद्य इद्यतर' मचेत् । 

भवेदत्कलिकाप्राय'२ समासाढय' ददाच्तरम् | टरकदेश- 

सम्बन्धात् दत्तगज्धिरे एनः ख,तस् ।” 
“कथायां सरसः वस्तु गद्यरोव िनिभ्िंतसम् । केचिदत्र 

भवेदाय्यं कविददक्त पवक्तके । खादौ पद्य नमस्कारः 

ख लादेड सकौोरुनस्"' यथा कादम्बर््यादि” । 

(गद्यपद्यमय काव्यः चस्य रित्यभिधोयते'” 

देशराजचरितम् । “गद्यपद्यमय राजसु तव्वि र्द च्यते । 

अथा विरुूदमशिमाला'' सान्द्र ~ 

यज्लुषास्दरवां च साम्ना गवद्यानाद्धेव स्पशः । च्ारी- 

इच्वाय्येमाणानां निखनो दयङ्कमः'" 

भाग ५, विष्ण प° च ततृप्रपयश्चो दणश्यः । 

गद्याण षु" भावप्र कालिङ्कमानो क्तौ “"यवदयेन युञ्चा खा 

च्त्ियुञ्चो वज्ञ उद्धते । माषो युञ्ञाभिरष्टाभिः सप्रभिवां 

भवेत् कचित् । चतर्भि्मांषकोः शाणःस निष्काटङ् ण्व 

च | गद्या्णो माषकः षष्भिः कपेः खाद्शमाषिकः'” 

ष्यते चअष्टचत्वारिशदुगुञ्ामिते मानभेदे । खाये क । 

तत्रयं । «“व॒च्छा यवाभ्यां कथिताऽब यश्चा वक्ञस्ति- 

गुश्नो धरणनच्च गतेऽ्ौ । गद्य णकस्तट्द्य मन्द्र! ४तल्येवे- 

कौ सथेकौ धटकः प्रदि्टः'"लोला"खक्तो परिमाणभेदे । तेन 

यथया 

भार वर२६अ। 

अदटगुञ्जातकमाषषडगुखतया तद्याटा चत्वारि शद्गुञ्नामा- 

¶म् । कचिदद्य दन्त्यनमध्यतापि लमध्यता च। शब्द्- 

कच्यद्र से क्तोवोक्तिचिन्त्या भावप्रः गद्याण्णब्द्ख पुसो 

तो: खा {थकप्र्ययसखोतखगे तः प्रजं{तलिङ्कत्वौ चित्यात् | 

गध्यं नि° पह-यत् षो* नि* । शादय । “जा वाजं 
न गध्यम्” . ऋ०४।१६।१ । ““गध्य' साद्यम् ““गध्यः 

ग्टह्भातेः निगमः?'भा० ^सष्ो वाज्द्य गध्यख सातौ” 

ऋ ०६।२६।२। ““"गध्यख साख” भा० । 
गध सिच्रौोभाते निष्: द्वि° पर+ शषटु। मध्यनि 

अगधीत् आभाधौत् । जगाध गःधता ““बाजदखय गध्यख 

सातौ" ° ६।।०।६ गध्यख गध्यतिर्भिं खोवावकम्् 
मिन्रणोयख प्रा्यख बालद्ध सातौ चछसंभजने''भा० । 

गन्तव्य लि°गम-तव्य ।१गम्ये ““गन्तव्यर्मासख कियदित्यसकव् 

जणा रामा्णः कतवतो प्रथमावतारम्”? छत्तर | 

«राजा स्तेनेन गन्तव्यो छक्तकेयन धावता"मलतुः। 

गन्तु लि गमन-तन् । १पण्कि आागन्तुरभ्यागतः उच््वल- 

दत्तः र्गन्बरि च | करखिद्धाकेऽपि ठन् ! `मध्या- 

[ २५१९ |] गन्धं 

वीरिषतायुर्गन्तोः" ० १,८६।९ , “आयुगेनोः क. 

खायोगे मनात् पूवेस्”” भा०। चन गनलोः भावलक्षणे 

्स्येण कजयति चरि नमिजनिभ्यसतोदन्? 

२।४।१६ । वि्हिततोनन्ततया माधवोक्तिखिन्तया 

तत्र लर गभेरपाठात् । सितनिगमौोत्यादिष्लेख वत॒न- 

परत्ययान्तखैव तद्र, षसौ चित्यात् । ५दुयोत नो चअन- 

पत्यानि गन्तोः" ° ३।५४।१८ इत्यखाः व्याख्यायां च 

तेन तनन्ततयैव साधितत्वात् तथवेद्धौ चितत्वात् । वस्तुतः 

तथासाधन' तेन 

पार 

तोखन्नन्तस्याव्मयतया ततस्ठराथमेव 

`  बा° तो्न् इव्यव ज्यायः 

गन्तु॒ति गम-शोला् तुन् । १गमनशौोले प्रा्रिोले 

“तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्य तख रच" गता 

शीलार्थतणन्तत्वात् न कम्पखि षो। कत्तंरि 

तच | रेगमनकन्तं रि लि०। चम् कम्प्र षीति भेद्ः 

उभयन च्त्रिया डोप ।““गन्त्रो वद्ठमतो नाशम्? "या 

गन्तो श्लौ गन्यतेऽनया दत् छप । दषवद्नोये ; शकटे 

ऋमरः। २गमनकारिकायां श्गमनशौलायां स्याञ्च । 

गन्तौरथ ए" गन्त्ली रथ श्व. अभीषटस्थान प्रापकषत्वात् । शकटे 

च्पमरः। {दक-पिल्ादिक्रमेख वन्रवासिनि । 

गन्दिका खनी एरीभेदे साऽभिजनोऽख चसिन्ध° चश । गा- 

गन्ध अद ने (डंसायाम्)गत्यां भूषे च चरा०सक. से । 
गन्धयते अजिगन्धत | गन्धनम् ^“गन्धनक्ेपणसेवन 

साहसिक्य प्रतियल्नकथनो पयोगेष॒ ठं: "पा ^न्गन्वन' 

हिंसनम्, गन्वनाङ्क उपयमे त” इति च सिन्कौ°।. 

^“गन्धनाङ्ग ध चनार्थे इत्यथः । तेन स चनार्ये ऽपि । 

गग्ध ए गन्व-पचाद्यच् । त्राणेन्द्रिययाद्े ह छथिवीढत्तौ 

विशेषगुभेदे मरः । रेप्रतिवेशिनि ति०शछेशे ४सम्बन्धे 

५ गन्धके च भेदि०६ गवै छेमच०।७भोभाञ्चने शव्टरत्र० । 

“शृ मलयजो गन्धः“ इति स्मृत्य क्तो ट्ट चन्दने "च | 

गन्धञ्च परथिवौमातरष्य यणः | “खूपगन्धसभेवती घ- 

विवी" कणा० स्ह | न च पाषाणादौ गन्धरस्यो- 

रहपलम्भरात् तत्राव्यापकमिति वाच्यम् | ननापा- 

ततो गन्धरसयोरनुपलम्भ् ऽपि तदौयभ्मन्च तदुपल- 

. भ्य सत्वात् य खवावयवाः पापाणारम्भक्रास्त एव तद्घु- 

श्आारम(का अपि “यत् द्रव्य तट्दरव्यध्वसजन्य' तत्तदुपा- 

नोपादेयभिति” व्याप्नरसो नाव्याप्चिः। गन्ववन््वश्चत्- 

प्रत्तिकले घटादाव्याप्रमतो गन्धसमानाधिकरदरव्यत्व- 

ग्या्यजातिमनतवः थिवोत्वलच्तणम् । इ्क्तावल्याञ्च 

६२१ 



गन 

“नन कितिमजखहेतरिति"काश्ष्याख्यायाम् तथे क्तः यथा 

५गन्धद्ेठुरिति गन्धसमबायिकार्णमित्यथेः। यद्यपि गन्ध- 

वच्वमानं लक्तणखितं तथापि थिवीत्वजातौ प्रसा - 

पन्धासाय कार णत्वशपन्यस्तम् । तथाह्हि एथिगोत्व' हि 

गन्धसभवायिकार्यतावच्छेदकतया सिध्यति न्यथा गख- 

- स्वावच्छद्सखाकख्धिकल्वापक्तेः । न च पाषाण्दौ गन्वा- 

भावाडन्धवच्तवमव्य प्रमिति वाच्यः नलरापि गन्धहन्तात् 

अलुपलश्िस्तु अतुत्कटत्वे नाप्य् पपदाति कथमन्या तङ्ग- 

खानि गन्ध उपलम्यते ‰ भस्मनो ह पाषाणध्व स्जन्यत्वात् 

पाधाणोपादानो पादेयत्व' सिध्यति, “यद् दव्य यदूद्रय- 

श्व सजन्य' तत्तदुपादानोपादेय्भिति व्याप्रेः 

खगडपटे महापटध्व'सजन्ये । इत्यश्च पाषाणपरमाणोः 

छ{थवौत्वात् तव्जन्यद्ड पाघाणस्यापि पुधिवीत्व' तथा च 

तखापि गन्वक्त बाधकाभावः" युणयन्धे च गख श्राण- 

खादास्व दे विष्वश्चोक्गं यथाप्राणसाद्यो भवेद्गन्े घ्राणे 

वोपकारकः। सौरभद्चासौरभन्च स द्विथा परिकोरसिंतः' 

गन्बश्छ एथिव्यां स्वाभाविकत्वमौ पाधिकस्वं वेति सन्द्दध 

¦ स्वाभाविस्ैव तद्खच णत्वं कणा०सृदत््योः समधि तं यथा 

“एुष्पवस््रयोः सति सन्चिकपे युष्यान्वराप्रादुर्भावो वस्ते 

गन्वानावलिङ्गम् व्यवस्थितः छथिव्यां गन्धः |” खर 
^ब्दानीं भूलानां रक्षणानि गन्ादोनि परो चिच्िष 

मेन्धादीनां सखाभाविकत्वभौ पाचिकत्वञ्च व्यवस्य पयच्वाह । 

ष्परसमन्धद्पथेा यत॒ कारणगुणप्रक्रमेयोत्मदयन्ते तन 

ग्म्राभाविक्ा;ः सन्तो न्तणवाछपयन्ति नान्यथा नहि 

समीरणे उधशभ्यमान" सौरभ' भिलाते उपलभ्यमानः 

शैत्य जले उपलभ्यमानसीष्णय" वा लक्तण' भवति 

तदेतदाह पुष्यषस्त्रयोरिति गद्हि कनककेतकोकुष्म 

सन्निछटे वाससि कनक्केतकोसौरभदपलभ्यमान' वा- 

खसः | म्हि वाससः कारणयुणप्रक्रभेख तदुत्मचम्, 

किन्ति कमक्केतोसच्धिधानादौपाधिक्षं मद्धि वस्त्र 

मन्व पभावे केतक्लोगन्धभावो लिङ्गम् । कि लिङ्गमत 

खक्र' गुख्ान्तराप्रादुभीव इति युणान्तरात् कारणगुणात् 

ॐ 
दृद्ञ्चुतत् 

प्रादुभाबोऽचुत्प्तिः यदि शि वस्ने यो गन्धं उपलम्थते 

म तद्य खाभाविकः खात्तद्ा तदवयवेषु वन्ठुषु केतको- 

ख चिकधात् पूवं तत वस्त्रो चोपलभ्य त न चैवभित्यवः। 

नथा च विवाद्ाध्याख्ितो गन्धो न वस्त्रसमेतः तद्बयष- 

युखा जभ्यविगेषगुणत्यात् शीतोष्णस्सथेवत् । खा- 

भागिकं गन्ध" एषिव्या रचणमाङ एथिव्यां व्यवस्वितो- 
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ऽयोगाच्याये गाभ्यां परिच्छिन्नः समानासमानजातोय- 

व्यावन्तं कतया गन्धोरुक्तणमिन्य्धेः भवति नहि एथिवो 

गन्धवत्ये व, एथिव्ये व॒ गन्धवतीति, तदेवं सभानजातोयभ्यो 

जलाद्यरभ्योऽसमानजातीयेभ्यो युादिभ्यञ्च व्यावत्तेकः 

स्वाभाविकः एथिव्यां गज्छ इति व्ययसख्ितस्'" इत्निः । 

तनन एथिव्या उक्ताथकगन्धवर्चयलच यं यदुक्त तद्य कथ- 

इारः लध्वणता खादित्याशङ्कापूवकं कण्णादद्० उप° 
त्तौ समर्थितं यथा 

“ननु लच्चणमिद व्यतिरेकिलिङ्गभितरमेदस। धक व्यब 
हारसाधक" वा तत्र एथवोतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात् 

यन्न तरभिच्न' तच्च गन्धवत् यथा जलादि इतरेदा- 
भावव्यापक्ञाभावप्रतियोगिगन्ववतौ चेय. तस्रादितर- 

भिन्ना । त्ने तरभेदख साध्यस्य प्रसिद्खौ ततो्धेलोष्य निरेक 
सपक्चविपच्चव्याटततयाऽखाधारणयम् । च्छव्यतिरेके चान्व- 
यित्वम् । खप्रसिद्धो च ऋप्रसिडविथेषणः पच्चः। तथाच तत्र 
म सन्दष्ोन वा सिषाधयिषानवा तद्विशिष्टन्नानङ्पाः 

चभितिः। किञ्च हेठसाध्यब्यतिरेकयोव्यांभिखयाच न व्या- 

पद्य पल्तधरुल्व' पच्चधमेख न व्याप्रत्वभिति वैषम्यम्, छत 
वोपनयवैयथ्य॑मपि व्याख्यायते नत्वग्ड हीतव्या्निकमिति 

नकम्, ““साध्याप्रसि्ििषस्ट व्यर्थो पनयद च । दन्व- 

येनेव सिद्धि व्यतिरोफिखि दूष्यम्” दूति | एव 
व्यव्हार साध्यकेऽपि, तन्न॒ यद्यपि व्यवहारः एथिवी- 

पदबाच्यल्व' नद्धं एथिवौत्वजातावष्यस्ति तन्न च एथिवीतव' 
शेदनांसोव्यसाधारणय' तथापि प्रयिवौलवप्रहस्तिनिभि- 

स्तकष्टथिवोपदवाच्यत्व' साध्यमिति- नासाधारणग' यदा 

एथिषौत्व काचित्कपदप्रहत्तिनिमित्तं जातित्वात् घटत्व 

` बदिति शामान्यतः शिद्गौ एथिवीपद्' छ थिवीस्वप्त्ति- 

निभित्तकम् रतराप्रहृत्ति निभित्तकलत्वे खति सप्डत्तिनि- 

जिन्तकल्वात् बच्चे व' तच्च वमिति साध्यम् । तथा चानापि 
खाध्याप्रसिद्विरेवेति चेत् भैवम्, इतरेषां जलादौनास् 

भेदद्य षट एव प्रसिद्धेः । वाय्वादेरतोन्दरियद्यापि भेदस्य 

अन्योन्याभावख् घटादौ प्रत्यच्चत एव॒ चिद्धत्वात् अन्यो- 

न्याभावयद्े अधिकरशयोग्यतामालद्य तन्त्रत्वात् स्तम्भः 

प्थाचो न भवतीवादौ तयाद मात्, नचैव घट 

एव तडं दटान्तोऽस्तु क्रि व्यतिरेकिणा “कलुभा्गेख 

सिद्धयन कोहि वक्र साधयेत्” इति वाच्यम् 

च्यव्यतिरेकिलिङ्ग चेदनाभाषं, तदाऽयभपि भागे 

वक्रि" प्त्यप्रतिहत एष खाध्याप्रसिद्ेनिरासे तकल 



गन्ध [२५२१ 1] ` गन्ध 

कदटोषाण) निरस्तत्वात् 1 व्यतिरेकसहचारेण न्वय- 

व्याप्रेरेव यद्ात् व्यतिरेकव्याप्रवाऽ्यव्याप्रेरबुमानाद्वा 

न वैषम्यम् । नचो पनयवैवथ्यं सू, ग्ट ्ोतव्याभेरेव हेतोः 
पत्ते उपसंहारात् तदुक्तम्, " नियस्यत्वनियन्त, त्वे भाव 

यो्यांदशौ भते | त णव. विपरीते तु विन्नेये तद्- 

भावयोः" | इति व्यवहारस्तु गन्ववतो एथिवीय् - 

परेशादेव यथा कम्ब यौवादिमान् वरपदवा् इति। 

ला कुत्रचिदेव इतादौ दादौ च गज्वन्त्वे नोपलच्च- 

खेन एथिवीत्वे -टथिकीपदपरट्िनिरि त्व येनोपदेशादट् 

ग्टह्ीतम्, गन्धवत् सव्व" एथिवीत्मे न प्रतिनिमिन्तेन 

छयिवीपदषाच्य' ग॑न्धवत्तवात् यन्नैव तद्नौवसिति व्यति- 

रेकी तद्ाप्यव्तरत्येव | नु भेदसाघकव्यतिरेकिणि 

भेदो वैधम्मयरैः खद्पभेदो वा अन्योन्याभावो वा न 

तावदाद्यौ प्रत्यच्चत एव॒ तदब गात् न तुनौयः अभाव- 

मेदखापि साध्यत्वे न तदन्योन्याभावख तत्राभावात् तेन 

सष् खद््पभेदे साध्ये साध्यानलुगमादितिचेच्च आभाव- 

प्रतियोगिकान्योन्याभावख्यापि साध्यत्वात् स यद्य 

तिरिक्तसतदाशस््ेव न चेत् खद््पमादाय ततृपर्यीवसा- 
मात् वस्तुतोभिच्नएव तद धम्यं ख ॒तदन्योन्याभावव्याष्य- 

स्वात्, नचानवश्या यावत्ये वादुमवस्तावव्ये ऽविखामात् 

. अन्यत्र त्वनदुभवेनैव भिश्रामात् यत्त, नयोदशारन्यौन्या 

मावास्त्रयोदशच् प्रिङ्धाः भिलिताः यव्या साध्यन्ते 

द्वति न्ड प्रव्येक' प्रसिदधेरतन््त्वात् भिलितप्रसिद्धेर- 

भावात् किन्तु निर्गन्धत्वावच्छन्नप्रतियोगिताकान्योन्या- 

भावः साध्येत प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनाभावभेदखा- 

वश्यकत्वात स च घटादावेव प्रत्यश्चसिङ्ध इत्युक्तत्वात्” । 

(जलाद्यदद्रव्यासि युखादिभावपद्चकञ्चेति लयोदथ) 

तद्ध चाश्रयनाशादेव नाशाद्नित्यत्वं बथाह कणादश्ह० | 

““इथिव्यादिषूपरसगन्धस्सशां द्रव्या नित्यत्वाद्नित्याश्च'? 
ष “एथिव्यादीनां वायुन्तानामवयविनां ख्पादयद- 

स्वारोगुष्णा ऋनित्याः । यद्यन्ये ऽपि गुणा चछवयविष 

ब्त माना अनित्या एव,तथापि तेषामन्यतोऽपि विनाशः, 
खूपादयञ्चत्वारोगुणा आच्रयनाशारेव नष्यन्तिम त 

विसोचियुखान्रात्, दरव्यानित्यत्वादिति दव्यखाच्रयभ्- 

तद्यातनित्यत्वाद्ाच्ितानामनिव्यत्वमित्यर्थः \* उपर ह° 

““पादीनामनिव्यत्वे यद्याच्रयानित्यत्व' तन्त" तदा नि- 

व्या च्रय्टत्तीनां गित्यत्वभित्याच्तेपबललभ्यमित्याह”। “एतेन 

निनेषु॒नित्यलहङ्मम् ।* ° “रूपादौनामेष चवं 

नि्ेष्वाञ्पेष वत्तं मानानां नित्यत्वशक्तस् एतेनेति एने 
नेति चछाश्चयानित्यत्वेनानित्यत्वाभिधानेनेत्यर्ः"उप० ह° | 
एतेन शक्तावल्या सर्वगन्धाऽनित्य इय क्रिञचिन्त्या । 

तख पाकजत्वमपि कादश" इत्तौ उक्तः यथा 

५कारणगुणपूव॑कौः थव्यां पाकजाः” श्ट° ‹“पाकजा 
ख्परसगन्धस्पशां इत्यथे; कारणगुणपू्यका दूति ख्पा- 

ख्रय्य वटादेयेत् समवायिकारण' कपालादि तद्युखप्- 

वकाः तथा च कपालद््पकारणेकाथं समायप्रत्यासत्तया 

-खटश्ूपाद्यतसवायिकारणम्, एवं रसादापाप" । 

स््पादीनां पाकप्रकारः पाकजशब्द् वच्छते। गुणयुणि- 

नोरभंद इति वेदान्तिनो मन्यन्ते क णादष्टबरशटत्तौ तन्नि 

रासखित' यथा | #॥ 

“ज नौलपौतादयोयुखा इव्याभिन्ना एव धभर्धा्मणो- 

रभेदा†दतिचेच्र ख््पं घटः स्सर्ध्मघषट दइत्यादिव्यश्हारप्र- 

सङ्गात्, नलु नेदमनिष्ट यतो भवत्येव शुक्तः पटो नीलः 

पट इत्यःदिप्रतीतिरितिचेनच्न मठबलोपादभेदोपचारादा 

प्रलोन्् पपत्ते | भेदे प्रमाणे स्त॒ कद्पनेरं यथाकथञ्चि 

इपपड्यने इति चेन्न चन्द्नद्ध ख्पं चन्द्नख गन्ध दइत्या- 

दिव्छपदेशबलाद्धे सिद्धः पद्य शटपाभेदे पटवद्रपमपि 

स्वगिन्द्रियेण न्टह्मत पटमानयेषय, क्तो यत्किञ्च, पमानयेव् 

रूपमानयेत्य क्ते यत्कि व्यमानयेत्। अस्तु तहि भेदा- 

भेदः च्यल्यन्तभेरेऽत्यन्ताभेटे च॒ सामानाधिकरण्याहुप 

पत्तेरितिचेच्र वच्छे दभेदं विना विख्दयोभे दाभेदयोरेक 

लासम््वात्, अन्योन्याभावत्वमव्याष्यहसिहत्ति निल्याभाव- 

हत्तिवमत्वादत्यन्ताभावत्वषदितिचेच्न एव्र संयो गतदत्य- . 

प्रतौतिबलादत्यन्तभावखाव्या्यढत्तित्वाम््, ~ 

पगमात् चन्योन्याभावे तु तथाप्रतीनेरभावात् ।* . । 

वेदान्तिमते ' तु ततृसत्वनियतसत्ताकत्वर््पतादामवखं- 

वाभेदत्वस्लौ कारात् न तहोधावतारः। तयोक्तं ““सत्यौकये 
भिथोभेदस्तादातप्रभिति" । रशेक्ये ततृसन्त्वनियतसत्ता- 

कत्वे सति भिधः परम्पर भेदः इति तेरभ्य् पगभाच्न. 
किञ्चिट्द्रषणमवहतोति । 

“द््परसगन्धपाः शूपत्वादियु्यत्वशाचादवराप्यजाति- 

भन्तः ।* इत्य् पक्रम्य उपणत्तौ तन्ञचणक्त' यथा 

शश्राणमात्रयाद्यो यणो गन्धः घ्राणमानसाह्ययुणत्व- 
न्याप्यजातिमत्तवः गन्धत्व' स च मरभिरन्चरभिद्ेति 

न्ताभावयोः 

` दिविधः, यदा एथिवीडत्तिमाबरल्तियुत्साचाह्राय- 

लातिमन्व' गन्धत्वम् । 
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सचायं गन्धः हिविधः स्रभिद्रभिच्च। भा० आश्र 

१०५अ० अख द्शविधतोक्ता यथा, | 

ब्द्ः स्पयैस्तया प" रसो गन्वञ्च पञ्चमः | रते पञ्च 

यणा भभेर्िन्नेया {दजसत्तमाः! । पाथिवञ्च सदा गन्धो 

गन्धञ्च बद्धा ख,तः | तख गन्धद्य वच्छयामि विस्तरेण 

बङ्भत् गुणान् (भेदान्) । इष्टचानिष्ट गन्ध सधुरोऽस््ः 
कटुस्तथा । निरो संहतः जग्धो खूच्यो विशद् एव च । 

दशविधो नेयः पाथिवो गन्ध इयत" । तलः 

शक्त रिकादो, निष्ट श्विष्टादौ, मधुरः धमधु- 

इष्यादौ, कट्; ४मरिचादौ, निहार ५हिक्ग दौ । 

खंहतचिनरगन्धः &अनेजकल्कदरव्यादो, ल्लिगधः ऽसद्य- 

सतपरटत.दौ । खलः ८साषपतेलादौ । विशदः €शाल्यादौ, 
चऋम््ञः १‹तिन्िडप्रादौ । तस्योत्कटाुकटत्वाद्किः 

अवान्तरं : द्ध तभद् ११८१ ° वितः । 

तब सुरभिगन्वः पञ्धविषृः पूजाङ्गम् यथाह कालि०पु° । 

“गन्धञ्च सम्यक् श्दषयुतः घुत्नौ ! बेतालमैरवौ || 

चखौशितो धवा षषे र्वा दाहकषित शेएव वा। 

रलः सम्मदटजो धभ्वापि प्रा्यङ्कोद्धव ५ख्व वा| 

गन्नः पञ्चविधः प्रोक्तो देवानां प्रोतिदायकः। गन्ध- 

ङ्श गन्धपतर च्य सुमनसां तथा। प्रस्त 
गन्वदुकानां पलचस्छौनि यानि च! तानि गन्वाङ्गा- 

यानिदख्धः ख गन्धः प्रथमः खतः । टो मल-. 

यजो गन्धः सरलख्च नभेरुणा | आगर्प्रश्तिञ्चापि 

यश्च पकः प्रदीयते) शा, स ट्टो गन्धोऽयं हितीयः 

परिकोत्तितः २। देवदवेयुरब्रह्मसालसारान्त चन्द्नाः । 
पियादीनाञ्चयो दग्धा भ्टहाते दाहो रस सदाहा 

कथितो गन्धस्तृतोयः परिकौन्तिं तः | ख गन्धः करदी- 

विल्व गन्धिनोतिलकं तथा | प्ष्टतीनां रशो योऽसौ 

निष्पोडग्र परिग्टहति । स सम्बद्टुगलो गन्धः सम्पहं ज 

तोते ४। स्ध्गनाभिसशद्ध, तस्तत्कोषोद्धव ए भा । 

गन्धः प्रागर्ङ्जः पोक्तो नोद्दः खर्गवासिनाम् ५.। 
ऋपूरगन्बसारद्याः चोरे ट्टे च संस्थिताः)  चन्द्रभा- 

मादयञ्चापि रपे पङ्क च सङ्गताः} गन्धसारस्तु सर्ब 

ससगोदौ प्रयुज्यते | म्दगनाभिभवेदुश्टस् 1प्यन्य्य 

योगतः। एवं ससु सथैत्र गन्धो भवति पञ्चधा । 
टादिभावाद्न्योन्य' गन्ेः प्रीतिकरः परः\ गन्धग्ब 

विस्तरो भेदः परोक्तः कालीयकादयः \ मैः पञ्चवित्ते- 

“ प्वेय प्रविष्टो भवति खात् | गनो भक्यज्लो यस्तु 

2 चैने च रुष्मतः । तत्मष्ो रा रणो वापि चर्थे षा 

विष्ण् तष्टिद्ः | स्वे गन्छजातेष प्रस्तो मलयोद्धवः। 

तश्मात् सवप्रय्नन दद्या्लयजं सदा| श्ष्णागुर्ः 

सकपूरः सहिता मलयेद्धैः। वेव्यवप्रोतिदो गन्धः 

कमाख्यायाच भैरवौ ! । क, मागुरूकसतृरौ चन्द्रभाग ः 

अमीशतेः। लिषराभोतिदो गन्स्तथा चण्ड-ाचच॒ श 

मना । देवतोह् पूरवेख गन्धान् सम्यच्छय साधकः । 
` देवाेज्धाय वितरेत् खदखाध्यषु पूजकः । गन्बेन ल- 

भते कामं गन्ोा धम््नप्रदः खदा । अथौनां साधको 

गन्धो गन्वे मोक्षः प्रतिषितः । खयं वै कतो गन्वः 

लौ बेतालमेरषौ" कालि° एु° ६८० । 
शेमष्णागुरुषि न* शब्द्ाथचिर “नकपरिमलगन्धः केन 

अक्योवरौ त॒म्” खा०द्^।““गन्खवद़ विरन्द्नोक्षिता” रवः | 

= 'वच्लेबेनाधमासं च गन्वं माल्यं रसान् सिय) भनुः । 

४गन्धवति लि उदु+पति+द--रभि+शब्दात् परख 

गन्धदख्य वह्क° टच समा०। उतृकटो गन्धोऽख उद्गैन्धिः 

एषं यूतिगजिः चछगन्धिः सुरभिगन्धः । ‹"गन्धश्यत्वे 

वरेकान्नस इणम् ” वात्ति° “एकान्ते एकदेश दवाविभागेन 

लच्छमाण इत्यथः यथा गन्धि एष्मस् खलिः वा 
इउगन्विशंयुरिति"च सि*कौ०। अन् छौ पाधिकरन्धवभ्वात् 

तयात्वम् शोभना गन्धा गन्छयुज्घाःः पदाथाः सन्य 

छगन्व आपण इत्यादौ न" खन्कौ° | "कण्ड. यतः कट- 

सुवं करिणो मरेन स्कन्व' छग ज्वमहलोनवता नमद्य'' 
“दछगच्वितामप्रतियलपूबाम्” भावः । “आदचि वान् 
गन्धवहः गन्धस्ते मार विन्दव्यतिषङ्खनवां ्''भड्टिः। ““अर- 

चिन्द्व्यतिषङ्गयच्वात् गन्धेद्ध च्व न भवति ।वेभागेन 

कच्छत्वादिति जयमन, | णवं उण्मानपूर्वकष्य तरत् 
समा० पद्मगन्धिः | “प्रस्य हिमाद्रे मनाभिगन्धि" 

करमा° लेश्वाचकत्वे-पि इत् समा०| “ खूपगन्वि टतगन्धि 

भोजनम्" सि° कौ | देवादौ गन्धदानेऽङ्कुलिविरेष- 

नियमः तन्न्ररारे छक्लो यषा ("मध्यस्ानामिकाङ््र- 

कलयसे ख पावेति ! | दद्याञ्च विमलं गन्ध' सलमन्त्े ख 

साधकः'” | तन देयगन्वस्तु चन्द्नकषपूं रकालायुवीत्कः 

यथाह. तन्त्रसा० निबन्धो “गन्चन्द्मकप् रकालागु्- 

` भरोरितः' तद्योजनप्रकारो गन्वयुक्िथन्दे दृश्यः । 

गन्धक एण्गन्धोऽस्तयख अथं अच साये क | ?थिसुध्चे 
(सजनः) शब्द्र° । रखनामख्छाति उपधाठभेदे तखो- 
तपरतिगुखमभेदणोषनादिक भाग्रप्र- उक्तः यथा 
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५ तदौभे एरा देव्याः क्रोडन्या रजखाघ तम् । इज्लं 
तेन वस्त्रेण क्ञातायाः ्लौरनोरधौ | प्र्धतं यदूज 

खत्मादट्गन्धकः समजायत” | तख भेदाः “चतद्खा 

गन्धकः प्रोक्तो रक्तः पीतः सितोऽसितः। रक्तो हेम- 

क्रियाष्क्ः पोतश्चव रसायने! व्रखादिलेपने चेतः 

ष्णः खेष्ठः स दलेभः { च्रो हेमक्रियादिष सर्वल- 

" प्रशद्यनर इत्यथः । अख युणाः। गन्धकः कट्कस्तक्तो 

बौरयोव्णस्तुवरः सरः । पित्तलः कटकः पाके कण्ड वि 

सपजन्तुजित् । न्ति कुषक्यज्ञोहकफवातान् रसा- 

यनः । अशोधितो गन्धकं एष कुष्ठः करोति तापं 

विषमं शरीरे । सौ ख्यञ्च स््पञ्च बलं तयौजः शक्र 

जिडन्त्येव करोति चाद्रम् 1 शोधितो यस्तु गन्वः 

स्थात् जराश्ट् ज्वरापहः । अग्निसन्दोपनः च्रेडो 

वौ दृद्धिकरोऽखिङत् । ̂  शोघन विधिस्तु । लोहपाले 

जिनिःचिष्य टतममभ्नौ प्रतापयेत् । तप्र ते तत् समानं 

चिपेदगन्वकजं रजः। {दतं गन्धकं ददा तद्वस्त्र वि- 

निःचिषेत् । तथा वस्त्राहिनिःखाग्यं दुग्धमध्ये ऽखिलं 

चिपेत् । णवं स गन्धकः शुध्येत् सवे कर्म {चितो भवेत् ।* 

गन्बेन कायति कै-क । इवि ब्य् तृपर्तिरित्यन्ये । 

गन्धकचणो शु° गन्धकप्रधानख येः । (वारुद्) इनि च्याते 

पदाय शब्दायेचि० । 

गन्धकन्द् ए गन्धप्रघानः कन्दोऽख । कसेरुडत्त तेय । 
गन्धकारिका सो गन्धं गन्छप्रधानं वेशादिकरं करोति 

क्व् ल् कापिच्त इन्तम् | परवेश्सस्थायां खवशायां 

बभयादिकनारि कायाम् $सेरनधुयरं इला० । 

गन्धकालौो स्तौ प्रशस्तः गन्वस्तखो अलति पर्याप्नोति 

अल-अच् गे)रा० ङोप् । सव्यवत्यां व्यास 

मातरि । “भीमः खलु पितः प्रियचिकोषेया सत्य 

वतौ मातरदवाहयत् यामा्गन्धकालौमिति तसां 

पूवैः कानोनो गभः पराशरात् द पायनोऽभवत् | त- 

स्धाभेव शान्तनोरन्यौ दौ एुल्नौ बभुवतुः विचित्रवीयं - 

{खिता ङ्गदश्च" भा० आा० €१५अ० | “अदय त्वं जननीं 

भोष्म ! गन्वकालौं यशख्िनौसम्” भा० हरि २० अ० । 

गन्धवतोशन्द् दणश्यम् । स्वाय क } गन्धकालिकाऽप्यत् 

हेम च| [ रशम्बरचन्द्ने राजनि° । 

गन्धकाष्ट न गन्वगुक्त कामस्य | गअकुरुचन्द्ने लिका० । 
गन्धकुटौ सती गन्ख कुटीवाधारः | १खरानामगन्छद्रव्ये । 

अमरः | 

द का० भाग +? 4 ८ 

गन्धकुसुमां स्तो गन्धयुक्त' कच्चमं॑ यसाः । (गणियारो) 
मखिकारीषत्ते राजनि° । 

गन्धर्कोलिका स्तौ गन्धं केलति गच्छति केल-श््.ल कापि 
अत इत्त्वम् | १कुस्त् यौ सटगमटे राजनि०| गन्प्रघान- 

त्वात्तस्यास्तथा त्वम् । 

गन्धकोकिला स्तौ गन्छप्रघाना कोकिशेव टठष्णत्वात् । 

“तौच्छोष्णा क फड्ृत् तिक्ता सगन्धा गन्धकोकिला'” 

भावप्र° उक्घयुणके लतौ घधिभेदे । 

गन्धखेड(ल)(क) न° गन्धस्य खेला यत्र वा॒ कप डलयो- 

रेकत्वात् । (बे )गन्छवति $भूग्ये रत्रमा० | कन्तः 
तल्ला न° शब्द्रत्रावलो | 

ग॑न्धचेलिका स्तौ गन्छ' चेति गच्छति चेल-णवल् कापि 

खत इत्वम् | १७स्त् य्या सटगमटे लिका | 

गन्धजटिला स्त्री गन्धेन जटिला | १वचायां(वच)रत्रमा° । 
गन्धजल न° गन्धाढ्रद्रव्यवासितं जलं शा० त° | गन्वाढ 

कुसा दि पुष्पवासितजले “सिक्तां गन्धजलेरप्रां फल- 

एष्मा्तता ङ् रः?” भाग° १।१।२।१९ । 

रान्घजात न° गणो व्यञ्जनादौ जातो यस्मात् निष्टाना- 

न्तत्वात् परनि° | (तेजपात) $तेजपत्रे शब्द्रत्रा° । 
६त° 1 रगन्धदरव्यसंषे न०। 

गन्धज्ञा द्रौ गन्ध" जानाति रसन्न तेव करणस्य कन्तं लो- 

पचारात् न्ञा-कत्तंरि क | भनासिकायाम् हेमच । 

गनखतर्ड,ल य° गन्छप्रधानं तर्ड़ लम । (वासमति) 

१ शालिभेदे राजनि० । 

गन्धतन्माच्र न° सांख्यमतप्रसिद्ख शान्तधोरादिविगेषमून्य- 

गन्मात्रयुखके स्वल एथिव्यार स्के द्छनच्हमपाथिवां शे 

यथाह `स्वलात् पञ्चतन््रानख'” सार प° सत्रभाष्ये 
ˆ“ तन्द्ाल्नाणि च यच्जातोयेषु शान्तादिविेषत्रयं न 

विष्ठति तच्जातौयानां शब्द्स्पशङ्परसगन्धानामाघार- 

भूतानि खच््रव्याणि स्यू लानां द्ेतवोऽविेषाः “ति~ 

स्तख्खिस्तु तन्द्रालास्तेन तन्द्ाल्ता ख्टता। न शान्ता 

नापि घोरास्ते न सटाञ्चाविशेषिणः”दति विष्श् एरा- 

दिभ्यः } अद्धायमथेः तेषु तेष भूतेषु नन्काना्िषन्तौति 

छत्वा॒धमेधम्यं भेद्ाट्द्रव्याखामपि तन्मात्रता खता । ते 

च पदार्थाः शानवोरमदाच्यैः स्थ॒ लशन्दादिगतविेषेः 

श्ून्या एकदपत्वात् । तथा च शान्ता द्विगरेषशृन्द शन्द्ा- 

दिमच््वमेव शब्दा दितन्मालत्वमित्याशयः ; 

अतोऽविरेषिखोऽबिशेपष्रसंन्निता दति शान्तः खातकं 

भतानां 
|> १ 
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चोरं दःखात्मक' मेदं मोहात्मकम् ¦ तन््यालाखि च 

देगदिमालभोग्यानि केवलं कख धिक्यादिति" [न्द्र । 

गन्धतृश्च न° गन्वे हिसास्वाने रये दयम् । १रर्वाद्यभेदे 
गन्धदणा न° गन्धप्रधानः तुखं शा्त° | सगन्धपुक्त भूतुणे 

रसे रुखरागे तृ भेदे (बश) राजनि° | “"दषत्तिक्त' 

गन्धतृणं द्धिष्ध' चेव रसायनम् | छगन्धि मधुरः शोत" 
कफपित्तच्रमापडहम्' इति तत् नद्या उक्ताः । 

गन्धतेल 
तैलम् शा० त° | 

न° गन्धयुक्तद्य चन्द् नस्याग्निसंयोगेन जनितं 

यन्ल्रपाकेण जनिते तेलमभेदे । 

(चन्द्नौञखातर) प्रतौ । "प्रदपैः काञ्चनेस्तवर गन्व- 

तैला शसेवितेः?"भागभौो° <° । सुतोक्तो रपकतेलभेरे 
च तत्पाकप्र्ञारस्ततोक्तो यथा 

““राल्लौ रालः विलान् शब्णान् वासयेद्स्थिरे जले | 

दिशा दिशा शार्षयत्वा यड चौरेण भावयेत् । लिरानं 

सप्रराब्रं वा भावयेन््धकाम्बना | ततः ्षौरे पुनः 

पोतानचचएष्कां च णयेद्धिषक् । काकल्यादिं सयच्ाह्ञ' 
मञ्जिष्ठां सारिवां तथा} कुष्ट सजञ्लरसं मांसीं हरदार् 
सचन्द्नस् । शतयुष्माञ्च सञ्च, ण्यं तिलच््ेन योजयेत् । 
पौडनाधेञ्च कत्तव्य सर्वगन्श्टतं पयः । चतगुखेन 

पयसा तन्त लं विपचेद्धषक । एलामंशुमतीं पत" जीरकं 

तगरं । लोघ्र प्रपौर्डरीकञ्च तथा कालातुखा- 

रिणस् ¦ सौरेयकं च्चोरशुक्ञामनन्तां समधलिकाम् । 

पिष्ठा शटङ्गाटक्ञ्धंव पूर्व्बोक्तान्यौषधानि च | एभिस्तद्धि- 
पचेत्ेलं शास्त्रविन्द्दनाम्निना । णनत्तेनं खदा पय्यं 
भग्नानां सपेकम्प्र सु । आक्तेपके पच्चषाते तालुशोषे तथा- 
ऽहिते। मन्यान्तम्प्रं शिरोरोगे कणंशूे इदुडे । 
बाधिये* तिमिर च्व ये च स्त्रु चयं गताः। पथ्यः 
पाने तथाभ्यङ्गे नखे वर्तिषु भोजने । यीवान्धोरसां 
द्धिरनेवोपजायते । खखन्च पदमप्रतिभ इुच्चग्वसमो- 
रथम् । गन्धतेलमिद्ं नाम्ना सभैवातविकारदत् । राजा- 
₹मेतत्कन्त व्य रान्नाभेव विचनक्लसेः ।* 

गन्धल्वच् न° गन्वप्रधाना त्वक यख । १णलवालके राजनि” 

गन्धदर्ला स्त्री गन्व युक्त दलं यखाः।!अजमोदायाम् राजनि 

गन्धद्ार् न° गन्छप्रधान' दारू । चन्द्ने भलयजे छेमच* | 

तद्ध दारुण्ये व गन्धसत्वात्तथात्वम् । [न्वाठःु दरव्यमात्ने च 

गन्धद्रव्यं न° गन्धेप्रधानं दरव्यस ।१नागकेशरे लिका रग 

गग्धददिप इ० गन्धप्रधाना मदगन्छाद7ः हिपः। मट्गन्वादयं 

ाश्लनि गन्धहधिपे "= इव हिरेफा-" “नखो गन्ध 
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दषद्ध व मन्व निद्ान्वदन्तिनिः”" रु" । “गन्धद्धिपखोव 

मतङ्कजौ षः” [किरा० | गन्धगजादयोऽष्यत । 

गन्धधारिन् लि° गन्धं गखयुक्तं द्रव्य धारयति धारि- 

णिनि । ¶गन्बद्रव्यघारिखि च्ियां ङोप् । रम हादे 

ए०। "जश्च ब्खूपयच गन्धघारी कपदयपि" भा. 

खतु०१७अ०| शिवमाभोक्घौ । 

गन्धधूमज ए. गन्धश्च गन्व'चद भूम् जावतं जन-ड | 

सवादुनामगन्धद्व्ये राजनि. | 

गन्धधूलि स्तौ गन्धाय भूच खे 1ऽखाः। कस्तु या" हेमचम। 
गन्धन न° गन्-अदने भावकरणादौ ल्युट् । छता 

र्परकाशने श्डिसायाम् शटचने च मेदि०। 

५ तृणभेदे (गन्वतुणे) शब्ट्ाधचि° , “गन्वनावक्ेपशे- 
व्यादि” पार | शवा गतिगन्धनयोरिति धातुः" । 

वातपदब्य् त॒पन्तौ चचतः ५“गन्धनाङ्क"" सि कौ०। 

गन्धनङुल प° गन्धेन लेशेन नज्गलठल्याशतित्वात्, इगेगन्ध- 

प्रधाना वा नक्लः। (श्चो) ख्ङ्न्दगथा' जन्तुभेदे हारा 

गन्धनाङ्गलो स्तौ गन्वान्िता गाकुली राक्ञा] राक्ञाभेदे 
अभरः | “नाङ्लौ छरखा राक, सगन्धा गन्धनाकलेो | 

नङ्लेटा भूजाङ्गाच्तौ सर्पे विषनाशिनी । नकुलो 

तव्या विक्रा कटुकोष्णा विनाशभेत् | भोगिल्ताष्टचचिः 

काखु षिषन्वरक्रिंमिवयान्” भावप्र° | 

गन्धनामन् इ* न्देत पदबुक्तं नामा । शरक्तठलख्ाम् 
रलमा०र्रोगभेदे स्रा प । तज्ञच्चण क्र भावप्र यथा 

`बाड्कल्तांसपाशच"षु ब्णस्फोटां सवेदनःम् । पित्त 
परकोपसम्भ् तां कक्लामिति विनिदिथेत् । रतान्तु तादशं 

द्रा पिडजां स्फोटसन्निभाम्] त्वगजातां पित्तकोपेन >- 

न्वना््ौँ प्रचचते | तादशो बाह्धादिषु लष्णां सवेदनाञ्च” 

गन्धनालो स्तो गन्धश गन्वन्नानखय नालीव । नामका- 

याम् व्रजा | स्वार्थ क छसखः। गन्धनालिका तन्राये | 
गन्धनिलया स्तौ गन्वख निलयो वासो यत्र । नवमा ज्ञका- 

याम् शब्द् च । ^ [ श्टोभेदे राजान° | 

गन्धनिशथा स्रो गन्धेन निशा इरिद्रेव । गन्धपत्रायां 
गन्धपर घु" गन्धः पिबति गन्धेनेव तृष्यति पा-क। ¶देवभेदे 

च्पाभान्लरा गन्धपा दष्िपाञ्च वाचा विरुद्धाश्च मनोवि- 

ङ्डाः'” भा० चनुग{स्ख० नानादेवानां शिवशपतोक्तौ । 

गन्धपतर इर्गन्युक्त प्वमख | अ ततुलखां रल्रमा०। रम- 
शवक श्वयैरे नागर ङ्कः ५ विल्वं च राजनि ५शटीभेदे 

खा टाप '"गन्बपत्रा कटुः साइस्तीचशोष्णा कफ 
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यातद्ृत् । कासच्छटि ज्वरान् न्ति पित्तकोपकरी 

तथा''राज्ञनि°। गौराण्डोष् ¦ ६अन्नगन्ायाम् ७अम्ब. 

हायाम् ८अरजमोदायाञ्चराजनि°। ततः खार्थे क । गन्व- 

पल्रिका अश्वगन्ादिष् राजनि" | 

गन्धपलाशिका स्रो गन्वदृतं पलाशमद्याः कप् अत इ 
क्वम् । हरिद्रायां हारा । । 

गन्धपलाशो स््ली गन्वधुक्त पलाशं यस्या ङंप | शयाम् 

गन्धपाषाण पुर गन्वक्रः पाषाण दव कटिनत्वान् । गन्व- 

कं उपधघातुभेदे जटाटरः। [पे हेमच० । 

गन्धपिशाविका स्तो गज्वेन पिशाच दव उदु गतित्वात् | 

गन्धपोता स्त्रो गन्ववुक्तः पीतं पत्रः यख्याः। श्शटीमेदे 

गन्वप्रायाम् राजगि) 

गन्धपुष्प ए° गन्वयुक्ता एष्ममख । वेतसवे शब्द् च । २ - 
क्ोटकटच्चे जटाघध° २ेब्धवारटत्त राजनि०। भनोल्यां 

५केतक्ीदक्तं &गखिकारोडच्ते चस््लो टाप राजनि०। 

७पुष्मवति गन्धयुक्रटच्तनाते छि) गन्सह्ित पुष्पम् 

शा०्त | सगन्सङितपुष्मेः न° “गन्ध पुष्येरल इ, तम्" 

[मावप्र° | 

रामा०२१अ०| इन्दः !& गन्ध एष्पयोः दिव०। "अभावे गन्व- 

पुष्पाभ्यां केशेन जलेन वा?'अान्त०। [ इत्ते रत्रमा° | 

गन्धफणिज्पङ्ञ पुण गन्ध पधान: फशच्छः | रक्ततलसो 

गन्धफ़ल घए" गन्धयुक्त फलं यद्य । १कपिल्य विल्व रेतेज 
फज्डच्ते राजनि ४प्रियङ्कश्च स्त्रो टाप् शब्द्रतरा०। 

५ मेथिकायां ६ विदा ऽश्ञक्याञ्च सो टाप राजनि 

सचम्यक्जलिकायां €भ्रियङ्कहक्त च स्त्री अमरः गौरार 

ङगेष । 2अआमोद्युक्तफलवति इच्चमाव्रे वि° | 

मन्धबणिज एण्गज्ख आमोदिदरव्या बणिक् । (गन्वतेणे) 
सङ्धोणं जातिभेदे^अम्ब्ात् राजवर जाले गन्धविङ् 

खटतः'” ब्रद्ुपर। नवशाखशन्दे विरि{:। .रिकशय्टृख 
वर्यां दित्वात् शब्द् कल्यद्र,मे तन्म लत्तपा ब्ट्स्तोभे च 

अयथासख्याने लिखनं प्रामादिक । 

गन्धवन्ध्, एः गन्ध" वक्नाति बन्ध-उण। अाज्जढृत्त शब्द्रर 

धबडइला स्तौ गन्वोब्लोऽत्र । १गोर ज्ञोटक्न राजनि°। 
गन्धभद्रासख्ली गन्धेन लेशमात्रसेवनेन भद्र यथाः ५ब०। 

(गन्बभादाल) लताभेदे शब्द् च । [शड्द्र० । 

गन्धभाख्ड ए गन्धद्य भाण्ड दव । (गन्धमादन) लताभेदे 

गन्धमरामरोखो गन्वप्रघाना मांसो। जटार्मासीभ्टे राजनिर 

गन्धम खलो गद्य मातेव उतपादकत्मात्। तौ हेमच° 
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गन्धमाद् ए शरामसेन्यस्यव्रानरमेदे । “इयीवलच्य- 

शमरुतृसुतगन्व नादनीनक्तेपाङ्टनलादिभिरन्वितोऽगात्"” 

माग €।१०।१९ । ^` गाच्धिन्यास्तु श फल््कतः” अक्र र 

प्रखखा आसन्" दत्, पक्रमे “शन् घ्नो गन्वताद्ः 

शतिः" भःग° €।१४।९० | उक्तं रेअक्र.रभ्वातःर च। 

गन्धमादन एुन"गन्वंन माद्यति मादि-च्य्, | शप्वतमेे 

स च पवतः रोमकपत्तनात् उदक, नौलनिषघपर्यं नदीः 

तद्य जलघेश्च मध्ये केतुमासः वधम् | एवं िषघनील- 

माल्य वद्गन्व भादनेराटतभिलाटत' नवमं वधम् मृलवा- 

क्यमिलाहतशब्ट् <८५ ° दृश्यम् | ““गन्मादन- 

श्टङ्ेष एरुः सड रात्तसेः" । “गन्वमाद्नपाश्च" ठ 
८८ 

परोत्वपरगख्डिकाः'” भा० भो ६० । ततः 

जिंरुषावासं सिद्धचारणपेवितम् | दब्शु् टरोमाणः 

पवेतं गन्वमादनम्” भार व° १५८ अ०। “तैवा 

परेण पूर्वेण च माल्यवट्गन्धमाद्नौ नीलनिषध 

यतौ” भाग५।१६।१०२। रं सेवर पु'स्वम् कचित् 

क्तोवत्वमपि |` यस्य चोपवनं बाह्य गन्धपत् गन्भादनम्” 

कुभा० । “अनर गन्धवतृगन्मादनस्' इति आगन्तुकः 

पाठः| प्राचीनपाठस्तु “दगन्वगन्वमादनः'" इति पु 

लिङ्गान्तः। अतण च्तोरस्वाभिना “गन्धमाद्नमन्ये 

चयन गन्ध माद्यतोति गन्वमाद्नः" इति व्याख्याय 

“तन्न चितिर्गन्हेदः” इत्य क्तस्तघख. . दत् ट्कत्वम् | 

प्रयोगे च यु लिङ्खन्ता दश्यत इयाशवेनोक्र' “छगन्धि- 

गन्वनाद्न इतिः कालिदासः 

स च भेरोदटे्तिणस्थगिव्कन्भष्टपः 

षति" भङ्ञिना° । 

यथा रिष्णपु* 

५दूलाटतमनुक्रम्य ‹“चत्वार उपपवताः” | “विष्कम्भा 

रचिता भेरोर्योजनायुतदच्छिताः | पर्वे मन्द्रो 

विपुलः प्रिमे भागे 

चपाचरं चोत्तरे खतः | तत्र च केत्त्तो भ्व: । 

यथा तत्रेव “कदम्बस्तेषु जम्ब ख पिप्यलो वट ण्व च" 
५ २. ५ ५ ५८१ त 

तन् वन नन्द्न, =ल्रथ, गन्धमाद्नाख्य, वा कल्यभट्ात् 

नाम दत्तिखि गन्धमादनः | 

व्यवस्थित तत्र विष्ण, प००५बतं चेनरथं पव दक्चिणे गन्ध. 

माद्नम् | वेभ्वाज' पञ्चिमे तददुत्तरे नन्द्नं ख,तम्” 

द्यतः गन्धभाद्नाख्य नवत्त तख |“ तान् विष्कञ्भान् 

गिरौचुपक्कम्य" भाग ५।१६ । देवो यानानि च भर्वात 

चत्वारि नन्द्नं चेलरथं वेभ्वाजकः रूवेतोभदरमिनि" | 

-देलर शव नवृत्तोक्ता ! सिशि० “वनं तथा चेत्ररथं चिल 

देष्वपस्सशोनन्द् मनन्धनञ्च | तयाज्यं यङ्क नित् राया 

भ्व 1 जु वैभवा जिति परसि्गम् "इत्यु नन्दनबनवन्तवस् । 
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“खरुयोद् महाभद्र ससितोट्ं सभानसम् । सरस्य - 

तानि, चत्वारि देवभोग्यानि सद्ा" विच्ण् प छउक्ते- 

तत्र॒ महाभद्र सरः, “सरांखधेतेष्वरुणद्च मानसम् 

महद्द्" श तजलं यथाक्रममिति" सिरशि० उक्तो स्तत्र 

मानं सरः | सरसां कल्यभेदान्नामभेदः | >तदासिनि 

रामसेन्यस्यवानरमेदे च ““गन्वमादनवासौ च प्रथितो 

गन्धमादनः | कोटीशतसदख्वार्ि हरीणां समकपेत?' 

भा० व र्०} ततपर्वैतस्ये रेवनमेटे न उद्ा- 

इतविष्ण् पु वाक्ये दग्म् | 

गन्धमादन सौ गन्वेन माद्यतेऽनया मादिकरणे च्य 
डेष् । १मद्रायां विका० रवन्दासौ रचीड़ानामद्रव्ये 

च राजनि०[१लाच्लायां रेखरानामगन्धटरव्यं च राजनि 

गन्धमादिनौ स्त्रो गन्धेन मादयति मादि-खिनि डप् | 

गन्धमार्व्नार ० गन्बप्रधानः माव्जारः | . खदट्धासजन्तौ 

` जटाधरः । [णायां लतायाम् भावप्र | 

गन्धमालतौ सनी ग्वेन मालती | गन्वरोकिलातुल्ययु- 

गन्धमालिनो स्तौ गन्वमालाऽस्स्या इनि श्येए् मल~ 
संक्ञेषे णिनि वा ६त०। $खरानामगन्द्रव्ये जटाधरः । 

गभ्धमुखा सनो गन्धो ख्खेऽद्ाः । १द्दुन्दव्याम् (खु चा) । 
शन्द्ाथेचि०। रमोदिखवति त्रि च्तियां खवाङ्गत्वात् 

ङोप् । [अण् । (गन्भादाल) लताभेदे वैद्यकम् । 

गन्धसुख्ड षु° गन्व खण्डयति खर्ड+तत्कारोनि शिच 

गन्धमूल एु° गन्वप्रधान' मूलं यद्ध । १कलञ्जनटचते २ शज्ञक्यौ 

रेश्याञ्च स्त्री टाप राजनि°|४धद्ां स्रौ अमरः जाति- 

लवात् छोष । वाक् कापि खन इवम् | गन्धमूलिका 

१माकन्द्ां रशथ्ाञ्च राजनि° | [राजनि° | 

गन्धसूषिक पुस्ती गन्धप्रधानः मूष्किः । छन्द याम् 

गन्धम्ुषो खी खल्पः म॒षः मूधो गन्धप्रधाना मूषो । दुख्- 
न्द्रया हेम च | [ २्खद्वासे च शब्द्मा° | 

गन्धमग एर गन्प्रघानो खगः | †गन्वयोने कस्त. रौद्धगे । 

गन्धर्मधन षु गन्वेन गन्धघ्रारेन मेषुनं मेथनारम्भो यख । 

दषे जटाधरः । [राजनि° । 

गन्धमोदन ए" गन्धेन मोद्यनि चछद्-िर्-ल्यु । गन्वके 
गन्धमोहिनो श्लौ गन्देन मोहयति खह-खिच-श्णिनि 

डोप । चस्पमककलिकायां राजनि° | 

गन्धगुक्ति स्तौ गन्धानां गन्बषव्याणां युक्िर्योजनविशेषः। 

ण्स उक्तं गन्वद्रव्ययोजनप्रकारभेदे। गन्धयुक्तिञ्च 

सप्रयोजनभेदसहिता तन्न ७७बअण्द्धिता यथा 

गन्ध 

“ग्गन्धधूपाम्बरभूष्ाद्य' न शोभते शुक्तथिर र~ 

इख । यख्ादतो भृधेजरागरेवां यात्तयेवाञ्जनमूषणा- 

नाम् | लौहे पात्र तख्ड लान् कोद्रवाणां शुक्लो 

पकाज्ञोहच्णेन साकम् । पिष्टान् खच्डा' मूभं शका 

म्तकेे दत्त्वा तिष्ठेद टयित्वाकपन्नौः | याते हितीये प्र- 

इरे हाय दद्याच्छिरख्यामलकप्रलेपम् । सञ्छाद्य पत्र : 

प्रहरदयेन प्रच्वालितं काष्ण्र खुपेति शोषम् | पञ्चाः 
च्छिरःस्हानघ्ठगन्धितेलेलेरहास्हगन्धं शिरसो ऽपनीय। 

दै गन्धेविविधेच्च धूपेरन्तःषुरे राजसं निपेयेत् । 

लक्. रेणुनलिकास्प्र कारसतगरवालकेस्तु्छेः । केसरः 
पल्लविमिचगेरपतियोग्यः शिरःख्ञानम् | र्क्जिश्था 
व्याघ्रनखेन शक्तया त्वचा सङ्गषटेन रसेन चं. | तेखेन 

बुक्तोऽकंमय् खतध्रः करोनि तश्बम्यकगन्वि तलम् । 

ठल्येः पतरतरु्कवालतगरेर्गन्वः खरोहोपनः सव्यामो 
बङ्खलो ऽयभेव कट् काङुप्रभृपाजितः । इ नोत्मलग- 

ज्विकः मलयो मवा भवेद्धम्पको जातीत्वकसह्ितो ऽति- 

छक्गकर्ति न्नेयः स क्स्तुम्बरुः ! शतपुष्माङ्न्द् रकौ पा- ` 

देनाधंन नखठरब्कौ च । सलवप्रियङ्ग भागौ गन्छोधरषयो 

` शुडनखेन । खग्युलुबालकलाच्चास्तानखशकेराः क्रमा- 

इपः। अन्यो सांसोवालकतृर्कनखचन्दनैः पिर: । 

इरौतकोशद्धषनद्रवाम्बुभिगु डोत्यलेः ओैलकङूस्तकान्वितेः .। 
नवान्तपादादिविवर्धितेः क्रमाद् भवन्ति धूपा बद्वो म- 

नोहराः | भागेचठ्िः सितशेलचस्ताः च्रीसजेभागौ 

नखगुगृगुल् च । कपूरबोधो मध्पिख्डितोऽयं कोष- 

च्छदो नाम नरेन्द्रधूपः । त्वद्ुशोरपत्रभागैः च्छा लान 

संयुते खः । पटवासः प्रवरो ऽयं खगकपूः रप्रबोचेन { 

वनवालकश्ेयककपू रोशोरनागदष्माखि । व्यात्रनखस्,- 

क्ताय॒रूदमनकनखतगरघान्यानि | कपूंरचोरमलयेः 

स्व च्छापरिवतितेखतुर्भिरदः । एकदिलिचतर्भिरमानेगन्बा- 

षो भदति । अय् ल् बणगन्वत्वाड् एकांशो निन्येव 
धान्यानाम् । कपूर तदूनो नैतौ हिनादिभि्े यौ" 

सरीषजेगुडनखेस्ते धूपयितव्याः माच्च पिष््श्वौ; । 

बोधः कस्त रिकया देय. कपू रंुतवा । अत्र सहस- 

चठटयमन्यानि च सप्रतिसहच्लाणखि | खच शतानि सघ 

जितियुक्तानि गन्धानाम् | रवैकभेकभाग' दिति चतमी- 
गिकेयु तं द्रव्य : । षड गन्धकर' तदद् इिलिचतभागिकं 

करुते । द्रव्यचतट्वयो गाद् गन्धचठमिंशतिर्ययैकद्य । 
एवं ओेषाखासमपि प्रश्पुवतिः स्वेपिरडो ऽत्र | भोडशके 
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दव्यगखे चठ विकल्पेन भिद्यमानानाम् । अष्टादश जा- 

यन्ते शतानि सह्कितानि ।वशत्या | घवतिमेद्भिन्च- 

.अतविकसो गणो यतक्तस्ात् । प्ख रतियुखः कायः 

खा सङ्खया भवति गन्धानाम् । पूर्वेण पूर्वे ख गतेन युक्त 

ख्यानं वनान्य" प्रवदन्ति स्याम् । इच्छाबिकल्यः 

क्रमशोऽभिनीय नोते निदत्तिः एनरन्वनोतिः। दिनो- 

न्द्रियादटभानैरयुरुः पत्र ठरुष्केलेयौ । विषया पक्च- 

दहनाः प्रियद्घ मृस्तारसाः केशः । स्स,कात्वक्तगराणां 

माख्ाच लते कसप्रषडभागाः । सप्त द चन्द्र मेलयनख - 

शरौकढुनद्. रकाः । घोडके कुट यथा तथा भिचितै- 

खतद्रव्यः। येऽ्ारादशभागास्तेऽखिन् गन्बाद्यो 

योगाः । नखतगरवृरष्कबुता = जातोकपुरकछगढतो- 

द्वोधाः। शडगखया गन्धाः क्तेव्याः सपैतोभदराः। 

जातीफलद्धमकपरबोधितैः सखहकारमपुचिक्गेः । बड्वो 

श्न परिजाताशरतर्भिरिच्छापरिग्ट हतेः । सजेरसद्चीवा- 

सक्षसमन्विता वे ऽर भूपयोगास्त; । श्रौसजेररवियुक्तौः 

ष्लानानि सबालकत्वगमभिः। लोप्रोशोरलतायुरुषधस्ताप्रिय- 

ङ. वनपथ्याः । नघोढोत्च्छषुटार् द्रव्यतितयं सुहडुत्य । 

चन्दनतुरुष्कभागौ शुक्तयधं पादिका तु शतएुष्मा । कटु 

इद्ध लगुडधूष्याः केसरगन्वाञ्चतुरशोतिः सप्राह गोमन्न 

इरोतकोचुणसंयुते चित्वा । गग्धोदक्े च मृयो 

विनिःकिपेदन्तकाानि । रलात्वकपल्राञ्जनमधमरि देना ग- 

पुष्यकुौञच । गन्वाम्भः कर्तव्य कञ्चित्कालं स्थितान्य- 

किन् । जातोफलपत्ैलाक्ूरेः कलतयमेकथिख्िभ्ागेः । 

अवच्चचितानि भानोमेरोचिभिः शओोषणोयानि । षणे 

प्रसादं वदनख् कान्तिः वेशद्यमाखदख छगन्वितां च । 

संसेवितुः ग्रोत्रखां च. वाचं कुर्वन्ति काषटान्यससद्धव- 

नाम् । कामं प्रदीपयति द्पसभिव्यनक्गि सौभाग्यमाव- 

इति वद्वाछचग न्वतां च | ऊजे करोति कफजांश्च निहन्ति 
रोगांस्ताम्ब लमेवमपरां च गुयान् करोति । युक्तोन 

चेन करोति रागं रागन्यं पूगफलानिरिक्तम्। चरणा 

धिक वद्वोविगन्वकारि परलाधिकं साधु करोति गन्धम् । 

पलाधिकं निशि हिति सफलं द्वा च पोक्तान्यथाकर- 

याम विडम्बने । ककोलपृगलवलोफलपारिजातैरा- 

मोदित मद्खदाष्दितं करोति” “लेख्यमखिरागगन्् 

युक्तिविदः"इन्स° । ` ̀ 

गन्धरस इ" ग्वुक्ञो रणोऽस । धवो । (फुलखन) खमते 
उपधातुभेदे । गन्धञ्च रसश्च ह° र्रामोद्रसयोः हिव०। 

६२२ 

“श्रद्धापूतं गन्धरसोपपन्नम् (अच्नम्)” भागड० २६अर 

“शत्या तकल्यख दिव्यगन्वर सख्य च" भागभो ० १२२अ० । 

गन्धरसाङ्गक ए गन्धरसौ अङ्ग यख कष् । च्रीवे्टनाख्य- 

गन्धद्रव्ये राजनि 

गन्धराज गनानां गन्धगुक्तानां राजा टच समार ख 

नामख्याते पुष्प प्रधाने न्ते रेमद्गरदत्त श्कणयुगयुलौ च 

राजनि° | गन्धेन राजते राज-अच | ४जवादिनाम- 

गन्धद्रव्ये इ० ५ गन्धद्रव्यच्रे ठे त्रि०६चन्द्ने न°राजनि° । 

अनखौनामगन्ध द्रव्ये स्तौ ङगेप् शब्द् चन्द्रिका | 

गन्धव्वं ए गन्धमामोद्मर्वेति अवै -अ ६त° शकर, 

गाः स्तुतिर्या गौतिष्छपा वा वाचः रश्सोन् वा धार- 

यति व गोगेभादेथो वा.।\घोटके रेष्टगभेरे कसत्रौ- 

गे शखन्तराभवसतत्वे च अमरः । अन्तराभवसत्वस्तु 

जनमरणयोंध्यभवः यातनाश्षरीीरवान्, युप्रप्राणौ 
वा |“मन्धवाँः पतयोभम'*भा०वि०१०अ० | सेरिन्धरूपद्रौ 

पदौवाक्यस् | अन्तराभवसत्तः सत्वान्तरमध्ये चानेश- 

कारौ सल्वभेद इव बुक्ताम् । स च श्द्ते दर्भितो यथा 

"अया तोऽमाङुषप्रतिषेधौय' व्याख्याखासः” दय्, पक्रमे 

“देवास्तथा शत् ग शाञ्च तेषां,गन्वरवैयन्ञाः पितरो भुजङ्गाः 

र्तासि या चाभि पिशाचजातिरेषोऽ्ट्ा देवगणो 

पह्ाख्यः'दत्यटधा विभज्य ।^' इष्टात्मा एुलिनवनान्तरो- 

पशषेवो स्वाचारः प्रियपरिगोतगन्माल्यः | त्यन् वा 

प्रहसति नार् चाद्यशब्द् गन्वखहपरि पौड़ मलुष्यः" 

दूति तद्खहाविष्टललणखक्तम्। ^ते पतच््लख काप्य् 

ग्ट ्ानेम तद्धासौदूदुद्ितः गन्धर्वन्टहीता” शत°्रा° 

१४।६।६।१। “गन्ध णामाुपेख गृदोता विटा" 
भा०|४ख्रण्ड भावप्र०““गन्धवै ते लसिद्खां हरितकं गोऽ- 

` म्व्,ना पिवेव्"अख गखछायां “गज्वकैतेलमेर ण्डतेलम्” 
तदुक्त तद्य च गन्धवद््पशममेदपादतुल्यपलकलत्वात्त- 

थात्वम् । ५गायनमानब्रो लिरमेदि०।६देवगा यने देवयोनि 
मेदे ए° अमरः | तन्राशने^“रयं संयोजयामाछगं न्ध ह म- 

मालिभिः"भाग्व०१६१अग “मावः रश्मयः इद् दकानि 

वा धारयति गवि उपपदे ~व गोगमारेशः शति 

। ता° ब्रा भाष्ये माधोवोक्तः ऽर श्सिघारके सोभा- 

दित्यादौ । "गन्धरभ$ख रसनामन्टभ्ात्""क ० १,१६२,२, 

""गन्ः सोमः” भा०।“ऊद्गे' गन्धश धिनाके अस्यात्” 

ऋ ९,८५११२ । “गन्धर्वो रश््ीनां धारकः” भार । 

“मन्ध प इल्या पदमस्य रच्चति'"<,८९,४।५गन्घर्वः दकानां 
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्तुतोनां वा धारक आदित्यः” भा० ५शतक्रतुरत्सरत् 

गन्ध पेमस्तुतस्” ० ८,१,११ । “गन्ववेः गवां रश्सीनां 

धत्तारं स्म्?" भा० «दिव्यो गन्ववेः केतपूः" यज्ञु*११, 

७,“गां वाचं सतुतिषपाम् धारयतोति गन्छपः सविता" 

बेददौ° । गायने ) “विश्वावच्चरसि तच्नोग्टणात दिव्यो 

गन्धैः” ० १०,१२९.५ दिव्य इति विशेषणात् गायन 

भालपरत्वम् | ऋत एव॒ शब्ार्थैचि° (“अदिन् कल्ये 

गज्तवं सम्पन्नो 

भर्त्यं + २ उच्यते । पूवेकल्यमतात् पण्यात् कखादाव 

चेद्भवेत् । गज्ध वैतत, तादशोऽत्ै दिव्यगन्धै उच्यते” 

इति मायनद््पगन्व्वाभिप्रायेण द विष्यस्क्तम् देवयोनि 

गन्धर्वाश्च वद्धिपुराखे एकादशविधा उक्ता यथा 

“अभ्बाजोऽङ्ारिवन्परारो व्यं वचस्तथा रपुः । इस्तः 
सुहस्तः खाम्यव मद्वां भदहामनाः | विश्वावद्खः 

शशल गन्धदकादशोगणः?? । 

जटाधरेण तच्नामान्यन्यथोक्ञानि यथा “हाहा इइड- 

श्िब्ररथो सो विश्वावष्ठस्तथा । गोभायुस्तुम्ब् र~ 

मन्द्रिवमाद्याचते खडताः'० | देवगन् खच दिविधाः 

केचित् मौनेयाः केचित् प्रा्ेयाश्च त्न मौनेयाः कष्य 

पद्यां द्त्तायां सनिनाभिकायां जाताः षोडश, प्राधे- 

याश्च प्राधायां तत्पल्यां जाता दश इत्येवं भा०आ०६५ ० 

उक्ता यथा “भौमसेनोखसेनौ च पये वरुणस्तथा । 

मोपनिष्ठं तराटच र्य व्च सप्नमः । सत्यवागकंपणंञच 
परयुतश्चाभिविद्तः । भीमचचिल्ररथद्चोव विख्यातः सबे- 

विदशौ | तथा शालिशिरा राजन् पजेन्यश्च चतुर्दशः । 
कलिः पञ्चादशस्तेषां नारदद्चोव षोडशः । इत्ये ते देव- 

गन्धव सौनेयाः परिकोतिं ताः अथ प्रभूतान्यन्यानि 

कौत्तं मिष्यामि भारत } ] अनवद्यां मनुः बंशामद्धरां 

मागेणप्रियाम् । अनुपा चभगां मासौभिति प्राधा व्य- 
जायत । सिद्धः पूणेञ्च वभू च पूर्णायुश्च महायशाः । 

ज्म चारौ रतिगुणः छपे श्रव सत्तमः ! विश्वावच्खच भा- 

लञ्च सचन्द्र दशमस्तथा । इत्येते टेवगन्ब्वाः प्रायाः 

परिकीन्िं ताः'” खारोचिषमन्वन्तरे तु ग्गं खरि- 

छाया; पुन्ना: यथा इरिवं०२अ० | “अरिष्टा तु महा- 

सत्वान् गन्धर्वानमितौजसः"? इयक्ता “एष मन्वन्तरे 

तात ! सगः स्वारोचिधे ख्डतः" । जातिपरत्वे च्या 
ङोप् । नेव देवी न गन्धी न वच्वौ न च किन्नरी” 

रामाश्यारण८श्अग् पत्यामपि डोेष् गन्बरवां युदयका 

मनुष्यः सन् पुणयपाकविथेषतः । 

{ २५२८ | गन्ध 

यच्चा शिबुधादुचराञ्च वे । सथेवापषरः सर्वाँ राच्तसेष्- 

त्तमा गतिः” । ^देत्यदानवयच्चाणां गन्वरर गरक्तखाम्"” 
मतुः । रदीपमेदे ०" "भारतस्यास्य वभेख्ध नव मेदान्नि- 

शामय | इन्दरददोपकथेरमास्तास््रवर् गभखिमान् | 

नागहोपस्लथा सौम्यः गन्धऽस्तय वारुणः । आयन्तु नव- 

मस्तेषां दीपः सागरसंटतः'” | गन्ध देवताऽख अण । 

गान्ध अस्त्रभेदे “संमोहनः नाम सखे ! ममास््न" 

प्रयोगसं हारविभक्तमन््म् |, ग न्धैादत्स्त यतः प्रयो- 

कने चारिहिंसा विजयञ् इस्ते"रधः | विवाहभेदे च 
“माग्छवैः समयान्दिथः" मनुः | 

गन्धवनगर न° अनिदटसरहचके खाकाशोलिते ह° संर जन्तो 

गन्धव 

शखपुरे खपुरश्ट विदटतिः तख कालभेदे विपाकः 

ढ.स०९७अ० उक्तो यथां ।“गन्वैष्रं मासात् रसवैलत्यं 

हहिरख्यविल्लतिच्च'&त° , रगन्ड वायां नगरे च ।““खरो- 
मानखमासाद्य हाटकानभितः प्रमुः। गन्धवेरकितं 

देथमजयत् पाण्ड्वस्ततः । तति ति्िरिकुल माषान् 
भर्ड.काख्यान् । हयोत्तमान् केभे ख ॒दरम्यन्त' . ग~ 

न्वं नगरात्तदा”” भा० स १७ च: | चऋजुनोत्तरदि- 

ग्विजयोक्गौ । गन्वेएरादयोवन्र । | 

वेवधू खी गन्धवेख बध््रिव प्रियत्वात् । बां र्चोडा- | 

नाभगन्धद्रष्ये च राजनि०। 

मन्धवलोक इ. &स०। युद्यक्योकोपरिश्य विद्ाधरलोकखा- 

धानिविष्ट स्याने | ततृस्थ'नकथा ततृप्रा्चिषखयानि च 

२ श्रकलोकोक्तयनन्तर' काशोखणदर्भितानि यथ- । 

“गाखव्वंस्लेष लोकोऽमौ गन्बर्वाच शुभप्रदाः । 
देवानां गायनाद्येतै चारणाः स्तुतिपाठकाः । 

गोतक्ता अभिगौतेन तोषयन्ति नराधिपान् । स्तुवन्ति 

च धनाद्यांञ्च धनलोभेन भाद्िताः। रान्नां प्रसादल-. 

श्वानि वासांसि धनान्यपि! द्रव्याण्यपि चगन्धोनि 

कपू र{दोन्यनेकशः। ब्राह्मणेभ्यः प्रयछन्ति गीति 
गायन्त्य निशम् । स्तुतावेव मनस्तेषां नाद्चशास्त्ने कत- 

श्रमाः | तेन एष्येन गन्वषैलोकस्तेधां विशिष्यते | 

जाद्धमास्तोधिता यदे गोतिविद्याजितेधेनेः | गीत 

विद्याप्रभावेन देवभ्निरदो महान् । मान्यो वैष्णव 
लोके पे ्रोशम्भोञख्चातिवज्ञभः। तम्ब् ख्नांरद्ोभौ 

देवानामपि इङ्ग भौ । नादरहपौ शिवः साचान्नादविद्या- 

विदां हितः । धरदि गौत क्िद्गोतं श्रीमद्वरिहरा- 

त्कम् । मोचन्तु ततूफढ' प्राः सान्निध्यमथ बा तयोः 
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गोतन्नो यदि गतेन नाप्नोति परम पदम्} रुद्रद्यातुच 

रोभूत्वा तेनैव ख़ मोदते अङ्िन्ञोके सद्ा कालं ख्ट- 

तिरेष" प्रगीयते । तद्गोतमालया पूज्यौ देवौ इरिष्रौ 

खट् | इति श्ट्ण्वत् चणात् प्राप एरमन्यन्मनोहरम् । 

शिवशर्माय पभरच्छ ज्जि'संन्ञं नगरज्त्िदम् । गणाव् चतुः | 

चरसे विद्याधरो लोको नानाविद्याविशारदाः |" 

गस्धवैविद्या खी ६न०। सद्गोतविद्यायाम् । [उदशब्दे दश्यः। 

गन्धववेद् पु०६त०। सामबेद्स्योपवेदे सद्गोतम्लमरन्ये उप- 

गन्धे हस्त ए" गन्धरवेख सगमेदश् हस्तः पाद् दव पव्रमख | 

एरण्डश्चं हारा० । कप । तव्रा्थे अमरः । शुश्तेन 

तत् पता्ञव्ाव्प्तिरमि हिवै। यथा “गन्धव ह स्तकषठव्क- 

कनक्तमालाटद्षकपूतोकारग बघचिन्रपदीनां पल्राखया- 

द्रौणि लवश्येन सोद खलेऽलुवद्य सखे इषटे प्रज्तिप्यावलिष्य 

गोशकद्धिह हयेरेतत् पल्लव खपदिशन्ति वातरोगेष् ” । 

गन्धलता खनी गखान्विता लता । प्रियङ्घौ शन्दाथचि° । 

गन्धलोलुप लि०७त° । गजख॑लोभातिथयवल्यां मधमधिकायां 

शब्द्र० | 

गश्ववत् वि° गन्धो शिद्यतेऽख् सतप भख वः । {गन्धयुक्त 
“गश्ववद्रुधिरचन्द्नोचिता''रघ॒ः । ख्जियां डप् । सा 

च २थिव्ाम् भतृखशन्धायां सत्यवत्याम् रव्यासमातरि 

तद्यालन्नामत्वप्रा्चिः भार भो०६२्अ० उक्ता यथा 

“शवशक्घा वरं॒वन्रो गात्र सौ गण्ध्यञचत्तमम् । सचा- 
स्यो भगवान् प्रादान् सनसः काङ्कित' भुवि । ततोलब्ब- 

बर प्रीता शरोभव यमृभिता । जगाम सह संसग 

भिख।ऽद्ध् तमेषा | तेन गन्धवतीवये वं नामाख्ाः प्रथितं 

भूवि } तद्छास्तु योजनादगन्धमाजिषृत् यन्नरा भुवि । 

तद्धा योजनगन्बेति ततो नामापरं ख,तम् । इति 

सत्यवतो हटा लब्ध 7 वरमनुत्तमम् । पराशरेण संयुक्ता 

सद्यो गभे षाव सा । जन्ने च यश्नादोखे पाराय; 

ख वौय्यं वान् |” 

सुरायां भेदि ५नवसद्खिकायां रत्र माई चरानाम- 

गन्धद्रव्ये जटा०|ऽवायुपुर्ाच्च यथाह खगेन्दरसहता 

यथा भवायोगेन्ववरतीं तृक तपौतध्वजां श्टयु । बलवद् 

भूतवंजष्ां सवरल्नविनिरभिताम्"'। काथोख०१रअ० “इमां 

गन्धवतीं रम्यां धुरौ वायो विलोकय । वारुगया उन्तरे 

भागे श्ाभाम्यनिषे ! दिज !'* इति गन्धवत्यः 

सखङ्प" ते निङ्पितम्। तखाः प्राच्यां कुवेरख श्राज- 

षार धरी" । तइत्तराध्याये । भेदिनिकोषे “अच. 

गन्धवती एष्व एरोभिदयाखमातरीति" परीमेदा्थकता- 

मात्नोक्तो गन्द् कसट मे तन््र लकशब्ट्स्तोमे च॒ वर्श्च 

एरोपरत्वश्थन' प्रासादिकमेव । वरूणपुर्यास्तु निसख्ो- 

चनोति नाम वधोक्त' भाग° ५ | २०१० यथा 

नतजिन्नन्द्रौ पून रोर्देवधानो' नाभ दक्चिखतो 

संयमनो नाम पञ्चादारुणो निस्तोचनौ' 

भाम उत्तरतः सौम्यां विभावरी नाम” 

गन्धवल्तसर न° गन्धो वल्कटेऽसख । (दारचिजि) त्वचे। 

राजनि { गन्ववज्ञोष्यष्यन राजनि | 

गन्धवल्लरौ स्तो गस्ान्विता व्नरो ! सहदेरीलतायाभ 
गन्धबह् ए० गज्छ य।त वड-अच ६त० | वायौ अमरः 

““च्ाघ्रायि वानु गन्धवहः सगन्धः" भद्धिः ““दिग्- 

दचिण्या गन्धवहः खखेन'' कुमा० । रगन्धयुक्तो नाय 

कमेदे पु । ““नबाखता गन्धवहेन च्भ्विता"* नेष" 

याब्यां 

अत्र नायिकापरचे गन्बवहशब्द्ख्छ नायकमेदपरत्वम् । 

शगन्वधारिनाने तिर । “आकाशात्, विकुर्वाणात् 

सपे गन्वद्ः शकिः | वलवानु जायते वायुः शवं 

श्पशेयुणो मतः" मतुः | 

२।१०।२० ।४नासिकायां स्रौ अमरः । 

गन्धवदल गन्धं वदति वह-बाजअलच गन्धो वहलोऽख 

वा [१सिताजकड््चे २श्चेततलय्ाञ्च राजनि० [जले। 

गन्धवारि न° गन्बद्रव्यवासितं वारि । छगज्धिद्रव्यवासिते 

गन्धवा ए° गन्धं वद्वि वह-अण उपस० | श्वायौ | 

अमरः | ^प्रसरदसमवाणप्राणवद्गन्धवाडः"नोतगो० | 

र्कस्त रोष्धगे हेमच० | रेनासिक्रायां स्त्री डगेष् खेमच. 

गन्ध विद्धलप० गन्बेग विद्धलयति पि+हृल-णिच-ञ्रच । 
गोधूमे शब्द् च° । [राज्ञनि° 

गन्धवोजा खी स्ली गन्धो बीजे यखाः । मेधिक्ायाम् 

गन्धदत्तक ए गन्वप्रधानो च्चः संन्नायां कन् , $सालष्टः 

राजनि०। [ अच । शकक्तोले | शन्द् च 

गन्धथ्धा क्ल एन गन्बेन व्याक्गलयति वि+अा+कृल-रिच् 

गन्धशटो सलौ गखप्रघाना गटौ शा तर | शयाम् गन्द च॑र 

गन्धश्चाकं न° गन्वप्रधानं शाकम् शा०्त° | गौ रद्वखंशाके 

राजनि० । 

गन्धशथाँले ए गन्ध प्रघानः शालिः । आमोद््वति धान्यभेदे 

(वामतो) प्रसिद्धे छगन्धके शालौ | “गन्वथाचिः 

शमधरो इष्यः पित्तचरमप्रशुत् । स्ञाडुविदा ह थमने 

श्लन्वगमं खिरत्वह्त् । दैषद्वातप्रशमनः; खसकफवल- 

भ्वायुर्गन्धवहः” भाग 
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परदः” राजनिषरटौ तद्गुणाः सभासेन दभिताः । 

गन्धशुण्डिनो स्तो गन्धयुक्तः शण्डो हखमस्यस्याः इनि 

खोप ! -खन्दयां राजनि° । 

गन्धश्रेखर ए* गन्धः येरञरेऽख्य । कर्तव्य गमे 

हारा०। { गन्धशब्द् उद्ा° | 

गन्धसार ए० गन्धयुक्तः शारो यश । चन्द्नश्चे अमरः ति 

गन्धसारण ए गन्धं सारयति श-िच-ल्यु । १डन्न 

खोनामगन्धदट्व्ये रल्ञमा०। रखदट्गरडच्चे राजनि । 

न्धसोम न° गन्ारथः सोमो विधयेख । कदे हारा० 

चन्द्रोदये हि तस्य गन्धः । 

गन्धद्ारिकां स्त्रो गन्धं इरति इ-खल् टाप् कापि खत 

इत्त्वम् । परग हस्थायां गन्वाढववेशकारिकायां ख्ियाम् 

शब्दमाला | 

गन्धा स्तौ गन्ब-खिच् अच,गन्व+अस्यख खच् वा । अनो 

दहेतौ चभ्पककलिकायाम् शब्द् रलला०।२शद्धास् राजनि° 

श्शालपण्या' भरढः।४अआमोदयुक्तायां स्तियाञ्च । | हारा 

गन्धाखु स्तो गन्वयुक्त आसुः । खुषुनद्थौम् ( चा )। 

गन्धाजोव ° गन्बेन गन्बद्रव्ये णाजोर्वात अ+जोव-खच्च। 

(गन्बवेणे) गन्पणिजि जटाधरः | 

गन्धाद्य नरगन्ेनाढयः | १जवादिनामगन्धद्रव्यो २चन्द्ने च 

राजनि शनारङ्च्ते प° राजनि । $गन्छपलायां 

(गन्वभादाल)५ खणेयु्यां £ैतरूग्टाम् ७आरामशोतला- 

याञ्चस्त्री राज्ञनिन८गन्धोल्याङ्स््रो शब्द् च०।€गन्धयुक्तो 

वि°। “वनस्यतिरसो दिव्यो गन्धाद्यः दमनोहरः" 

भूपदानमन्लः । 

ग स्धाधिक ननगन्धोऽधिकोऽत्र। टखकुङ मे राजनि. [राजनि° 

गन्धाग्तना स्त्रो गन्युक्तः अस्हो रसो यसाः । वनवौजपरके 

गन्धार ए०ववरगन्वख्च्छन्ति ऋ-अण् उप०स° {दे थभेदे ““क- 

श्यीराः सिन्वुगौगोरा गन्वारादेकास्तथा"'भागभो*€ अर 

नानाज्ननपदोक्तौ । “परित मेधावी गज्धारानेवोप- 

रुग्य दते" दाडप०। ^“गन्धारराजएलोऽभृच्छवुनिः सो- 
बनम्तथा?" भागा. ६३०। २तन्न. पेष बण्व० । ततो भवा- 

यदौ कच्छादिः अण्| गान्धार तद चभवे निर 

स्त्रियां ङोप् । ग्वारी सषा च शकुनिदुर्योधनमातरि । 

गन्वाराः अभिज्ञनोऽ् खिन्वा°गन्धार-चण् | गन्धार 

पितल्लादिक्रमण गन्धारदेशवासिनि ति°। 

शन्धारि ° गन्म् च्छति ऋ-ष्न् ६त०। गन्वारदेये । 

“सवा हभत्यचोध्य र ्ारोणामभिवाविका'” ० १।।२६ । 

गसि 

गन्धं लेशप ग॑च्छति ण गौ रा० डोष | १गन्धारी 
गभेवत्याञ्च उक्तमन्तरभाष्ये माधव आख “रोमशत्वे 

दान्तः गन्वारौखामविकेव । गन्धारा देशाः। तेषां खम्ब- 

च्विन्य विज्ञातिरिव तह शस्या अवयो मेषा यथा रोमशाः 

तथाम । यदा गन्धारोयां गमेधारिणीनां सती 

शामविक्ात्यये तपेयन्तो योनिरिव । तासामाप्रसवं सो- 
मादिविकर्तनख्य शास्त्रे निषिद्त्ाद्योने रोमशा भवति 

अतः सोपमीयते'" [ लतायां शब्द्च° | 

गन्धाला स्तौ गन्ायालति पर्ातरोति अल- अर । (जियति) 

गन्धालो स्तौ गन्धमचति पखाप्रोति चअर-अश् गोराश्ोष । 
(गन्वभादाक्) लताभेदे अभरः । ६त० गन्धशरे णौ च । 

गन्धालोगभ सखो गन्ाली. मन्धश्रेयो गर्भे यद्धाः | 
खच्ड वायाम् राजनि. । ` 

गन्धाश्मन् इ०गन्वयुक्तोऽश्सा था*त,। गन्छक्ते चमरः | 
गन्धाष्टकं न° गन्धानां गन्छद्रव्याखामष्कम् । चन्द्नादय- 

च अनोदादगरदव्येष् । 

देवताभमेटेन देयाष्टप्रकारगन्धद्रव्यभेदा यथा ““चन्द्नायुर्- 

कपूरचोरङगङः मरोचनाः | जटामांरो कपियुता शक्त 
` गेज्वादटकं विदः । चन्द्नायुरदोविरङञशङग द, मसेव्यकाः । 
जटामांसोखरमिति विष्णोर्गग्'्टकं विदुः| चन्द्ना 

श्कपू रतमालद्लङड़ मम् । करोद्" कुषटसंयुक्त' शेवं 

गन्धाष्टकं शुभम् | सखद्ध्पः चन्दनं चोररोचनायुरूरेव 

च| मट् खूगहयोह्ध तं क्त् रो चन्द्रसंयुतम् | गन्धा- 

रक विनि ्ट' गणेशय महेशितुः" शारदा° ति | 

८ ˆ चन्द्नाुरुकपू ररो चना ङ मं सदस् । रक्रचन्द्न- 

ोवेर' गापत्यसद्ा इतम् । .जलकाश्डरकुष्टसतु रली. 

चन्द्नचन्द्नेः। ऊशोरागुरुकपूरः सौरं गन्धादटक' 
विदुः” मेरुतन्ल्म् । 

गन्धाद्वा स्तौ गन्धे नाह्वयति खङ्ग -क । रक्तदुलख्ाम् । 
` मालतौ कटुठम्बौ गन्वाह्ञा मलक तथा” छतः । 

गन्धि न° गन्ध-दइन् । दकु. भे राजनि° । 

गन्धिक ए° गन्धोऽस्यस्ध ठन् । {गन्धके गन्धो गन्धदरवय 
पणत्वे ना खयस्छ ठनू | रगन्धबखिलि । 

गन्धिन् लि° प्रशस्तः गन्धोऽस्य इनि । प्रशसामोदयुक्त 

"अनोक हाकम्पितपुष्गन्धी'' “हविः 9भोलाजगन्बि'" 

“शाल नियांसग न्ख भिः› धुेरातिग वभिः "रणषुः।' "य~ 
च्नेव गन्विनो रसू नो द्पित च शब्दवत् । मन्यन्ते 

नयो ब॒ङ्जया तव् प्रधान प्रचच्चते” भागय २ । 

नी - 
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गभ 

स्त्रियां डोप । “गावः रभिगन्धिन्यस्तथ। यग गुलुगन्ब- 

अः” भा० आनु ऽ८््० | सा च रखुरानामगन्धदरव्य 

ऋभरः | [गन्विपलादयोऽप्यत । 

गम्विपखं ए« गजि गन्धयुक्त' पसं मख † सप्रच्छदे राजनि०। 

गन्धे न्दरियिन- गन््रखाहकमिन्द्रियम् अा° व° | त्राखे- 

न्द्रे तञ्च एथिव्य शोत *“पार्िवो गन्धो गन्धन्द्ियं 

स्वैमम्हिसमहो गुरुता चेति खद्तः। तख यथा 

धा ष्टिवबा तथा इक्तावष््यां ममयितं यथा 

““ब्रारखेन्दरिवं णार्थिवं पादिषु मध्ये गन्वद्दौव 

व्यञ्जकत्वात् कुष नगन्धब्यञ्चकष्टतवत् न॒ च इन्त 

सकियश्ट्पादिव्यद्यव्वाद्सििरिति वाच्य' परकोयद्छपा- 

द्यञ्चजत्वख बदधत्वाद् म च नक्छारावगन्छन्धञ्चकलछे- 

माने कान्तमिति -7च्य' तद्य सतत् र रू भिय कत्वात् यदा 

परकोयेति न दें वाकूपनोतद्ठरभिभानख इानत्व- 

सम्भवात् नच घ्रा न्द्रयसन्निकपेखय गन्वमानरष्यक्चकत्वात् 

तन्न व्यभिचार इति वाच्य दरष्यत्वे सति इति विेष- 

खात् ।” अधिकमिन्द्रियब्ट् डक्रस् । [जन्हभेरे लिका। 

मन्धो(खौ)तु इ° गन्धप्रघान च्योदः वा उ्िः। सासे 

गन्धोत्करा स्त्री गन्वेन उत्कटा उरा ! दमनकडच्चे राजनि 

गन्धोत्तमा स्तो गन्बेन उत्तमा उतरा । मदिरायाम् अमरः 

गन्धोद् न° गन्धवासितशदकं शा०त्वा उदादेशः । गन्धद्रव्य- 

वासितजले ५अआसिक्तमागें गन्धोदेः' भाग०९।११।१८ । 

उदादेशाभाके गन्धोद्कमप्यत्र गन्धयुक्गिशब्द् उद्ा० | 

गन्धोपजौषिन् ए० गन्धं गन्धदरव्यष्ठपजौवति उप+जोव- 

खिनि। गन्धवखिजि | “दन्तकाराः पकाराये च 

गन्धोपजौ विनः'' रामा० अयो०८९।१ ° | 

गन्वोलि(लौ) स्तौ गन्व-बोलि-वा ङण । शाम् । 
डगेबन्तः | रभद्रखस्तायाम् मेदि° । 

गन्धोलौ श्त गन्व-अहूने वा आओलच गौरा छष्। 
वरटायां (बोलता) अमरः 

गभ न भग+षषो° वेविपर्य्ययः | भगे । “खाहन्ति गमे 

पको निगलूलीति धका" यजुः२९।२२ “गभे भगे 

वथ विपर्ययः” बेददी° “गमे चष्टिमतंसयत्”” २३।४।२४ 

“्ाइन्ति गभे परसो निगल्लीति धके" शत ब्रा 

१३।२।६।६ । 

गभस्ति ए गम्यः, ज्ञायते मम-ड गः विषयस्त' बभस्ति 

भासय।त भस-क्तिच । {किरथे, रेद्धव्येः च | रेखा 

छायां वद्किपत्यां स्त्री मेदि० वा कप् | भयथा 

ॐ दा० पाग ^? 

[ २५३१ ] गभो 

राजन् ! शतः सवः छययं : पाति गभस्तिभिः” भा 

व° ११९ | “निजवद्नमलिनमयगभस्तिभिः चुध- 

यति?” भाग० ५।८।२७ | ““गभल्िघाराभिरिव क्तानि 

नेजांसि मानोः” भहटिः। ४अङ्गुलोषु वश्व भवा 

दिव निवशट् : । ट्र करा वह्ला गभस्तो"” 

षऋ० ६।१९।२ | ““भगस्ती बाह'” भा० । “चा रणयोः 

मभख््रोः स्व् रयोः” २९।२ । "गभस्त्मोः बाह्ोः' भा० 

हैपाण्णौ च ° पाणौ वे गभस्ती पाकिभ्यां ह्येनं 
पावयति" गभस्तिपूतनिरुक्गौ शतश्व्रा° ४।१।१।९ । 
"बच्लो "शुभ्यां गभल्लिपूतः” यखु° ७।१। ""गभल्तिभ्यां 
पाखिभ्नां पूतः" बेददौ° । 

4 मभस्तिनैमि पु° गभस्तय एव॒ चक्री" तद्य नेभिरिव | गभ. 

खिद््पचक्रमध्यस्यख खर्याल्मो नेमितद्द्यो परमेश्वरे । 

“गभसिनेभिः सत्वः"? विष्ण स ¦ “गरभा्िनेभिः 

खीपद्मः'2 मा० शाण १२० विष्ण स्तुतिः ¦ 

गभस्तिपाशि एग्गभसिः पाशिरिवाद्ध राक्ष णाय | ण्यः 

देम च०। गमरतिकरादयोऽप्यव | गभ सि हस्तन्दे दण्यम् । 

मभस्तिमत् इ०गभस्तयोभृग््ा सन््ख मतुप् । ग्य" शबद- 
रत्ना । तद्य सहस्लकिरणत्वात्तथात्वम् । ^“घनव्यपायेन 
गभस्िमानिव” रघुः गभस्तयोनित्य' सन्त्य नित्ययोगे 

मठप् । र्पातालभेदे न° शन्द्र° । ““सद्भादज्ञारणः 

श्वाः भणयो यत्र घछप्रभाः| दिवाकेरश्यो यप्र 

प्रभां तन्वन्ति नातपम् । श्शिनञ्च न शौताय निशिद्यो- 

ताय केवलम्” विष्ण् पुरायेक्त: तख सवेदा मण्यादि- 
दीविमन्तात् तथात्वम् श्ोपभेदे पुर गन्धवेशब्द् हश् | 

गभस्तिहस्त ए गभस्तयो इस्ता इव जलाकपेणाय यद । 

ख्ये लिका० । ̂  छर्यय: किरणजालेन वायुयुक्त न सबेतः। 

जगतो जलमादत्ते शतृस््स्य॒दिज सत्तम !'” विष्णु पुर 

उक्त सतख किरणद्ारा जलाकषेकत्वात् तत्किरणानां 

नख इस्ततुल्यत्वम् । [ मेतदिव्यभ इःप्रदम्"" काशो ख० । 

गभस्तौ ए काशस्य लिङ्गमेदे “मभस्तीथो महालिङ्ग- 

गभि त्रि गच्छति नोरमत्र गम-श्ाधारे इन् भखान्नारेशः | 

गभौरो ।“गभौ सञ्जते सनृज-किप् गभिषज गभोरस्या- 

यिनि | “तेषां हि धाम गभिषक् सद्यम्" अथ 

७।७।१। 

गभोका स्तौ मभोरे कायति कै-क एपोऽरलोपः [(गाश्ार) 

इच्तभेरे तस्याः फलम् अण हरितक्या° तस्य लुप तद्धित 

लुपि प्रश्तिलिङ्ग्ता। गभोका ततूफणे स्तौ । 
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गभोर नि गच्छति जलमत्र गम-रैरन् भान्तारेशञ । 

१निश्नरस्थाने, रअतलस्यर्दे, मन्द्रो ध्वनौ च अमरः । 

$गडने, इष् प्रवेशे, हदर्बोषे च ख्या(ट्कोष £| “जीष्णा 

तरिः सरिद्तोषं गभोरनोरा"उद्भटः“न त्वां गभर युरू- 

न्तः ! सिन्धुः" कर ३।३२।१६ | न तं गूहन्ति वतो 

शभोर;:” ऋ १०।१०८। ४ ॥ अवाचि स्तरो निषणट्, : | 

च्दयाकष्टयिव्योः रोदख्योः स्तौ दिव° निषरट् : । 

गभौोरात्मत् ए गभोरः इलंच्छ अत्रा खक्ूपमखय । पर- 

मेधरे | “शचत॒रस्लो गभीरात्मा?” विष्ण्, ख! आलमा- 

सतङ्ूप' चित्तं वा गभीर' परिण्छो तम शक्यख् गमी- 

राका" भा । {श्डडठक्वायाम् शब्द्रला° । 

गभोरिकासख््ी गभोरा भन्दरध्वनियुक्ता सु्नायां कन् । 

गभो लिक ० य्य तूपन्चप्ातिपदिकम् । मरूरे इारा० । 

गम गतौ श्वा पर० अनिट् | गच्छति दित अगमत् ज- 

गाल जग्मतुः गन्ता गम्यात् गनिष्यति। गन्ता गभो 

म्यः गन्तव्यः गमनोयः गच्छन् मत गतः गतिः गन्तुम् 

भत्वा आगत्य | हृदयङ्गमः जम्भिभान् । कर्मखि गस्यते 

अग्रि गम्यमानः शिच । गमयति ते खजोगमत् ते । 

खन् जिगभिषति संजिगां सते । यङः जङ्गम्यते । यङः लुक् 
जङ्गभीति-जङ्कन्ति। जङ्गमम् ।“्ोदोयानपि गच्छति" माघः 

“(गच्छति रः शरोरस्" 'शक०'तेन गच्छन् न रिष्यति" 

अदुः | “न भणद्याप्रतो गच्छत्” हितो०। “जगाम 

गहन" वनम्" * देवौ सा० | ““तन्न निखित्व कन्द्पमगमत् 

पाकशासनः" कुमा०। “गतं निरद्चौनमन्रुसारयेः'” 

माघः। “क्रोशा प्रकतिपुरःसरेख गत्वा" रषः । 
“अगम्यां च स्तिय' गत्वा" ख, तिः । 

च्च्छ।-पाभिखुद्धये गच्छगत्य खभिख्ख' गला । 

चछति+अतिक्रम्य उतृक्लष्य वा गमने । “तते दशाद्ेऽति- 

गते शतशौचो ्डपाक्रजः' रामा. अयो० ७७।१ ; 

““चिन्तामतिजगाम इ" भा० शल्य ०४७ अ० | अति- 

माय नाख गतिम् अतिगत्वा । | 

रि+अति+-षिेभेातिक्रम्य गतौ ““कथमच्छ्"न ! आाचोयम् 
लगे व्यतिगमस्तव?'मा० व° १६७ अ०। 

अधिनपराप्नौ । (“अधिगव्य जगत्यधौचरात्” मेष० । यथा 

“खनन् खनितेख नरो वायं धिगच्छति" मचः । 

«विशेषः नाधिगच्छामि निद्धंनखावरखय च'"मा० शार 

२२६ छो | -बेदार्थानधिगच्छद्ध शास्त्नाण्ि विवि- 

चानि च" यान्न°। 

सम्+अधि1षम्यक् प्राप्नौ “यत्ते रलपिगच्छन्ति यस्ते त्य 

तङ्कनम्" मल; 

ऋतु +पराप्नौ पञ्चादमने ऋतुकरणे च | “तत् पापं शतधा 

भूत्वा तदक, नचुगच्छति" शतिः ˆ इतेरिवाथै' ख.तिरन्व- 
गत्” रवुः] ““कुगननयमागाँनरगनां इनेयख'” भाषः। 

अनर व्याने गतौ मध्यगतो च “भानौ यन्नाद्नलगेतः'” 

शतशब्रा० १।६।१।१ ।''अन्तगता मट््नक्द्धि{शिखावलो या” 

उद्भट" | 

` खप+अपाये विद्धोषजनकक्रियायाम् ।“घा कन्यापजगामाय 
समीपा धौमतः'” भा० दरो ५४अ० | 

श्रपि+-खकार णादौ प्रवेशे^“अदच ̀  वागपिगच्छत् '' अथ ०२।१२।८ 

ऋमि+आभिखद्य न गतौ ।५अदुरागादने रामं दिया त्रम- 

भिगच्छसि"" रामा° अयो० २ अ । सम्यगगनौ च 

“अभिगन्ता भगिनं मातर" च तवेति च""०यान्त° 

अव+वोधे, ““यदावगच्छे दायत्यामनिष्टः भर वमात्मनः” मतुः । 

प्राप्नौ च “कुतो युद्ध जातु नरोऽवगच्छेत्'" भ।* 

° ७$०ज्ञो° । 

सा+पञचाद् शविभागपूैकगतौ । ˆआगय विल्वशाखायां 

चण्डिके ! कुरु स्निधिम्"दुगावा इनमन्त्रः।“घलषोऽम्था- 

समागत्य" भा० आग ८७अ° ।' खागता वत जरेव श्हि- 

सानी सेव्यतां चरतरङ्किो'” उद्धटः | बोधे “आगमो 

निष्कलस्तत्र भृक्तिखतोक्ञापि यत॒ नो?" | आगम 
खच् | चमायां प्रतीचायाञ्च ओह्म “यावटागभ- 

यतिऽथ नरेन्द्रान्”” नैष-। आगमयते कालस् ) ^ कमम 

दिषु सर्वषु अध्यय: संप षमा गमयेत''लाञ्चा°ौ १।६।८। 
अधि+ख्ा-+प्राप्रौ “नाध्यागमच्च सऋगयस्तां मां छनि- 

रूदारधीः" भा० खा०६६अ० । 

शअट्-अा+अचुकतौ सम्यगगतौ पञ्चदह्तौ.. प्रत्यागतौं 

च “4न्वागतो यन्नपतिर्वो अभ्वमत'” यज्०१८।५२ | 

“छन्वागतो कम्मं समाप्रौ भवतः प्रत्यागमिष्यति" बेदंदौ ०। 

सम्बन्धे च । ““किंञ्चित् पग्यत्यनन्वागतः” ` शत० बरार 

१४।६।१।१७ । “खनन्वागतः अनरुबद्धः'> भा ° । 

अभि+-अा+आाभिष्ेनागतौ “सवे ल्ाभ्यागमो युर्ः"” . मनुः 

सम्यगागतौ “क्रमादभ्यागतं दव्यम्"'य।४०। पप्रौ च 

उप~+अआ+सभोपागतौ ““वनादाराइपागतः” रामा. । 

“तपोनिधि वेत्सि न माहपमातम्” शक्ग° । उपस्थिनौ 

कक० ¦ “कयमापडुपागता" भा० स०२६०६अ ॥ 

प्रति+आ+पराढल्नागमने (यतो गतिल्लल्न इनरःगतौ) ^“र- 

नक क = 1 (क चक क्न ाकरफकाहः 



गम 

शात् प्रत्यागतं ूर' भार्याञ्च गतयौवनाम्” चाथ | 

“प्रज्नागतञच व एुनस्तथेव" प्रातः | । 
र - ५ 4 ः 

उद्+अदधं गतो उल्याने अज्ञ" ] ̀  इ्टुगताः पौरवधख 

खेभ्यः उटरखन् कथाः” रव्"] ` उद्गमः । उत्क्रस्य गतो 

च“ऊद्ु" प्राणा हा इच्छन्ति यूनः स्थविर ऋयति'"मनुः। 

अभि+अा+-राभिदद्ये नागमने । “भ्य, इतास्वा वयमद्य 
१ 

र्वे?” भाजखा° टत. | 

प्रलि+उदट् +-प्रति लच्छी उल्याने अक०।^तमागतभभिपर च्छ 

~ अदु ङगम्य परनपाः” भाजख्ार १६९अ (आगवाड़ा) 

गतिभेरे सक०।' तय् च्लगामातिथिमानियेयः”"। प्रय 

द्गतभिवाडुष्णं :" “प्रत्य् गता पार्थिवधमैपतया" रषः 
<पर्् व्लगामागमनप्रतो तः” कुभा०। > 

खप+-तमोपनमने । “य हास्तसपच्छन्ति शारमेया च्वा- ` 
मिधस्" “सदन ्पगतो ऽहं पू्मम्पो जयोनेः”” प्रबोधच° | 

“्ां मत्तां प्रमत्तां वा रहोयतौपगच्छति” मरुः | 

प्रतिन्नावाम् उपगमः | ̀ 

खभि+-उप~+प्रतिन्नायाम् खीकारे. च । “वयमय्य् प्रयच्छाम 

 कष्णेण तवां प्रघधितस्" हरिषं०रेअ० | अभ्य्, पगमः | 

श्याभिशखख्येन समोपगतौ च ^“ गच््नभ्य् पगच्छन्ति यशसेऽ- 

याय भाविनि }“भा०१२४अ०। 

नि+नियमेन प्राप्नौ | “हिते निले निगतोच् हन्ति वौ 

रान्” ऋ०१०।१३२।५ । “निगतान् इननाय जियमेन 

` प्राप्रान्"मा०। चिच । निञ्ेन बोधने चं निगमो बेदः। 

निगमक्खतरोर्ग लित' फलम्" भाग० १।१।५ | उक्त 

ख्यार्थेखो पस हारे च निगभनशब्द विडतिः। 

निर्+निधक्रमये | “धिविच्वा ठ या नारी निगनच्छे- 

द्.षिता ग्टहात्''सलुः | विशेष्ण प्राप्तौ च| “दुरुषाः 

प्रष्यताेके निर्गच्छन्ति धंनाधिनः'" भा व २१५८अ्/ 

परा+परादत्य गमने परिगतौ च | “दौ भनः परागतं 
`  बद्धडिह बेह वाः” अथ०७।१२।४ । ““विद्यया वनरा- 

रोहन्ति यतर कालाः परागताः” शतशत्रा० १०।५।४।१६ । 

व्याप्नौ च । ““स्फ.टपरागपरागतपद्धजम्” माध । 

 -परि+परितो गतौ “वथा हि नेरर्भगगता(्व्येण)नित्यशः 
परिगम्यते” भाव ९०४ ० । बेष्टने च*अथ स वलक- 

इङ्ूलक्रयादिभिः परिगतोच््वलदद्गतवालधिः" भट्टिः! 

प्रति॑तरैपरो्ेन शतै (यत वगति्ललव गमने) ५भवत् 
प्रतिगमिष्यामस्तावत्"शक्ञ° “अधीतां योगहौनख विद्यां 

प्रतिगताभिव'' रामा.छन्द्०१८्अ° । 

{ २५२३ 1 गमि 

वि+-विेषेख गतौ विच्छेदे विगमे च | “अवनितलविगतेखच 

भूतसंषेः” भाः दरो° २७अ० | “ततो निशा साव्यगम- 

न्महात्मनास्* भा आच्च ६४० । “श्भा च नो मा- 

विगमत्'” मलः |  ““रुचिभन्त् रस॒ विर हाधिगमा- 

दिति सन्ध्ययापि सुपदि व्यगमिः" माषः | 

सम्+सद्ध अक अा०। “यत्र देवाः सभगच्छन्त विश्च" ० 

२०।८२।६ ।“ “सङ्गच्छ मया सां मेकेनेकगराथन !*भा० 

व्ययो०१५२अ० । “जले स्थले चान्रोक्ते गङ्गासागर, 
सद्धमे” प्रार्त०। “परमं भगयन्नेवं संममिष्ये त्वया सड?” 

भार व° ३०६ ० | “दिष्टा मे सङ्गतं यथा? भा 

सम्यग् गतौ पर°सक०।*“ सङ्नछ पो ! स्तेयं माम्" 

भद्किः | गमेः कम्पोविशेषे उपपदे क्तरि ख । तरङ्मः 

ृदयङ्गमः भृजङ््मः इत्छादि | उरखादिषु उपपदेए ड। 

उरगः भुजगः ठुरगः द्गः अन्तग इग्यादि । 

गम ए° गम-यथायथं भावादौ प् ।  $जियौषोयाना- 

यास्, रपि, असरः रेदयुतमेदे, $गमने, च | ५ अप- 

 व्यालोचिते अध्वनि नेदि° । हैसदकपाठे हेम° । 

गस्यते कं णि अप् न इद्धः । ७गम्यमाने मागौदौ | 

“अशचद्ैका हगमः'' पा० तत्न गमने “इषस हटचिकबटे- ` 

पिद्धि स्थानं गभागमौ नस्तः१ षट्पञ्चाशिका 1 

गमकं लि° गस्यति गम-णिच-रव् ल्। शगस्यिनरि रबोधके 

च ‹“सापेचचत्वे ऽपि गमकत्वात् समासः” मडःभा० 

“वत् प्रौटत्खदारता च वचसां यञ्खाधेतोगौरवस् 

तञ्चोदस्ति वतस्तरेव गसक' प्राण्डित्यवरेदग्धद्रयोः' ना- 

लतीमा० । रेखरभेरे। “गमकः खश्वुतिस्यानस्यानां 

खु्यन्तराश्चयात् । खरो यो सृच्छनाभेति गमकः स 
द्होच्यते । कस्मितः सफ् रितो लोनों भिन्नः स्थविर 

णव च | आहतान्दोितौ चेति गसकाः सप्र की- 

तिताः ४ 

साधकः सलिले स्थित्वा गमान् सप्र साधयेत् । दा्ति- 

साप्तपषनिशायान्त॒ शेषप्रहरमात्रके । 

णात्या इरिप्रीत्यौ समायन्ति गमकानिमान्” सक्कोन्दार 

गमथ ए" गम-अथच् | पिके उच्न्वद्० । 

गमन न° गल-भावे ल्युट् । सवाञ्रयसंयोगविभागासम- 

वायिकारकषे १क्रियाभेदे““प्रसारणद्च गमनं कम्मोन्ये तानि 
पञ्च च्च १9 6 श्वमणं रेचनं खन्दनोद्ग ज्वलनमेव च | ति- 

य्थंगगमनमप्यत्र् गमनादेव लभ्यते" भाषा उत्क्तेपण- 

शब्द् १०८६० विदटतिः । रजिगौषोः प्रयाखे च अमरः | 

गमिन् वि° ^ मविष्यति गस्याईय "पा गम-भव्ये इनि) 



गम्भो 

भाव्रिगमनके स्तियां ङोप् \ “गस्यादौनाहपरुख्यानसम्” 

धा सिकोक्त: सानगमोव्यादौ हिवोयातण्समा०। शदन्तत्वे 

$पि तद्योगे कमणि न षो साम॑ गमी । 

गरसिष्ठ लि*अतिशयेन गना-गन्त-अतिशायने दृ्न् | गन्त.- 

तने | ““किभङ्क वा प्रत्यपि गमिहः"'"° १।११८।९ । 

गम्ब(न्ब) गनौ व° पर० सकर सेट् | गम्बत्ि अगम्बोत् 

अगभ्व | नोपधत्वे किपि गनौ गनः | मोप्धतवे गमौ 

गम इति भेदः । 

मम्भन् विर गम-वबा खन् भुगागमञ्च। गन्प्ीरो अपा 

गम्प्रनत्समेद महत्वा?” यजु १२।३० | ̂  गम्म् ग्नि ` 

गभीरे'" केददौ<| वेदे सप्रभीदोपः। 

गम्भर नण गम-च् गमं निश्गतिः निभन्तिं श्ट-अखर् 

६त०। उदके निषबट्,: । ^ इन्तेव गमेषु प्रतिष्ठाम्" 

ऋ०१०।१०६।६।*.गकरिपु गहनेषु लरेषु'' भार । 

गम्भारिका स््ली गभ-विच् गसं निन््रगतिं विम॑त्तिं- 

श्ट ल कापि अत इत्वम् ।(गाम्भार) इल्वभेदे राज्ञनि्। 
मभ्भारौ स्त्री गम" गतिभेद्' विभक्तिं अख, कं जलं वि- 

भक्तिं षो० ` क्ख ग शत्यन्धो उपस नैरा 

न्नेष | (गाम्भार) टक्षभेदे अमरः । गम्भायाः फलं 

ष्ष्मः वा अख त्ख लुपि प्रशलिवह्धिङ्गता। गम्ारो- 

तत्फले पुष्पे च स्तनौ | “गम्भारौ भदरपरण्णैच च्रौ- 

परौ मध्पणिका । काष्लोरो कश्रौ होरा का- 

श्य : पौतरोह्हिणो । लष्णटन्ता मधुरसा महाकुशदि- 

कायि च । क्रसरी तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधरा 

शुरूः । रौपनो पाचनी मेध्या भेदनौ च्मशोधजित् । 

दौोषटष्णामम््ूलार्गो विष्दाहज्वरापह्ा | तत्फलं 

हं एष्य गुरू केश्य' रसायनम् । वातपित्तट षार क्क्लय- 

मलविबन्ध्ृत् । सादु पाके हिमं क्लिग्धः तुवरास््ः 

ण्बिन्धसत् । इन्याह ह ट घावातर क्र पत्त्ततत्तयान्*भावप्र° 

गश निर गन्भन्+अतिशायने इन् टिलोपः। गम्रीर- 

तमे | “अपा गम्भनत् सोदेति रएतद्धापां गम्धि्ठ' यत्रौष 

खतत्तपत्ति* शतश््रा० ७।५।१।८ । 

गम्भोर नि° गच्छति जलमत्र गन-श्रन् निर भुगागमः । 

१निन््रस्वाने आगापे, अमरः | "“शतगभ्भोरखनोखनी 

निस" नेष । रमन्द्रं शब्द ““क्िग्धगम्भीरनि- 
ष पञेकखन्दनमास्वितौ” रषः । रेगीरार्ये च 

उशादि० । ४जम्बोरे, ५पद्रो, देकगमन््रभेदे च ए" । 

(स्लरे सत्वे च नाभौ च लिष॒ ग्मीरता एभा। 
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गम्भोरबेदिन् एगगम्मीरं गहमं यथातथा वेनि विद्-खिनि | 

“चिरकालेन यो वेसि शिक्तं परिचितामपि । गष्धीर- 

बेदी विक्ेयः स गजो गजवेदिभिः" राजपुतीयाक्त 

चिक, १गजे । "अङ्ग थ' दिरदष्यव यन्ता गम्भीर- 
बेदिनः?' रधुः । गम्भीरवेदिनः एरः कबलं करीन्द्र "” 

माषः । टच् । गग्भोरवेतत “त्वग् मेदाव श्च णितस्लावात् 

सारख्या क्रथनाद्^प | ात्नानं यो ब जानाति स 

स्यात् गन्भोरवेदिता'” खग चम्भोक्लविद्क गजे ; 

ग्मोरिकाख्ौ गखीर-खाय क संन्नायां कन् बाक्षीपि 

अर इत्त्वम् | ! गन्भ्ोरायां म्यां श्नदीभदे च । “लौ- 

हव्यः सिन्धुनदः सरयुगे करीरिका रयाह्घा च । गङ्गा 

कौ गिक्याव्याः सरितो पिदे इकाग्डे(लाः"'ट ह°सं०। टच 

द्नाङौभेरे “नाद्यो गम्भौरिका याच सद्यग्ष्िच्धायेव 
च"छश्तः | ४दरिरोयमेदे'“हताचभन्यो निभिभो रहि 

म्ीरिका च या''ज्अतः | तद्क्ञ्ं तत्रैव खक" यथा 

"हद्टिविद्पा श्रसनोपद्ष्टा सड च्यतेऽभ्यन्तेरतञ्च याति । 

ख्जावगादढा च तमच्षिरोगं गन्भ्ौरिकेति प्रवदन्ति 

तजन्नाः?" | 

गम्य लिरगस-पवगा नत्वात् कर्मादौ यत् ।\गममाब रेप्रायेः 

च । अहार्य यत् | गमनयोग्ये । “गम्यान्यपि तोयानि 

कोन्तिनान्यमगमानि च''भा^व० ८५ |“अभिकाभां तियं 

यश्च॒ गम्यां रसि याचितः” भा. आखा. ८१ चख०। 

“गम्य त्वभावे दातृखां कन्दा क्यात् खयं वरम् "यान्न" 
"समान खेद्विगमो गस्यायामगसम्ययाञ्च तत्र नियमः 

क्रियते इयं गम्या दयमगस्ये ति"' स हाभाष्यम्* ' खेदयती (त 
खेदो रोगः इन्दरियनियमासामर््य" वा" इति बौयटः 
तथा च चगस्यानिरेधसय इतराभ्यतुन्नाफलकतया सखदा- 

रगमने दोषाभावः? विवरणम् । 

गस्यमान लि° गम-कम््ं ख शानच ।१वत्तेमानगतिक्मेखि | 

श्बुध्यमाने च" गम्यमानाऽपि क्रिया विभक्तौ प्रयोजिका" 

व्यारन्यायः | " 'मम्यमानेऽर्येः' सिर कौ भूरिप्रयोगः । 

गस्यादि न° “भविष्यति गम्यादयः” पा उक्तो भविष्यदर्थे 

इनिप्रत्ययान्तशब्दसमृहे ते च “गमी चआआगनौ भावौ 

प्रस्यायो प्रतिरोधौ प्रतियोधी प्रतिबोभो प्रति यायौ 

पतिषेधो इत्येते" पारग । “गस्यादोनापसं ख्यानम्” 

तद्योगे दितौयातत् पुरुषः । सामग । 

गय ए रानायणप्रसिङद्ध १वानरभेटे । “कोटीशतषतो वापि 

गुयो गवय एव॒ च। वानरेन्द्र हौमवोयी ष्यम् 

वार्तिर 
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एधगदश्यताम्” भार व° र८रञ्जः| रेडविधानराजपव- 
मेदे, ततृकथा “विधा नाद्विघांनौ विदरूराख्त ण्ट 

तान् । वद्हिषद् इभ्यं 

भाग० ५१५ अ०] प्रियत्रतवं ओोद्धवे श्राजभेटे तत्कथा यथा 

“"नक्घाहतिपएुल्लो गयो राजघिप्रवर उदारश्रवा अजा- 

यत } सान्नाद्गत्रतो विष्णोजेगद्रिरच्तया ग्र्धेतसत्वद्ध 

कला यआढ्मवत्वादिलच्चषेन महापुरुषतां प्राप्रः। सवै 
स्वधर्मेण प्रजापलनपोषयप्रौणनोपलालनानुशासन- 

ब्तयोनेख्याद्गा च भगवति महापुरुषे परावर 

जह्भखि साँ्मनापितपरभाधेलक्षणेन व्रह्मविद्धरखात्- 

सेव यापादिवभगवद्धक्ियोगेन चाभोच्छशः परिभावित- 

क्श्ुडमतिरुपरतानात्मयो आत्मनि स्लयखपलभ्यमान 

व्रद्धाल्नालुभवोऽपि निरभिमान एवावभिमज्रुपत | 

तद्येमां गाथां पाण्डवेय ! पएराविदट् ज्पगायन्ति | 

मय' न्प कः प्रतियाति कमेभिर्यन्नाभिमानौ बह्वि- 

` द्भगोप्रा । समागतस्रौः सदसस्यतिः सतां सत्सेवकोऽग्यो 

भगवत् कलाग्डते ] यमभ्थषि्चन् परया खदा सतीः(सव्यः) 

 अत्ाञ्जिषो दच्चकन्याः सरिद्धिः। यख प्रजानां इदद्े 

धराऽऽशिषो निराशिषो युणवत् च् नोधाः । कन्दा ख- 

इदुछराज हु रथोबलिं 

ब््पाः | प्रत्यद्धिता युधि धरेण विप्रा यदाशिषां षष्ठ 

कामद च यद कानु 

शं परेभ्यः | यद्ाध्वरे भगवानध्वरात्रा मघोनि माद्य 

च् रुसोमपीये । खड़ाविशुद्धाचलभक्तियोगसमपितेज्या. 

फलमाजद्धार | यतुप्रोणनाह्ृद्हिषि देवति ड 

मलुष्यदीरुहयमाविःरञ्चात् | प्रीयेत सद्यः षडह विच्च 

छवः प्रीतः खयं प्रीतिमगाद्रयद्य । गबाद्ायन्त्यां चिन. 

रथः च्मतरिररिरोधन इति त्रयः एता वभः" भ्०५।१५। 

मन्तं रयसः पुत्रो प्रघानपोड़गराजान्तगते ४राजभिभेदे 

तवत्कथा | 

““गयञ्चास्ततं रयस' तं खृञ्चय ! शुम । यो वै 

वशत राजा इतग्टाशनोऽभवत् | तकत द्यग्मि$र 

प्रःदात्ततो वृ वर' गयः | तपसा, ब्रह्मचर्येण व्रतिन 

नियमेन च| युद्ध्याद्चु प्रसादेन वेदानिच्छामि वेदि- 

तुम् । खधर्मं यार्विखान्यान् धन सिच्छामि चाच्चयम् । 

विप्रेषु ददतञ्चव श्रद्धा भवतु नित्यशः| चखनन्यादच 

सवाद पल्जन्य च मे भवेन् | अन्मे दटतः खड़ा 

धमप भ रमतां मनः। अक्षिः चास्तु मे नित्य ध्म- 

काये", पवकः | ता भविष्यच् क्र तल वान्तर- 

६२१ 

शुक्तः ढष्णं सत्यजितं व्रतम्” | 

धीयत | गयो इवाप्य तत् सभ" धर्म णारीगजीजयत् । 

ख दथेपौरोमासभ्यां कालेष्वासययेमु च | चातां सव 

पिविेयद्े्ावा्रदकियेः । चयजच्छ बया राजा परि 

संवत्सरान् शतम् | गवां शतशूहसश्षाणि शतमश्वशतानि 

च | शतं निषृकसहस्लाखि ग्राञ्चाप्ययुतानि षट् । 

उद्यायोलाय संप्रादात् परिरूवत्सरान् शतस् । नन्त ष 

च स्वेषु ददश्रत्तवदचियाः। रजे च विविभेय्नै- 

यया सोभोऽद्भिरास्तया । सौवर्णो" एयि्गी कत्वा य 

द्मां सचिशडरास् । विप्रेभ्यः प्राददद्राजा चश्वमेषे 

महामद्धे । जाम्ब,नद्मया याः सवे रल्रपरिच्छदाः । 

गयस्यासन् सष्डासतु सवेभूतमनो हटाः। सपकामसण्दांच 

परादात्तां्च गयस्तया | बाह्वखेभ्यः प्रश्भ्यः सप भतेभ्य 

र्व च। ससहद्रयनद्वीपनदोनदवनेष् च| नरेषु च 

राष्ेष दिवि व्योन्न्ि च येऽवसन् । भतघामाच् 

विविधाः संश्प्रा यच्चसभ्पदा। गयद्ध सट्शो णन्नो 

नास्यन्व इति तेऽन्वन् । षड़् टिशयोजनायामा 

लि शद्योजनमायता । पञ्चात् पुरचठविःशदेटौ शासी- 
बविरणमयौ | गय यजमान छक्ञावलमयिस्त,ता । 
प्रादात् स बाह्मणेभ्योऽथ वासांस्छाभरणानि च| यथोक्ता 

दकिणाचान्या विप्रेभ्यो भूरिदक्षिणाः | यब भोजन- 

शिट्ख परथताः पञ्चुविंशतिः। कुल्याः छशतशाह्िन्यो 

रसानामभवंस्तदा । वस््राभरणगन्धानां राशय 

एचग्विधाः। यख प्रभावाञ्च गयस्िष॒ लोकेष विचरतः । 

वटश्चाच्चय्यकररणः पुण्य बह्मसरञ्च त॑त् । स॒ 

चेन्डमार खञ्जय चतर्भद्रतरस्वया। पतरात् पष्यतर- 

स्तु्य' मा एत्रमलतप्यथाः” भा द्रो ६६० | ५४ने 
६अपत्ये ईष्टे च निषष्ट,:। “इन्द्रो वद्भिः परि- 

पाठ् नो गयम्" ऋ० १०।६६।१ । «गयः ग्ड हनामेतत् । 

प्राप्रव्य' गोयते शब्द यतेऽब्रोति वा गयं म्टहम्'” भा० | 

^अरच्हाशुपे गयम्" ऋ. १।७४।२ | = “गय” धनम्" 

भा०| श्रि पाङ्कि,.नो गयम्!” ० ६।७।।२। 

“मव गुह धनः वा” भाग। दख्रन्तरीोक्ते चे । “गयम 

चाक शमे बवनवतखावसुः? ऋ०१।४४|७ । “गयं 

ग्यहमन्वरिच्त' वा" भा० | <€ग्टष्मते प्राश्णिनि च| 

“या नो गयमाविवेश” ऋ० ६।७४।२ । “गयं ग्ट 

गदं प्राणि जातम्” भा०। १०खस्थाने ।“ “हत्य गयमारे 

खबर चागान्"०१०।६६।५ । “ˆ गयं खस्यानस्”” भा | 

१।पराखेषु ब्ध५,“सा हेषा गवां सने प्राणा वे गब्रासत्ः 
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प्राणा लते तदयद्गयां लत तखट् गायत्री नाल" शत° 

जा० १४।८। १५।७ । ययाऽस्यत्र अच् | १२गया परदेथे 

बह्धव० | “गयस्य यजभानखय गयेष्वेव महाक्रतम् । 

चऋआइता सरितां श्रेष्ठो गययन्ने खरस्वतौ'*भा० शल्दय ३६. 

चछर "गयेन यजमानेन गबेष्वेव पितन् प्रति” रामा 

. अयोऽ०१७७।१ । वैन तद्यागस्यानलेन च मधति प्रसिद्धिः 

$ श्घ्चर भेदे । तत्कथा वायुषुऽगयाना हाये २अ०यथा । 

^"गयासुरौऽ चराणाञ्चं महाबलपराक्रमः । यो- |¦ 

जनानां सपादश्च शतं तखोच्छयः ख.तः । ख्य.लः 

घटिरयजनानां खेोऽसौ ैच्णवः खातः । कोलाहले 

गिरिवरे तपस्ते खदारणम् 1 वद्धवषेख हायि नि- 

रच्छासं {स्यतौऽभवत् । तत्तपस्तापिता देवाः संच्ोभं परमं 

युः ॥ ब्रह्मलोक्ष' गता देवाः प्रोचस्ते प्रपितामहम् ।" 

ततस्ततृकनसतवादिकंपवर्य वरकथा तत्रैव यथा 

“वदि ठ्टासतु मे देवा बह्मविष्ण्.अदेशवराः । सवैदेव 

` “दिजातिभ्यो यन्नती्ैशिलो यात् 1 देषेभ्योऽतिपविनो$ 

=स्टतिभ्योऽपि शिवाव्ययात् । अन्लेभ्यो देवदेवोभ्यो यो- |: ` 

निब्धच्वापि सर्वशः । न्यासिभ्यद्ायि कर्मिभ्यो धमिभ्यञ्च- 

तथा धनः । त्तातिभ्योऽतिपविल्नोऽ्ं पविः खाँ सदा- ¦ 

चराः! | पथिवतास्तु तं देवाः सत्वसक्घा दिवं यवुः। ददा |; ` 

दैत्य, तथा स्पष्टा सवै हरिपुर ययुः. न्ये लोकनवे- 

याते न्या यजपुरौ भृत् । यस इन्दरादिभिः साख 

, जश्चयोकं ततोऽगमत् | जह्माशसचिरे देवा गयाघ्रविलो- 

पिताः। छया दत्ताधिकारांस् तान् गृद्धा पितामह! | 

व्रह्भाबवीत्तेतो देवान् ब्रजानो विष्ण मव्ययम् । बद्भादयो 

ऽन् वन् विष्ण `त्वया दत्तवरोऽच्रः । तहृ्ेनाव्ययुः खगें 

` «` च्न्य' लोकत्रय' भत् । देवेरक्तो बाद्देवो बद्भाणं स 

व चोेऽङ्गबोत्। गयाद्वर प्राथेयस यन्नाथं रहि टेहकम् । 

विष्णुक्तः सद्ठरो ज्मया . गत्वाई$पश्यट् गयाघ्वरम् । गया- 

स॒रोऽत्रवीत् ददा बरह्माण" लिदभेःसह । संपू्योटाय वि- 

शित् प्रणतः खडद्धयान्वतः । गयाद्ुर उवाच । 

अद्य मे सफन्त' जन्य अद्य मे सफलं तपः। यदागतोऽति- 

चित्रद्या सै प्राप्न मयाद्य वै । योगिन् ! यो गाङ्गविव् 

सपेलोकस्वामिन् } पितयुरोः!। यद्ेमागतो बद्धन् 
तराय" करवाण्यहम् । जद्धयोवाच । थिव्यं यानि 

रौनि दृष्टानि भ्रमता मया | यज्नाधनतु ते तानि 

पविघ्नाखि शरोरतः । स्वया ददे पदि्रल' प्राप्न विष्ण् - 

प्रसादतः। यतः प्रयिन्न' दृष्टं त्र यन्ना रेह भेऽ्र ! । 
॥ 

च्छिद मम् । . यन्नवादे छरेःसःड ` ययाहरमपग्छत | | 

पते ! नाथ ! नमानि जगतां पतिन् । गतिं कीन्तिमते 

` प्रचचाल गयाद्रः। शिलायां देवष््ण्र्यां 

गं ` 

मयाद्ठर उवा च । धन्यो ऽं देवे३९ ¡ भद् हं प्रथयते त्वया। 

पिके लतार्थोऽं भाशवंये तदेव च । वरैवोतृषादितो 

देहः पवि्रस्तु त्वया छतः। खवेषाद्धपकाराय यागो 

बश्य' भविष्यति । इत्य् क्ता शोऽपह्गनौ शे तकल्से गया- 

चरः । नेच तं दिश्माचरि्य तदा कोलाइे गिरौ ) 

शिरः कल्लोतरे दैत्यः पादौ मत्वा द॒ दिखे 
जहा संभ्टतसन्रारो मानसा त्वजोऽष्टजत्”' इत्युप. 

` क्रम्य कतिचित्तत्कद्छितर्भदुक्घा“एतानन्यांञ्च विपरन्द्रान् वेधा 

लोकपितामहः । परिक््यवाकरोदुयामं गयाप्षरथरौ- 

स्के । अग्निरमांपि ` पद्धाम्नोन् खखादेवानवा्जत् ॥ 

+ दचिखाग्नि' गाहेषत्या इवनोयौ तपोऽव्ययः .। सम्यावणे । 

+, स्यौ देव्ःषयेव यन्नाः प्रतिशिताः। यन्द च प्रतिषाच 
= 

विप्रभ्यो दचिखां ददौ | इता पू्यङ्धति 

खात्वा चावभ्यये शरेः । यन्चयूप' शरः साच्च: खमा । 
-नोय व्यरोपयत् । जह्यणः ध्र्खां श्रे सरद्धवो-. 

चलितः चकितो जह्वा जच राजलभाष्ठ। यासा 
ग्टष्े तव थिः उन्नदेवःविचारवनू् । देवश्च थोषु 

शिरि तां घारय समान्नया । विच्चनार्थ', यमः चखला$ | 
धारयन््ल्लके शिलाम् । शिलायां धारितायान्त॒ सभि ¦ 

लाश्वरोऽ चत् | देवानचेऽथ रुट्रादीन् चलायां 

निश्चलाः किल | तिषठध्व' देवाः खकलास्येत्यक्ताचते 

स्थिताः । देवाः परादाज्ञच्यित्वा तथापि चचितोऽद्धरः। 

ब्रह्माय व्यालो विष्ण ` गतः च्ोराश्िथायिनम् | ठटा- 

व प्रणतो भत्वानत्वा चाद्य त" प्रमुम् | बह्व 

न्णां ु क्तिखक्तिपरदायकम् | विञ्वक्ेनीऽजवौव् 

देव! त्वां स्तौति पद्मजः। हरिराडहानयख 
विष्णुः स तमानयत् । अजमूचे रिः का - 

दागतोऽसि वख तत् ¦ ब्रह्मोवाच । देवदेव ! कते यागे 

वद्य मस्तके । रुद्रा दिष् च देष रुस्ितेष्वद्ठरो$चखत् । 
इटानीँं निञ्चलाधं हि प्रसाद कुरू माधव | 

बचन खत्वा छ्याष्य खशरीरतः । मृत्ति" ददौ 

लाधे' ब्रह्मे भगवान् हरिः । नोय मृति" 

भ्विलायां सधारयत् । तथापि चलितः वच्छ १ 

मथागमत् | ् रागत्य विष्ण : च रा, : शिलायां 

लोऽभवत् । लनां नाभिधानेन पुण्डरीकेति 
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शिलायां निचला दहि खयमादिगदाधरः, निख- 

लाध पञ्चधासौत् शिलायां प्रपितामहः । पितान्ोऽय 

फल्ग्बोशः केदारः कनकेश्वरः । ब्रह्मा स्थितः खय तत्र 

गजद्धपौ विनायकः । गयादित्यदोत्तराक दश्चणाकं 

स्तिधा रधिः। लच्छीः सीताभिधानेन,गौरी बै सङ्गला- 

था गायती चैव सावित्री त्रिसन्धेव्रय' सरसखती । 

इन्द्रो इरस्यतिः पूष्ण वसवोऽष्टौ सहावलाः। विचरे देवा- 

अाश्चिनेयौ मरुतो विश्वनायकाः | सयकच्तोरगगन्धव्वा - 

ततष् देवाः सथक्तिभिः । आदितो गदया चासौ 

यजमा व्यः स्विरीतः । सित इत्येव हरिणा तखा 

द्ाद्गिद् रः । ऊचे गयादरो देवान् किमथे 

व्धितोद्य हम् | .यन्नार्थ' ब्रह्मणे दत्त शरौरममलं नया । 

` विष्णोव्वंचनमात्ेण किंन खां निञ्चलोद्यहम् | यत् 

चरः पौड्तोऽत्य्े' गद्या इरिखा तथा । पौड्तो 

यद्यं रवाः प्रसच्राः सन्तु सव्वदा | गदाधरादय- 

साः परोचुय' गवा्चरम् । वर गर हि प्रसन्नाः शो 
देवान् चे गयाच्वरः । यावत् ष्य पव्वंताच्च यावच्च 

राक तारकाः । तावच्छिलायां तिषन्त॒ ब्रह्मविष्णु - 

मद्श्वराः| अन्याच्च सङ्ला देवा भद्नास्त्रा चे्रमस्तु वे । 

पञ्चक्रोश गयास्ेनं क्रोशनेक' गयाशिरः | तन्छध्ये 

सवव तीनि प्रयच्छन्तु हितः णाम् । क्ञानादि- 
लभं कत्वा पिख्डदानात् फलादिकम् । सहात्मनि सह- 

खञ्च कुलानाञ्चोदधरोच्चरः व्यक्ताव्यक्त खद्छपेण यूयं तढन्तु 

. सर्वदा । गदाधराद्यख्य लोकात् भूयात् सव्व वनाथनात् । 

राद्ध" सपिश्डकः येषां ब्रह्मरोकः प्रयान्तुते। नद्य 

त्या द्कि' पाप विनश्यतु च सेविनाम् । ` नैमिषः 

पुष्करं गद्का प्रयागं चाविषक्तकम् ) एतान्यन्यानि 

तोथानि दिवि भुव्यन्तरौच्चतः | खमायान्तु सदा न्णां 

प्रयच्छन्तु हितं चराः! । ते देवास्तानि तोर्थानि प्रयच्छन्तु 

हितं नणाम् । पितृणां बह्मलोकञ्चमुक्तिसत्तिफलं तथा । 

णको तिष्ण् च्तिधामृत्तिं यावत् संकौतते बुधैः । तावद््- 

गयाद्र शेतं खयातिभेत खद् मुवि । बह्महत्यादिकं पापं 
विनाशयत् सेविनाम् । किं बहक्तया खरोशाना ! यु्राखे- 

कापि देवता । चेन्न तिषठदडं चाय, समयः प्रतिषाच्य- 

लाम् । गयाच्वरवचः त्वा प्रो इवं व 1दयः चराः 
त्वया यत् प्रात" धव" तद्भवि्वयसं शयम् । पितु णां 

बै ज्ञ बशतमाक्रान' पिगडदानतः | चआाद्धादिना नयि- 

षन्ति नञ्मदोकममामयम् । अखात्पादानचं विल्वा वा- 

श्यन्ति परभां गतिम् ¡ खनत्कृभार उवाच । देवर्दत्त- 

वरो दैत्यो इर्भितो निरखोऽभवत् |» ४अद्गिरसे सनि- 

भेदे गन्द दृश्यम् चख दष्ाजाद् दाता । 

गयस्फान ए रायो-ष्ो अनभूतप्टयत् च्यट् 
निन यलोपः गयसख धनख स्फानः। धनवर्धके। 

“गयस्फानो चऋभीवद्ा वद्धवित् पुदिवद्धं नः" ऋ० १५। 

६१।८२ । “गयस्फानः धनख 

५“ गयस्फानो गोभिर श्व भिरिन्द्र ! "° ७।५४;९ । 

गथा श्लौ गयो गयाच्चरः गयन्डपो वा कारणत्वे नासूयख 

अच् | तीधभेदे गयशब्ट तत्कथा उक्ता । 

वायुषं गयामा० १अ० तन््राहालयः यथा 

“वच्छे तोधैवर' पु्य' चाह्ञादौ स्ववं तारकम् । 
गयातीषेः सव्वं द र्यँभ्योऽप्यधिकं श्टणु । गयाचवर 

श्तपन्तेपे ब्रह्मणा करतकेऽधितः| प्राप्रख तद्य शिरसि 

शिखां धर्म्रोहाधारयत् । तलत्र ब्रह्माकरोद्यागः खित- 

चादिगदाध्रः । फलगुतोधीदिष्ूपेख निच्चलार्धमह- 

` निशम् । गयासुर विप्रेन्द्र ! ब्रह्माद्यं दैवतैः षड । 

शंतयत्नो ददौ ब्रह्मा बाद्यखेभ्यो ग्टहादिकम् । शे तकल 

ह वाराहे गयोयागमकारयत् | गयनाश््ा गवाष्याता 

च्चे ब्रद्माभिकाङ्खितम् । काङ्कन्ति पितरः पुव्रान्नरकाद्ध- 

अयभीीरवः। गयां याद्धति यः एलः स नस्त्राता भविध्यति । 

गयाप्राघ्र सुतं टा पिनु्ातसवो भवेत् । पड्धवा- 

सपि जलं श्य, सोऽखभ्य' किन दाति १। गयां 

वद्धं यिता" भा०। 

एलिखः । पच्तत्रय 

निवासो च एना्यासप्रम कुलम् । नचेत् प्रञ्दशाडं 

वा सप्ठराल' लिरालकम् ।` महाकल्मशतं पापं ग्यां 
प्राष्य. विनश्यति । पिर्ड' दत्वा च पिलादेरात्मनोऽपि 

तिलेषिना । ब्रह्महत्या च॒रापान' स्तेय गृव्व कना गमः। 

पाप तत्सङ्गजं सव्वं" गयाच्राञ्वाहिनश्यति । चात्म 

जोऽप्यन्यजोवापि गयाभूमौ यदा तदा। यच्चान््ना 

घातयेत् पिख्ड" तन्नयेत् ब्भ धाश्रतम् । नामगोत्रे सम्- 

चाय्यौ पिण्डपातनभीचचते । येन केनापि क [चत् 

स याति परमां गतिस् । ब्चन्नानं गयाचाद्ग' गोग्टहे- 

सर" तथा । वासः एसां बुरचेते छच्विरेषा चतु 

विधा । बद्न्नानेन किं साध्य गोष्टे भरणेन किम् | 

बासेन किं कुरुत्तेतरे यदि शएतोगयां व्रजत् । गयायां 

व्यं कारेष॒ पिरूडं दद्यादिचच्छणः । अधिमास जन्ा- 

दिते चास्तेऽपि गुरुशुक्रयोः । न त्यत्तव्यः गयाच 

गवान्नदावाः यः पितरस्तेन 
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सिंहस्थे ऽपि दरस्यतौ | तथा दैवप्रभादेन प्रवत् च 

पूवः कम्पाधिकारी च ब्राङ्खभद.दहमलोक ~ 

भाक् । प्रोल्या चाद्गन्तु क्तव्यः सवेषां वयंलिङ्किनाम् । 

रजं ववं न् नरः सम्यक् महतं श्रियमाभ्यात् । सद् 

गवाभिममनः वङनूपिख्डद्ध पातनम् । द्ग भ कि" एभ- 

जिगयपखिन्नेष व्यवसितः | प्रभाद्ाख्छिवते केले 

नह्ञायेखक्तिदायके | बह्याच्चानादुयथा शकजिरुम्बति 
मन सशयः | कोकटादिमृतानाञ्च पितृणां तारणा- 

यच । तद्त् सभैयब्नेन वस्लथ्य स॒विचच्येः। व्रह्म 
प्रकल्सिताब विप्रान् ₹हव्यङव्धादिना्ंबेत् तेसु 

स्तोषिताः सर्व्वाः पिभिः सेवतः, खण्डनद्चोष- 
षासञ्च सव्वं तीये ष्वय' विधिः | 

व्रणे च | 
चै 

वच्ज'यित्वा कुर्व" 
क्थालां विरजां गयाम् | दख प्रदथेयेद्धिचुगेयां 

गत्वा न पिण्ड्; । दण्ड न्य विष्ण्पदे प्रिभिः 

ङ् इच्यते । न दण्डी किष धन्त पुण्य" वा पर- 

भातः । अतः सव्व क्रियां व्यक्ता विष्ण ध्याय 

ति भादुकः। संन्यसेत् सव्वं क्््ाणि बेदनेक' म 

संयजेत् । रुण्डपुखाञ पूव्व खित् पञमे दसि- 

शत्रो । सादर क्रोशहय' मान गेति ब्रह्मणे 

रितम् । पञ्चक्रोश गयेन क्रोशमेक्ष' गयाशिरः । 

तन्दध्ये सर्ववं तीर्थानि वरैलोक्ये यानि सन्ति वे। च्राद्ध- 

कट् यो गयाच्चने पित् णामन्डोहि सखः | शिरसि 

च्राद्कद् यस्तु कुलानां शतस॒द्धरेत् । 

सानेख गयाद्या गमन प्रति। स्वमांरोहणसोपानः 

पिदखाद्च पदे प्टे। परेपदेऽश्वमेधखय यत्ृफल' गच्छ 

तो गयाम् | तत्फलञ्च भवेच णां समयः नान् 

संश्यः। पायसेनाथ चरुणा साना पिट 

तर्ड लेः फलमलाद्यं यायां पिख्ड- 
पातनम् । तिलाज्द्धिमध्वाद्पिण्डदरव्ये ष॒ योजयेत् । 

सर{िभात्रप्रमणन ष्यादरामलकमालतः। शमो पत्र 

प्रमाणेन पिण्डं दद्याद् गयाशिरे | उद्धरेत् सप्र गोला 

कुनमकोत्तरः शत् | तिलकलकेम खगङ़न गुन 

सषटतेन वा । केश्नेऽ दभ्रा वा दग्धेन मधुमाथ वा। 

पिन्याकं सटतः खण्डः पितृभ्यो ऽयमिन्य्.त | द्ष्यते 

ऽवान्नितो भोज्य ₹शष्य' सरे<अयीत् । एकतः सर्व्व॑व- 
स्तन रमन्ति मधूनि डि । खयृवा गद्ाधराद्खञ्ज फल- 

यु यास्ब्, चेकतः | {पि.ड, नं , पयङद्ानं पुनः प्रत्ययने 

जनम । दच्िपा चाच्नसंक्सस्तोथंन्राद्धष्वयः विपिः। 

ग्ट्ाञ्चलित 

केन वा| 

गया 

भावा हनं भ दिगग्न्धो न दोषो दट्िसममवः। सकार्- 

शवेन कत्तव्य तो्धच्राद्ध' विचक्षसे: | यन्यलावाद्िताः 

काले पितरोयान्तष्ः प्रति। तौच खदा वन्त्येते 

तख्मादावाहनः न हि| तीथैन्राद्धं प्रयच्छद्धिः एुखपेः 

फलक्ाङ्खिभिः | कामं क्रोधं तथा लोभं क्घा काय्यौ- 

क्रिया ऽनिशस् । ब्रह्मचाये"कमोजो च भृशाय सत्यवाक् 

शकिः । समूतहहिते रक्तः स तोधेफलमञ्् ते । तोषा - 

न्युसरन् घौरः पाष्णड़ः दूरतन्तजेत् । पाषण्ड 

तञ्च विच्य यद्भवेत् कामकारतः। तीर्थेषु बेनरा- 

धोराः कमे दुर्वन्धि सदाः | यथा बरह्धषिदो बद्धं वस्तु 

चानन्यचेतसः। प्रविशन्वि पराख्यं ब्रह्ध बह्मपरायंणाः। 

याऽऽख्ते वैतरणी नामदी लौ ोक्यदिता | सावतौष्वं 

गयत पितृणां ताराय ३। श्रातो गोदौ वेतरयां 

तिःषप्रः कुलछङ्रत् । तथाक्चयवटः गत्वा धिप्रान् 

सन्तोषयिष्यति | ब्रह्यप्रकख्िताम् विप्रान् इव्यकव्या- 

दिनाद्ख॑येत् | तेद खोधिताः स्वाः पिभिः सड- 
श्वताः | यथायां महि ततृस्यानं यत्र बधे न विद्यते । 

सान्निध्य" सवेतो्थानां गब्रातीथं ततो वरम् | मौगमेषे 

स्विते खये कन्यायां काशुक्ष षट । इह्ञभः निष् 

लोकेषु गयायां परू पातनभ् । मकरे वत्तं मानेऽक 
सखे चन्दर योः । इ्ञंभं तिषु लोकेषु गवा्राद्' 
शछदलंभम् । गयायां पिख्डदानेन यत् फलं लभते बरः । 

न तच्छक्यं सया व्ञ्` कल्सको टिशतेरपि"? । 

तव्यावाविधिञ्च तत्रेव ईच «““सनतृङ्मार उवाच । 
गया याल्नां प्रवच्छामि ष्टण नारद् ! छक्गिदाम् । नि 

ष्कतिः पिख्डकन्तु खां ब्रह्मणा गोयते एरा । उब्यतदधे - 

ब्रयां गन्तुः खाद्खं सत्वा विधानतः | विधाय कप्रटिवेधं 

ङत्वा खां प्रद्श्विखम् | ततो यखामान्तर गत्वा च्राद्ग- 

षद भोजनम् | बतः प्रतिदिन' गच्छेत् प्रतिय 

विवण्नितः। प्रतिष्मह्ादपात्तः सन्तु्टो नियतः 

एचः | अह्ङ्वारविष्ज्गो यः ख बोधफलमस्ते। 
यख हस्तौ च पादौ च मनश्चापि छसंयतः। विद्या त 

पञ्च कोततिखच स ` तीथ क्लमच््ति | ततो गया प्रमे च 

पूरवतोऽस्ि मानदौ | त्न तोयः शछवूपाद्य स्ञातव्य' 

निर्मवे जले, देवादींलपविल्वाय चाद बला बभा- 

विधि । स्वश्छबेदथा खोदितस्यांवाङनविं तस् । अप- 

रेः एचिभूतवा गच्छेद प्रे तपवते। नकष 

तरतः चात्वा उेवारदीँशपयेव् इषोः। बृच्छोव् च्रादध' 
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खापि-ानां प्रयतः प्ोतपपेते | प्राचीनावोतिनाभ्यदधं 

दनिषाकिटखः खरन् । ““ङव्यवाडोनलः सोमो यम- 

` इताष्येमा तथा | अन्निद्नाद्वा बष्टः सोभपाः पिर- 

देवताः । आगच्छन्तु नहाभागा यु्ाभौ रिवासि" 

“मदोयाः पिकरोये च कुलेजाताः कुदाह्कयांः | तेर्ष 

पिण्डप्रदानार्थमागतोऽख्ि नयामिमाम् । ते श्वे 

हश्रिम,यान्तु आराद्धो नानेन शाश्वतीम्" । खाचम्योक्ञा च 

पञ्चाङ्ग" प्राणायामः प्रयद्रतः | एरादचिर ङतः 
जद्लोकाश्चिहेतवे । रवद विधिवत् आाद्ं शत्वा पूव 

 बथाक्रनम् । पितुनावाह्य च्व प॒ जन्तं पिच्छु- ` 
प्रदोभजेत् | तं प्रो तशिकादौ च चश््ा शटतेव वा। 

४१ प्रचाल्य पूर्वै" तत्स्मान' पञ्चगव्य : वक् एषस् । मन्व 

स्तरथ रुपूच्य पञ्चगव्य च देवताम् । याव ् तिला मतु- 

ष्यौच्च ग्द्ोताः पिदकष्रस। गच्छन्ति तावदष्राः 

सिंहलरस्ता यथा खगाः । चटका च इद्धौ च गयायां 

ष्दाच्वेऽहनि | मातुः चाद्ध' थक कुर्यादन्यत्र पतिः 

ना स । इद्धिश्राद्धं ठ मा्वादि गयायां पिदपूैकम् | 

ग्टहोत्वाञ्जलिना तेभ्यः पिशर्तोर्येन तत्त्वतः । शक्तुना 

खःटमानेख दद्य'दच्य पिण्डकम् | चाव्ह्मलम्भ- 
प्यं न्त' देविंपिटमानवाः । दध्यन्तु पितरः सवै माद 

मातामहादयः | खतौतङ्लकोटीनां सप्नदहौपनिवा- 

शिनाम् । आ बह्मभुवनात् लोकादिदमसतु तिलोदकम् | 

यिता पितामहदौव तथेव प्रपिलामहः | नाता पिता- 

महो चैव तथेष प्रपितामही, सातामडइस्तत्पिता च 

प्रमातामहकाद्यः | तेषां पण्डो मया दत्तोदाचय- 

खपतिष्ताम् | ख्िमाव्रप्रमाणञ्च आाद्रांमलकमाल्- 

` कम् । शसीपत्रपरमाणं वा॒ पिण्डं दद्याद्याशिरे । जउद्ध- 

रेत्. सप्रगोबाणां कुलानि शतसब्भरेत् । पिवर्भावच्च | 

भार्याया भगिन्या दु्ितस्तथा । पिदष्वत्ुमा इष्वः सप्र 

गोत्राः प्रकीरिताः। तिंशति"शतिरिन्द्राः१४ षोडश 

द्वादभैव हि। रुद्राञ्च११वसवदयो व कुलान्ये कोत्तरं शतम् । 

न।वाहन' न द्गिबन्धोन दोषो टषटिसश्भवः। सका- 

रुगयेन करव्य तीर्थ्राङ् विचन्तसेः | पिण्डासनः 

पिख्डदान' पुनः प्रत्यवनेजनम् । द्वण चान्नसंकल - 
स्तीर्धंवाद्धेष्वय' विधिः" | 

अधिकं मदीयगयाच्राद्धादिपद्तौ दण्यम् । गयाच्राइख 

कलारेराधारादिकं गया खराद्धादिपद्वतौ अस्ाभिर््यद््पि 

द्रया^गवाच्राडफल' किनिढमिति, विषिच्यते | ""यश्नलु 

६१९ 

पातयेद् पिण्डम्”” इर्वा{दवचनजातात् पन्नादिरतच्रा- 

धात् तद श्यपित्रादिगत' नरकनिष्टत्तिब्रद्यलोकावाघ्रया- 

दिफलमवगम्यते तद्ध नोपपद्यते तथाहि सर्व्व 

हि लोकः स्व ्लाधमे कमि व्रवत्त॑ते ततुप्रहत्तया च 
नत्तदिष्टखाधन' वस्तु सापघ्यति इव्येवं नियजे ख्िते 

वदिककम्ब्ं खपि तधैव स्दाभोषटफलवग्येव प्रटत्तिर्ग्विता 

मान्यगाभिफले। एव शास्तरटेशित' फलमलुष्टातय्ये"व 

कशं भिच्लेन्यति “शास्त्रीयं फल प्रयोक्तरि तह्धचच णत्व, - 
दिनि? जेभिनीयन्यायात् | खन्वकत्तं कक्रिययाऽन्यदौव- 

फश्य जननेऽतिप्रसङ्गः खात् । तत पच्चादिकतच्राद्वात् 

कथं पिलादेदचरारादिरन्धपः लद ॒चाद्ाद्यकनु लात् 

श््येवं प्रापनं उच्यते ““अकिनु जाते एताभिः निर्व 

पति पूत एव॒ शखः" इत्यादिवेदवचनात् जेभिनौयन्या- 

यख जतेशटधारि्भिन्नविषयत्व' कल्यते ! तथा च 

पिच्नादिकशवजातेषयादि्ारा अच्नाशनादिसंस्कारह्ारा 

च यथा तत्नाऽकन्त यपि पुत्रे फलषत्मद्यते रवं गया - 

दिग्रा्गकतत् शे श्यस्य क्तंरपि उद्धारादिफलसम्बन्धः 

मानाषुराखव चनबल्ाद्पि सम्भवति ˆफलर्खयोगस्वनोटिते 

न खाद्शेषभ्तत्वादिति ” जेमिनोयभ्यायान्तरे श विधिविे- 
येयेव फलविगेषसम्बन्व इतय् क्तात् । तथा च प्रायु- 
्तातिप्रशङ्गख शासत्नातिरिक्रविप्रयत्वमिति करयते 

«नास्ति वच्चनखातिभारः* इत न्यायात् “वाचनिकेऽये 

ल्यायानवतारात्*इति न्यायाद्ध | तन्न॒ वचनाञ्धोभय- 

गतफलसाधनताऽवगता जातेषटयादिवत् । तञ्च फल" 

षण्यविशेषस्तज्जन्यनरकाद्द्धारो बेत्यन्यदेतत् । मौर्मा- 

सादावेवेतदिवेचितमिन्य् परस्यते | काग्यादिग्टतपिटक- 

तगयाखाङ्ख ते कत्तय्येःवाकरणनिवबन्धनप्रल्यवायप- 
रिङ्धारभात्, सति कामे पिशिदटसन्नानञ्च फलम् “गयायां 
पिण्डदानेन पितृ णामन्टणो भवेत्" दत्यादिवचने पितणा- 

पाकरणसया व्यक्तया तदकर शे प्र्यवायबोधनात् ^गया- 

भिगमन करते यः शक्तो नाभिगच्छति | शोचन्ति 

पितरस्तस्य दथा तद्य परिश्रमः” इति क्रू्षुराण्णीयेन 

समर्थ्य गयाच्राद्धाऽकरणे टथाजग््तोक्त:"“जीवतोवां क्य - 

करणात् प्रत्यवदं भूरिभोजनात् । गयायां पिख्डदानाच् 

विभिः एक््नख्य एक्नता? इत्यादिवचने गयाच्राद् द्कर- 

श्येनेव पुच्लकाययेकारितया षच्तलसिड़ गक्तञ्च । तेन 

गयाश्राद्ध' नित्यमत एव॒ यधार्थक्त अदुरखेयं “नित्ये 

यथा अनर् वादिति न्यायात् । तथामि घङत्करयमेव 
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नित्य' तावतेव शाख्ता्चिद्धे : ““सङतृकते कतः शास्त्रा 

इति न्यायात् खाटत्तिोधकूदोप्साद्यभावाङ जन्डतिथ्या- 

दिश यवन्च इुनःपुनः कर णावश्यकता । पनःकरणे तु फला 

धिक्यम्^*यो भूय आागभते तद्ध फले विशेषः"द्ति न्यायात् 

“सलङ्भयाभिगमन सङत्पिण्डप्रपातनम्" इत्यादिवाक्य- 

मप्याद्यस्धो वाबश्यकत्वायं न त हितीयादेनिरासा्मपि, 

परिसंख्यापत्तेः | तल्लापि प्रथमयाल्नायां येषां प्रोतत्वनि- 

वारणा्धः प्रतथिलायां पिण्डदानभाशण्डरुमोटने छते 

तत्र दितोययाल्नायां तेषां ते न काणे इ्येव विशेषः| 

-प्रवभयाल्नानन्र ख्तानान्तु दिनोययाल्रायां ते खपि 

काय" ¡ अन्यत् सव्वं ̀ सव्वाखपि यालाख्च समानम् । 

तस्षादङ्क्तं पिन्नादौ नरकोड्धारादि यथायथ" फल 
शके त॒ तिन् ए्रादेः प्रत्दवायाभावः स्याञ्च काम- 
भायां विगि्टसन्तानादि पद्धादिगत' फलं भवतीति 

सिद्वम् । अनदः विविच्यते प्रागक्ञराणादिवचनेषु, 

ग 'वाइख पिला ङारः प्रतयव्ायपरिष्ारः षुक्ावा- 

त्रि फलत्वेन चयते तत्र गयाच्रा्वप्रत्तौ किं प्रयो- 

जक" किभिक्ेकछभयं वप ब्रितयं वेति सन्देहे लितयस्धौव- 

भ्रयोजकता तत्र कामनाभेदारेकख खख्यफलताऽपरयो- 

रतः प्रासङ्गिकता वा तथा च यदु पिब्ाद बराधिना 

गयाचराङ्ध क्रियते तदा तदेव ख्य" फलः ततप्रडत्तौ 

प्रयोजकं, प्रत्यवायपरि हारः पुच्रोत्मत्तिञच तत्र प्रासद्किको 
अन्धायदी पद्यात् श्यपरकाथनवत् |. यदा ठ॒षएतरार्धिना 

बदहुरोयते तदा एुक्नोतपर्तिरेव ख्यः फल पिनरादु- 

रस्तु तवर इारभित्येव सिद्धान्तः । रेव पिब्रादयु- 

बार फलत्य स्थितेऽधृना तनेद' विचायं ते । उद्धारो 
` नाम खापेचचयोत्क दस्यानादिनयन' त्ख प्रते नारकौ- 

कटेहविगमानन्तरं देवाददेदप्रापण्छपं तञ्च न सम्भवति 

नारकोयादिदेहारैः खसवकम्पणारब्धनया कारशसन्तवे 
विममासमपवात् ततृरुम्बंां च भोगेनैव नाशतात् 
“नाभक्त' लोयते कन्म कल्यकोटिशतेरपीति' श्याग- 
मात् | ततञ्च तद्इनाथः खारम्भककम्मनाथ एव | 
नान्यथा | तथां च गयाचाद्धादिना कथञ्चद्धारसभ्धवः। 

प्रारब्धकम्पं णाञ्च भोगारेव चये सति गयाच्राद्ध नोद्धारो 

जननीय इति कठेयनापि न अयुक्ता भोगादेव कम्पं चये 
कल्ये गयाश्राद्धे फल्छधापत्तेः । इत्येवं स्विते उच्यते 

कम्र विपाकोक्तदानादिना प्रारब्यकर्म्चयदारा यथा 
रोगनाशकल्यना तथा प्रकतेऽपि गयात्रा्ादिना प्रारब्ब- 

गया 

्यनाशद्ारेव उद्खारकखना “नाभक्त चोयते'' इतवादि- 

वाक्यश त॒ ब लवहाक्यस्धौव प्रतिबन्धक सत्त्वे नाप्रट्ते : 

“न ह वचनद्यातिभारः ईति""न्यायात् तथा च गया- 

खाद्गस्योव प्रारब्धक्तयजनकप्ररयविशेषजनकता कम्ड्ं 

पाकोक्तदानादिवदेव क्खयते इति न कब्विहिरोधः। 

किञ्च॒ भोगादेव परारब्यकनर चयाद्नन्तर सद्धारकलने ऽपि 

न गयास्राइवेफल्यं पापविेमरैरेढकयो निष्वनेकाटल्तिन्नव- 
णात् फलोन्स् खानामितरेषामनारब्धफलार्ना कम्मंणाञ्च 

गवाच्राङ्नाशप्रता भविष्यतोति । आसति च नारकी- 

याङ्गाद्यारम्भक्ते पापे उद्धारख ब्रह्मलाकावाश्चिद््पतैव | 

स्वकम्पर लुसारे् तज्ञोकप्राप्रेरपि पूर्व्व इत्त्वे तु षुक्ल - 
निष्ठः प्रत्यवायपरिद्ार एव फल' सक्रपिल्रादौ तथा- 

कल्मनख पूवव सक्गत्वात् तेवां कलनौ चित्यात् ¦ 

अथ गयाच्राद्धापिकारिणः' ततर प्तपौच्नप्रपौच्ना 

र्व प्रधानाधिकारिखः। त्कतराः सर्वेऽपि गौशाधि- ` 
कारिणः । तथा “नेषु विद्यमानेषु नान्यो पै कारयेत् 

स्वधाम्” "इत्यादिवचनेन एलेस त्वं ऽन्यतते क चाङ्ख निषे- 
धेऽपि गथायां तद्ध प्रतिप्रसवः, “आत्मजो वाऽन्यजो 
बापि गयाकूपे यद् तदा | यन्नान्ज्रा पातयेत् पिण्ड" 

तं नयेद् ब्रह्म शातम्” इति वायदीय३ चनात् ̂" सां 

त्नातयो मिन्रबाज्धवाः छहृदस्तथा । तेऽपि भूयो गयां 

मत्वा पिण्ड" द्दुर्धिधानतः*'दति खा, तिरलावलीष्टतवा- 

क्याञ्च। तथा चार सम्बन्विमाल्रालामाधकारः । यो 
यदीयक्षनं यथा कथञ्चिदूगु हाति सोऽसवर्णोऽपि तदीय- 

गयाचराङ्ध ऽधिकारी, “पतं किञ्चिदिशएद्धयम्” इयाद् 

वायकौयवचनेऽसवंवणिगदत्तपिण्डन प्र तोदारस्य को- 

त्तनात् पलो वा दन्बु एलो वा मित्रः वा खजनोऽपि 

बा | णिक्ञो वाथवा दद्याद् इयोः खयललतद्ा तोरिति?” 
बद्धिएराणोयाञ्च । तथान्यन कन्तु विशेष विषयनिषेधोऽपि 
गथायां न प्रवत्तेते ५न इुक्नभ्यः पता, ददयाच्नाचजेभ्य- 

स्तदाप्जः । न पत्य ठ यतिहद्यात् बुद्धिमान् समा 
हितः" दूति च सामान्यतो निषिध्य “तेऽपि यान्ति 
दिवं शवे पिर्ड दत्त इति छतिः। अतस्तभ्योऽत्र यनेन 

पिण्डं दद्यात् समाहितः” इति ख, तिरलाबल्यां गयायां 

प्रतिप्रखवात् बौधायनेनापि “प्ता श्राद्ध न क्तव्यः 

उज्नाथान्तु कदाचन । श्ालायजेन वा कार्यं" भवाः 

कृषं न कनीयसाम् । अतिक हेन काय्य" वा सपि- 

खङ्णोकषरथं पिना । गयायासपियेमेख च्ायानपि उमा- 
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च्वरेट्ति सामन्यतो निषिध्य गयायां प्रतिप्रसवाञ्ख। 

प्व वचने अब्रेत एयायाभि्यधेः । 
अथ गयाच्राइ़'नधिकारिणः। जोवत्यितृको जोवन्द्ातुकञ 

गयाशाञ्गे सवैथानधिक्षारौ । जोषत् पतृको सतमातृसतु 

यदि प्रसङ्गेन गयां प्राप्रोति तदा आअन्व्टकाच्रादभिव 

आतुपार्वणमेव कुयात् ५ आन्वरट्य' गयाप्ाप्रौ सत्यां यद 

च्तयाहनि | भातुः खाद्ध' घतः शुर्यात् पित््यपि च 

जीवति"°₹ति सैत्रायखीयपरिशिरवाक्यात् । अवर प्रापघ्रा- 

वित्य कतया पासङ्गिकगमनं चितम् “गयां प्रसङ्गतो 

गत्वा मातुश्राङ्ग समाचरेदिति लिस्यलोसेतुष्टतव चने प्र- 

सङ्गत इति पद ख्यटोपादानसखरसात् । तेन जोवत्पि- 

नुकषख गयाश्दिश्य गमे न मातु गराङ्धकरणम् | मातु- 

आद्धञ्चान्वटकाश्राद्साहच्यांत् पावंणमेव कायेमिति 

निस्वलोसेत॒प्रश्टतयः । अन्ये € जोवन्दरातृको कतमा- 

वृको वा जोवस्मितृकोऽपि पावय चविधिना पिता- 

अद्धादीनां गयाश्राद्धं कुव्यौत् जोव पितरि वौ एवः 

आङ्धकाय्य* विवव्जंयेत् । येषां वापि पिता दद्यात्तेषा- 

मेके प्रचच्ते” इति हारीतवनोत्तराङ्ग"न जीवत्पितृक 

पावं णं विधानेन गयायानपि ततप्रहटत्तेरित्याह्ः | 

च्छाचार रएवानान्यतरपचसखड्ष्णे शरणम् । 

शंग्यासिनस्तु सर्वं करपरिव्यागितया गयाच्राङ्ध ऽनधि- 
कारिणः । तथापि त्र विष्णु पदादिश्राद्स्वानेष दण्ड- 

भान्यर्धनं प्रथवोपासनादिवित् तैराचरथोयं नत च्राद्ध- 

` वपेष्ादि ““दख्छं प्रदथैयेद्खलुगेवां गत्वा न पिरद । 

दण्डं हा विष्ण पदे पितृभिः सह छच्यतेण इति 

वायवोयात् ख. शपांयितवेत्यथे: । पच्नवत्याः स्त्रिया 

माधिकार दति गौरौकरेशिनामाचारः सतु मृला- 

भावान्नाद्रखोयः । 

अथ गयाच्राद्धकाङंः। म तन ¦ कालशुद्धपेच्ता 

न्गयायां सव कालेषु पिर्डः दल्यात् विचक्षणः । 

च्पभिमासे जन्ददिने अस्ते च गुरशुकयोः। 

न॒ त्यक्तव्य गयाश्राद्ः सिंहस्य च ठदस्यताविति'” 

वायवोयात् । अल स्ेकालेधिष् पक्रमात् अस्ते इत्या- 
द॒ क्तिस्तु खवेसमयाश्िप्रयोजकर्निित्तमात्ोपलक्तणायां 

न तु राल्वाद्विप्य् दप्तकालपहणार्थेति बोध्यः समत्र 

लोथादौ रान्रादिकालख पयय दस्ततया रघनन्दना- 

दिभिः खोकारात् ) संक्रान््यादौ ठ फलातिशयः^"गया- 

ऋद्ध" परकुवोति चक्रान्त्यादौ टिथेषतः । काले वाऽपरपश् 

वा चतुरथ्या(दतिथिष्वपोति” बद्किएुराख्यौयात् “(मकरे व- 

न्तंसानेऽे यहे चन्दर्ध्यंयोः | दङ्ञभं रिष लोकेषु 

शयायां पिख्डपातनसितिः' वायुपुराणवाक्याञ्रं | 

तथान्ये ऽपि निषिद्काला गयायां प्रतिप्रद्धताः। यथा 

“विबाहव्रतचड़ाद्च वर्धमङ्खं तदङकम् । पिण्डदानं खद्] 

स्तञानं न कुरयात्तिलतपंण{मिति" काष्णौजिनिवचनेन, 

“ृद्धिमानरे तथान्यत्र पिण्डदाननिराक्रिया । कता गगा - 

दिभिम्ं स्ख सप्ौःसमेकन्त॒ क मेषणामिति"' स्म.तिरं य इवा- 

येन च विवाहादे््ड' वर्षादिकालपय्यन्त' पिखडटानख 

जलिषेवेऽपि ““सदह्धालये गयाश्राद्धे मातापिल्नोर्टेताहनि । 

छतोदाहोऽपि कुत पिण्डनिवेपणं इतः" इति,“पित्नोः 

याहे यन्न च पितृयन्न मह्धालये । गयायां पिण्डदा- 

नख न कद्ाचिन्निराक्रियेति" च निख्यलौसेतुष्टतकति 

संयहवाक्याञ्च तत्प्रतिप्रसवः । तथा तत्र तितपणनि- 

चेधामावोऽपि “उपरागे व्यतीपाते गयायामथ पर्वाणि । 

ऋादि्ादिनिषेधेऽपि कत्तव्य तिलतपंणभिति" ख.तिद्- 

पण्टतसं स हवाक्यात् । 

चथ गथा निषिद्धक्नालः । ("तीधश्राङ्' गया- 

श्राद्धः आद्वमन्यञ्च पेतृकम् 1 अवदमध्ये न कु्वोत 

भ्ायुरुनिपातने'' इति गारूडात् प्रमोतमह्ाुर्- 

कख वषेमात्र" गयाश्चाङ्गः निष््गमं । तत्रायं विशेषः 

द्ध दिजिसिनत्तकसपिण्डीकरणे तु कतुं" शक्यत एय 

(अच्ि्ेपं गयाच्राङ्ग' चरद्धञ्चापरपच्िकम् | अव्दमध्ये 

भ कुर्व्वीत सपिश्ीकरणं विना” इति गार्ड़वाक्यान्त- 

रात् । अन्राष्यषरोविशेषः यदि पितुभङ्गिप्रान् तदब्द 

ध्ये ऽपि गयाश्रा्ं कत्तं" शक्रोति“्स्यक्चेषे गयाचराइ्' 

शराद्धं चापरण्किकम् | प्रथमावदेऽपि कुर्व यदि खा- 

द्ध क्तंभान् खतः - इति लिस्यलोसेत्टतव चनात् । अत्र . 

भक्तिः प्रीतिरिति बह्वः | अन्ये तु खवद्मध्ये प्रेतख 

देवतात्वथोम्यता सिद्धये देवतासंस्कारकमेकं पाणं कत्तं व्य" 

तदेव भक्तिपदाभिघेयं तञ्च मत्वा मयान्नं कुय्यीद्- 

व्याद्धः । भक्ता वेमध्ये गयाच्राह्धकरणे द इद्धातरिव 

मासिकादीन्यपकव्य कार्याणीति बोध्यम् । अनेय, सम्म 

दायाहुसारिणौ व्यञस्या अलतशख्पिण्डनसख प्रथमावदे 

गयाच्राद्ध' नेव काय्यं" छतसपिण्डनखापि सति सम्भवे 

प्रथमभावृदे नेव कार मित्येव ख्यः प्ल: ` प्रसङ्गतो 

गयाप्राप्नौ पुनरागमनाद्यशम्भावनायान्तु भक्ता, सतान- 

शोषं श्राह त्वा वा | प्रथावृदेऽपि तत् काय्यं नित्य. 
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स्वाति । महापातकिनामपि वधमाल्नः गयाशाङ्धः न 

कायम् “त्रियते पक्नितानां च गते संधद्धरे कचित् । 

ेथघसेवमाणत्वादगवाक्रुपे खबन्धुभिरितिः' बाह्यात् 

क्स मयास्वतो्वमालोपल्चखम् । पतितानाभिति 

यावद्दुमरखब्छतानाङ्पच्चखाथ ते च विच्लरभक्ा 

चना डिदखिताः ! शुक्रञ्चबत् भिताच्चराय¶† यावद्द्नि 

{जित्तब्डतानां संवत्सरादृद्ं मेव मारायणब्रिविधामपुष्चं क 

डकरल) क्कवबया मयाश्राद्गष्डमपि ठतृख्ानौ वत्वेन 

जतुका एव करग्यौ चव्यम् । चआतएव सेद्ध, तषट्मि य- 

न््तीयवाक्यम्'मोत्राद्धणण्छलानाञ्च पतितानां तधैव्र च । 

अद्ध संवत्यरात् जयः संऽयेदौद्रं रे डकूभिति” । 

छ समिति सव शब्द्स्वरसात् नारायश्षलेरिव गयाः 

चा्ादेरपि वर्भौतरमेव कत्तं व्यता नावांगिति प्रतो- 

यते } ऋतव तद्व च्मव्याख्यायां मिताच्षराक्षता नाराय- 

ददि लवौ इदे {हकं कां नित् क्तम् । एवद्धाकवाति- 

नाम^"्नास्ति किञ्चिट्गयां विना"ब््युक्षिरपि वर्धरत्तरमेव 

शतक्त व्य तायैवेति बोध्यम् । खथ कन्तु विशे गयाच्राद्ध- 

विशेषः ! तल पितृणां दत्तसच्यमिति', पिर दद्या 

पिल्रादेरिति* च वायवोयात् पि्रादिल्लयाणासदे श्ना ॥ 

^«पितसो यत्र पएज्चन्ते तत्र मातामङ्ाद्यः"ुक्त ‡+गया- 

सुपक्रम्य ' ““सातामहानामष्ये व' छतिरेषा सनातनौति" 

चाद्मस टि णड पचना सातामहादौनामम्ब हे श्यतेत्य दं 

बडदवत' पाव्वंशभिति गौ डोयाः । ` अन्वषटकायां ड्डै 

चच गयायाञ्च ग्टताडइनि ।! अन् भातुः एक च्राद्गनन्यल 

तिना स" इति षाअग्निपुराणो त्त: “नान्दौखखेऽन्व 

कायां गयायाञ्च तानि । पिताभद्यादिभिः खाद्ख 

मातुः शाद्ध' समाचरेत्"* इति शातातपोक्तं ख मात्रादौ 

नाभण्य दृश्यता तेन॒ नवदेवत्यम् । तज्नाष्वय विषः । 

नान्दौ चे असाभयेदिनानेव नवदेवतपःवखद्य विभागेन 

ल्धा ह चच्ध†त् तद्धे दिनामेव नवदेवत्यमिति । ^“पिल्लादि 

नवदैवं वा तथा दवादशदेवतम्' वद्धिएराष्णौयात् 

सातामद्यादिलिकखषहित नवदैवतमिति हादशदेवल' वा । 

तत्र बाशब्दुशवणात् विकल एव मम्यते खच देशभेदा- 

दिना ब्यदस्टिनिः | पिरव्यादौनान्त॒ एकोदिष्टमे3 तद् 

अक्तौ {परड़दानमान' कायंम् | ततृप्ल्लीलामपि एषने- 

ऊकरेदिष्ादि कायम् “न योषिद्धयः एवग्ददयाद्इ््या- 

विना थग दान निषेधेऽपि “खगोल परगोत्रे वा दम्पल्योः 

पिण्डपातनम् । अप् यक निष्डल' कराड पिख्द्धोद्क- 

हपष्म्?' दूति वायषोये गवाङपक्रम्य सहदाननिभेषेन 

जत्प्रतिप्रसवात् 

[याज्रुष गयस्य मेहे ई* गया्तेव म*गयार्पे रेल 

यातो तद्र.पे वौ न° | शवादिव्य घु बलरत्य)दित्य- 

पेदे ययाजिरस् न गयास्ये गयश्थिरसि। “खव 

सान्ता अदन्ता" व्य् क्त: गयाशिर म्यन्न मर "“विष्ः 

दद्यात् गयािरे बाशरु० । गयायौषेगयाथेखरादवो- 

ऽ्यब् । ६ गन्वव्ये । *खरोऽसि गजबोऽबि' ता जा०। 

“गयः फलाकाद्िभिगेनव्यः?'भा०। 

ग्र ति* गौ्येते ग~-डन््ादौ पक्षदि" अच | त्न गखे गरदः, 

इति पाडात् टित्वात् स्त्ियां खौौप | १गोख भाषे रख्प- 

मिवे श्योगे ४दिषे च धुर छेष च०। “ गरो गिरः पङ्घननाथ- 

लाये भितद्च सारञ्च वचो हि वाग्मिता” नेष । 

«^ च्छ्र्ोऽ्नपानं नखूरोममूलवि ङ्त वेबु क्रमसाधुषषाः। 

यच्छ प्रयच्छन्व्यरयो मरां" चद्ुठः } “विषनिमिक्तसतु 

मरोपयो गाददु्टतोयञ्चवनात्” चतः विषमक्षखष- 

जातश्वयथुकर्ो क्तौ “खम्निदो गरदद्धौव शश्तरपाणिधं- 

नापहः"सख,तिः। ५ विषभेदे न° हेमच° ५ त {द्द् गरः 

भुञ्ज" भाग, ८।७]श३द्लो० । ैवदृसनाभाच्खो विषे 

राजनि° ववादिध पञ्चमे तिच्यङ्धरूपे अकर न° 

भेदि । करणशब्द् विडतिः। “रोदे” १।*. 

गणद्छनोक्नो सद्ष्ये च तख खञ्क्रादि° अन्तोदान्तता । 

भावे छप् । निगरणे दु । ततः तार इूतच। मरित 

सञ्चातगरणे । गोयं ते कर्मा ख प् । १०च्छो चभेदे 

५ग्टणु मन्द्विषेषु" इतय् पक्रभे न्योनेनानाविैरयेषां च 

ष्दानि गरमादिशेत्"" छतः । च 

करणशब्ट् च्यदुक्तत्वात् प्रसङ्गात् करणापोाः जत्यभेदे 

तेषां सडणादिकं च द०इ०<<खन्डक्त ५८द्यते यथा | 

बवबालवकौ शवतेतिरादख्यगरवणग्विषिखञन्ना 

मास् । पतयः ख रिन्द्रकमलजमिन्रयमभृनियः सयमाः | 

ष्ण वदू ष्यधांदुभ्, वाणि शङ्घनिचदष्मदं नागम् । 

किन्तुप्च सिति च तेषां कजिदषफष्विमारूताः पतयः 1 

कुवादमे शुभवरख्खिरपौ टिकानि, धमेश्िया दिज- 

हतानि च शलवाख्ये | सम्प्रौतिमित्करणाति च 

कौलवेच्छ् सौभाग्यसं्यहन्टडाखि च ततिकलख्छे। 

ज्ञप्वीजम्डहाशयञार्निं मरे बख्िजि भ वकाग्य बणि- 

जजुतयः। नदि विष्टिङ्ञतः विदधाति शभ बरषात 

विषादिषु शिदधोकरष्यम् । र्य पौदिकमौषधाद् 



गरि 

भकरनौ गूढानि मन्त्ास्तया | मोकाय चतुष्पदे दिन 
पिलुचदिश्यः राज्यानि च । नागे स्पावरदारुणानि 

रणं टौ भग्यकम्मरास्यतः । किन्ते शुभभिदटङ्त्यकरखं 

मङ्कःल्यसिद्धिक्रियाः |” 
श्र्न ए गरं न्ति इन-टक् । ष्णा जके श्व्वैरे च 

रालजि० | (गरुद) इमतेखभेदे स्तो डप् । भावप्र 

तद्रा यथा “गरघ्नो मधुरा तिक्ता 

ठवरा वातपित्तदुत् । कफञ्नो रुचिन्दर् गतो दौपनौ 

बलवौय्यं छत्” । 

शर्ण न ग्ट-सेचने ग-निगरशे वा भावे ल्य्,ट। १सेचने 

र्भन्तखे च | ““गरत्मान् गरणवान्" निरुक्तौ ६।१८ । 

शविभे शब्द् च°। 

गरट् न° गरेण सेचनेन दीयते खण्डते.दो- खण्डने कर्मे 

वजर्ये कः। विषे हेम दा-क हैत, । रविषदातरि 

लिः ““अग्निदो गरदशचं व" शटतिः । 
गर्भ षर गृ-वा° अभच् | गभे हेमच° | 

गरल नरगिरति जोवनम् ग-अलच् गर सेचनं लाति प्रतो- 

उक्ता 

कारायं ला-क वा | १विघे अमरः | ख्लरगरलखण्डनं 

मम शिरसि मख्डनस् ' “गरलमिव कलयति मलयसनो- 

रम्" मौनगो° 

६७ ० । रट णयुले(घासेर आटि) शसपेषिषे ४मान- 

भेदे च डेम्च०। 

गरलारि ए &त० । मरकतमगौ राजन° । [गन्द्रत्ना० । 

मरव्रत पुंस्त्ली गरः विषवदुसपेभोजन व्रतमद्य । मय्रे 

गरम न° ग~-वार अह्न | १भच्तणे । कसि 

“संब्धादितं गररभिवाशनेन” भा० व° 

सगरा 

बन्न: ताशजा०। ^ गरसा नन्तणन सद वत्तमानः भार 

गरह्न् पु" गर इन्ति इन्-पिच्। ¶लष्णाजके रववेर च 

विका । 

मरास्त्तो ज-ल-तरा खथ अजादेराज्ञतगणत्वात् टाप् | 

१देवतानीटच्त राञजनि°। भाते-ञख | रभच्छणे धरणी । 

गरामरो सत्री गर भरथिकविघमागिरति क गीरा० 
ध कीः, 

मराव्मक न° गरस्य विष वातः यस्व । शिप वीजे चब्द् च°। 

गर!धिका चती गटे गरप्रतीकारेऽधिका चेष्ठा । लाच्तायाम् 

रल्रमा०। गराविञ्ेदि पाठान्तरे गर इवाचरति क्यच् 

श्ल । तत्राय | [उभ मेर् गरयःत अजगरत् त । 

गरि (चिर करोतीव्व्ये शिच गुरोगेरादेशः) युख्करणत अक 

गरिमन् ए" यरोभौपः इर्मानिच गरादेणः । अध ःपननसोधने 

देवत।नोद्चे अमरः] 
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` गद ए" गरुङ्गां डयते डो-ड एषो तलोपः । 

गर् 

"उखं स्वितिविरोधिनि य॒रतवद््पे युख्े | ““पादाहते वम् 

सदृशं गरिमृखः” । ˆ “इतराङ्कवनच्न यदिद्' गरिमग्लपि- 

तावलम्नमगमन्नतताम्'" माघः | ् रोदयद्राजफलो र्ट 

च्ीतमरिमा विष्वग्डतोभोगिभिः""खानद्० । 

गरिष्ठ वि ऋतिशयेन गुरः युरु+इषठनु गरादेशः 

१अतिुतै । २ेराजमभेदे ए" ““इविद्मांञ्च गरिष्टञ्च हरि- 

शन्दरञ्च पार्थिवः” भा स" ऽअ शक्रशभ्योक्ततौ | 
शदेत्यभेदे ए० । ̂ “ विष्यञ्च गरिषटञ् प्रलयो नरकः षुः" 

रिषं >६२ अ° देयोक्गौ । 

गरौ सी गृ -ण्चाद्यच् तल गे गरट् इति पाठात् डप् । 

देवतालोदटच अमरः मरागरीत्यत्र पददयभित्यन्यमतात् । 

गरौकस् लि . अतिशयेन युखः गुर+ईयद्चन् गराटे शः । 
अतिद्यरौ “सखा गरौयान् अतु" “ "वाक्यस्धार्धगरीयसः” 

माघः | स्तयां ङोप् ।“दथापि शुर घुरहं गरौयसौः” 

माघः | 

कश्यपा- 

न्मजे विनतान्भजाते १परक्षिराजे अमरः | “धविनतापि 

चछसिद्धाधां वभूव दिता तदा । जनयामास पुत्रौ दाग 

रुणं गरूड तथा | विकलाङ्गोऽरुणस्तत्र भास्करं 

घुरः:सरः ! पतन्ननिणान्तु गरुड इन्द्रत्वे नाभ्यप्रिच्यत'” 

भा आ° ३१अ० । विंशतिषिध प्रासादमध्ये रप्रासादभेदे | 

“"गरूडाकतिच्च गरूड़ो नन्दौति षट चद््कषिस्तोणेः। का- 

वं सप्नमौमो विमूधितोऽख्ड ब विंशत्या"ट०स० ५६अ 
शसेन्यनिवेशनमेद खपे व्य भेदे । दण्डब्य हेन ॒ तन्द्रगे' 

यायात्तु शकटेन वा | वराहमकराभ्यां वा स.च्या वा ग- 

मनु; ।““खच्छहखपञ्चाङ्धागः एषुमध्यो वरा 

व्य हः एष णव टुतरमध्यो गरुड्व्य इः ताभ्यां 

: पाश्च योभये सति बजेत्""कुङ्ञ ° । 

गरूडध्वज प° गरुडो ध्वजोऽख्य । {विष्णौ अमरः | यथा 

च तद्ध ततृक्ेतनत्व तथा खगासनशनब्द् छठ०२४१६दग्यम् । 

गरूडकेतनादयोऽष्यत । “पयांसि भक्ता गरुडध्वज" 

मावः | “महाक्षो गरुड्ध्वजः'” विष्ण् सं“ । . 
गर्डपुराण नर गर्डायोक्त ^ विष्ण्.ना राम् । अटादश- , 

महापएरा्ान्तगं ते सप्रदशे मह7एराणभेदे । गरड्से दम् 
उड श्यतया अख गारणमष्यत्र । तत् संख्याप्रतिपाद्यविष- 

या उत्तरख० १,८अ० नारदौयषुराणोक्ताः यथम् 
“बद्धोवाच । मरीचे ! श्टणु वचम्यद्य राणं गा" 

खड् शभम् । नरुडायात्रवौत् इहो भगवान गरडा- 
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शनः। रकोनविंशसाइस्त तच्छं कल्पक्थाचितस्" । 

तम॒ पूैखण्ड । ““धुराणोपक्रभो यल सगः खङ्खोपत 

स्ततः । ग्या दिपूजनविधिर्दाविधिरतः परम्| 

्रयादिपूजा ततः पदान्य् हानं दिज ! । पूजा- 

विधानश्च देष्णव' तथा पञ्चर' ततः | योगाध्यायस्ततो 

विष्णोनामसाइश्षकोततेनम् । ध्यानं विष्णोसततः 

स््व्यंपूजा षट् ञ्जयाञ् नम् | भालामन््ाः शिवाद्धाऽय 

गणपूजा ततः परम् । गोपालपूजा ल लोक्यमो इनं 
चौधराञ्खं नस्। विष्णु च पञ्चतत्वा्ौ चक्रा देवपूजनम् । 

ग्धासादिसन्धयोपास्ति्च इ्गां्ाय स्राञंनम् । 

पूजा भाद्र चातः पवित्रारोडणाञ्ंनम् । 

सूतिं ध्यानं वास्तुानं प्राखादानाञ्च लचणम् । प्रतिष्ठा 

शपदेवानां एक् पूजा विधानतः । योगोश्टाक्गो दान- 

मेः प्रायचित्तविधिक्रिया । दोपेशनरक्ाख्यान 

व्य इख ज्यौ तिषम् । साहद्विक' स्लरन्नानि"' नवरत्न 
परोच्चणम् । 

त्तम् । लतो मन्वन्तरा यानं एयक एग. विभागशः । 

-पिलाख्छानं वथंधर्मां दृव्यशुद्धिः सनपंयम् । चाद्ग 
विनायकद्धाद्धा सहयन्नसखथाऽऽ चनाः । मलङाख्या प्रेता 

ओौचं नौतिषारो ब्रतोक्गयः। खयंवंः सोभवंथो- 

$वतारकथनं रेः | रामायख हरिवंथो भारता 

श्खानकन्ततः । आदुर्वेटे निदानं पराङ्चिकिद्या इग्यजा 

णाः । रोगन्नः अवचः विष्णो रुडस््नौरो मलः । 
परञ्चचड्मणि्ान्ते इवादुर्वेदश्त्तेनम् । आओोषधौ- 

मामकथन" ततोव्याकरण्योहनम् । छन्दः यासन" सदा- 
चारस्ततः स्ानविधिः टतः । तपं खं वैश्वदेवञ्च सन्धया 

पाव श्रमे च । नित्यचाद्धः सपि्डाख्यं॑धमसारोऽच 

निन्क,तिः। प्रतिशंक्रम उक्लोऽखादुयुगधर्माः ठतः 

फलम् । योगयाद््नः विष्ण् भक्तिनंमतिफल रेः | 

माङ" बेग्णद्वाय नारसिंहस्तवोत्तमम् ¦ न्ताना- 

षत ुद्याटकं स्लोव' विष्ण इं नाह्ृवस् । बेदान्तसा- 

छख्द्धिन्तः बह्मन्नानात्रङः तथः ।! गोतासारः 

फलोत्कोत्तिं; पूेखराोऽयमी रितः" । उत्तरण 

प्रे तक्से । “चास्यं वोत्तरे खण्डे प्रे तकलः एरोदितः । 
यत्र तच्छेष सटो भगवानाह बाडष | | धर्मप्रकटनः 

पूवेयोनीनां गतिकारणम् । दानादिकं फवञ्चापि प्रोत 

भतो इ हिकम् । यमशोकल्य मार्ग वर्थ॑गश्च ततः 

षरम् । रोडणणृद्फचकं टउत्ताना्भात् वखितिम् । 

माङालयजवय तौर्थानां गयानाहानय- | 

निष्क.तियंमनानेख घर्मेराजद्य वेभवम् । प्रे तपीडा- 

विनि्हू'शः प्रो तचिद्कनिद्पणम् | प्रेतानां चरिताख्यानं 

कारणम् प्रेततां स । प्रो तज्त्यविचारञ्च सपिण्डो 

करणशोक्त यः! प्रं तत्वभोत्तणाख्यानं दानानि च विशक्तये । 

च्यावग्दके त्त दानं प्रेतसौ ख्वकरः हितम् । शारीरक- 
विनिहूयो यमलोक वेनस् । प्रो तलोद्धारकथनं कमे 

कत्तेविनि्ययः । स्त्योः पूर्वेक्रयाख्यानं पञ्चात् कमे 

निरूपणम् । मध्य षोडशक शद्ध सखमेप्रापिक्रियो- 
नम् | सतकखाथ सङ्खयनं नारायणबलिक्रिया। 

षोत्ख्गख माहाद्मय निषिद्धपरिवजनम् । चअष- 

ग्छयुक्रियोक्कि्च „विपाकः कमणां णाम् | न्त्या 

छत्यविचारञ्च विन्ण् ध्यानं वित्तये । स्वगं तौ विह्हि- 

ाख्यानस् स्वगं सौ ख्यनिखप्णम् ! मूर्खो कवथेन- 

द्व खप्रधा लोकवयेनम् । पञ्चोद्धं लोककथनं बद्माणड- 
ख्वितिकरोत्तं नम् । ब्रह्माण्डःनेकचरितं ब्ज वनिद्प- 

शम् । श्ात्यन्तिकलयाख्यानं फलस्तुतिनिरूपणम् । 

श्रे तद्गारूं नाम एराचं भृक्िहक्तिदम्” । ततृफल- 

तिः ।“कोत्तिं तं पपश्ननं पठतां श्टस्ठतां णाम् । 

लिख्ितवेतत्एराणन्त॒ विम यः प्रयच्छति | सौव 

इंसयुन्मादग' विप्राय ख दिवं ब्रजेत्”” । 

गरुडमन्त ० ६त० । ““वंवसेको नेबयुतः पाञ्रख्तारो- 
$ग्निच॒न्द्रौ । (चिप श खाहा) | शर्ो भुर) - 

ख्यातो विषद्यविनाशनः । आरत् मरुङ्मातानं मन्न्र- 

मेनं जपेच्चरः । विषमालो चनेमैव ₹इन्याच्नागभयं कुतः" 

तन्त्रसार निबन्बोक्तं विषडहारके मन्त्रभेदे ¡ 

गर्डमुद्रा स््लो “इस्तो ठ व्िखौ लता सथित्वा 
कनिष्ठके | भियतल्तजनिके च्लि च्िं्टावङ्गुषटकौ तथा । 

मध्यमानाभिकाय्रे ठ दौ पच्चाविव चालयेत् | रषा 

गरूड्लद्रा खः दिष्णोः सन्तोषवद्धिं नोः" वन्त्रसारोक्ते 

शिष्ण.पूजाङ्गः सद्राभेरे । 
गरुड्रुत न° ““गर्ड्रूतं नजौ भजतगा यदा शुदा” 

डन्दो° उक्तलच्णे षोड़चाच्चरपादके ढन्दोभेरे इतर ४. 

गरूड ररवे च^“ख्रमरमयुरमानसषदे गरुढरुतं ्रा- 

रिभुजगेन्द्रसन्त्राशने" कन्दोम । 

गरुड्वेर,, खनौ गरुडश्च नेग ष्व वेगो गमने वद्ध, । 
शोध्रोत् पश्यमानलताभेदे । “वौरधयो वाराहो ण्योति- 

तो च गर्डवेगा" इ०्सं० ५४ ख० | 

भरड्व्युद् इ* गर् वागव्या ब्य्; । सैन्य निषेषन्- 

न क णि अ क 



गग 

विशेषे गर्ङ़ालतौ व्य् मेदे गरूड्गब्ट् दग्यम् । 

गरुडाश्रज इ* & त° । विनतायाः च्चे एवे खयं सारथौ 

$अरूणे । अमरः । तख गरूड़ायजत्वकथा गर्ड्शन्द् 

ण्या | “विभिन्नवखा गरुडासजेन'” साषः । 

गर्डाङ्धित न° गरुड शवाहडितं तल्धवखं त्व त् । १मर- 

कतमणौ शब्द्रल्ना° । गरुडा ङ्ादयोऽप्यत्र । 

गसर्डाश्मन् एु* मरड स्वाश्सा समानवखं त्वात् । भर- 

कतमणौ जटाधरः । 

गरडासन न° “गरूडासनमावच्छ येन ध्यानस्विरो 

भूवि । श्दोषादिनिषक्ञो भवतीह महाबलौ । 

रकपादम्रो बड एकपाद च दण्डषत् ! जक्कापाद्- 

शम्विरेये जान्वोरर' व्यवस्वितस । एतदाबनमा्शत्य हे 

शंहारश्द्रया । आधाथं योगनाथन्चस दास श्वर 

च" रदरयामलोक्तं खासनभ टे । 

गरुडोत्तोसप ए गरुडो वख"नोत्तोखः अतिक्रान्ो वेन । 

सरकतमणौ राजनि° । [उपनिषच्छन्ट् दश्यम् | 

गरुडोपनिषट् खो अथरबेदान्गंते गारडाख्योपनिषद्ध दे । 

गदत् इ०ग्ट-ग-वा ति । खगानां नभोगतिद्ेतौ पे 

(ाश्ठा)अभरः| रमर खे गरबच्छन्द् उद्ा० श्भच्चणे च । 

गरुकन् इ* प्रथस्तौ भरूतौ सतोऽ मद् यवादि° मद 

मवः| {मरू अमरः | “सुपर्खयऽसि मर्त्यान्"? 

यसु०१२।४। “अङ्ग सवितगेरुत्ान् पूवो जातः" 
ऋ०१०।१४६।१ । रडविभेखश्यवति बद्धौ च! “इपर 

$सि गरुत्मान् षे” यज॒ १७।७२ । “अग्ने ! 
त्वः छपर्योऽसि चपख पच्छाकारो गरड इवासि। 

गर्तान् गरत् गर गलनं भच्चणमख्यास्तोति गर- 

कान् अथनायावानित्यथेः'” बेददौ° । ३पच्विमाले च । 

गरुदोधिन् एसो गरूता दुष्यति जुघ-खिनि रेत. । 

भारतौखगे (भार्) विक्रा | 

गर्ल घु गरुड+ड्खवा लः | गरुडे हेमच० । 
गग इ, ग-ग तख नेत्वम् । आङ्गिरसे छनिभेदे । "टस्य 

सैरङ्किरसः एतो राजन् } भह्ाष्टनिः। संक्राभितो भर- 

हाजः'” इय् पश्चमे ' 'वितघञ्ाभिषिच्याथ भरद्वाजो वनं 

अयौ । स चापि वितथः वान् जनयाभास पञ्च 

बौ | होत्रञ्च चछहोतार गयं गर्ग" तयैव च | कपि 

लञ्च महालानम्' इरिवं ३२ अध्या° । तद्य च शिव- 

तोषात् चतुःष्टाङ्गज्योतिषन्नान' यथाह भा चातुर 

१८अ०।“गगे उवाच चतुःषटयरद्गगनददव कालन्नानं समा- 
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डवम् । खरखत्था टे दो (शिवः) मनोयज्ञेन पाव !* 

कलान्नानलिव्यपपाठः। तख च कालन्तानप्रकारः भा० 

वर्रटञज्डक्तः। तद्ध वाक्यं गगेखोतसशब्द् दश्यस् । तत्- 

शता च्योतिषसंहिता गसं हितेति प्रसिद्धम् ।“तह्ञक्षणानि 

उनिमेलानि निबद्धानि तानि ददेदम् | क्रियते ग~ 

पराशरकाश्यपवावृखखरचितानि” “र्गादीनां सतं वौच्छ" 

दति च श्चं" २१अ० | स च भरदाजगोत्रान्तगेतः 

चछाभैशन्टे ८१७४० श्यम् । तदय गोलापत्य' गगा °यत् । 

गाग्यं तद्गोलापत्ये घु स्तनौ । यून्यपत्ये फक् । गम्याय 

य॒नि तद्गोत्रापत्ये ए ख । बभ यजोलुक् अख्तियाम् । 

“गगौ: शतं भोञ्यन्तामू"सहाभा० ˆ*गगौणामाङ्किरस- 

वाङष्यत्वभारदालगैन्यमार्म्य चेति पञ्च" याच शौ 

१०।१२।१२। च्न्नायन्त॒ ङगेष् यलोप गार्गी इये व “गाग 

वाचक्तवी'” खञ्च ब्ट० १।४।४ । गाम्बं च॒ गाग्यायणश्च 

इत्ये कगेभे द्वो यूना पा शृद्येषे गाग्य । 

कुखिरोगाक्रान्ते रशनिभेदे । ““कऋषिरासीत् महा. 
बोः कुखिर्र्गो महायशाः? भा० ग० ५१ ख०। 

सत्कथा द्कन्याथ्द् दश्ा | गया यत्नाय" खष्े 
बह्म र्शानसषुनमेरे ।' “द्या सम्भ तरंभारो भानः 

सा्तिविलोऽद्धजव्” इल् पक्रमे ““गमे' कौथिकवासिष्टौ 

वाडु° गयामा०२अ०। ४८ ५कि् लके शब्दाथेचि० । 

“चतुद तविरामान्तस्तालोऽयं गने संचितः" संगोतदामो- 

दरोकते दतारमेदे ए । ` 
गगंविराव् ° निद्धनिः रातिभिः साध्यः अख डिगो- 

लंक शकि व्यक्तिशचनता गगेलतच्िरालः। तिद्त्यके 

लिदिनखाध्ये यागभेदे । ““ल्रहाः पञ्च गगंवेदशन्दो- 
सानवेद्पराकाः'” काव्या शौ २१२।८। “त्राः 

( बह साध्याः" ) पञ्च अदीनाः। “दिगौ कतौ” 

पा पवेपदमन्तोदात्तम् । युक्रारोद्या° चाद्य दाच्च 

गगर षु सत्री गने*ति शब्दः राति रा-क म्ट-बा* गरन् 

वा| “यः पीववर्थोऽपि च पिच्छिलाः ष॒ रेखा- 

वलः सशलक्तः। स गगरो ववेरनादर्को जडश्च 

शीतः कफवातकारौ” राजनि° उक्ाकारपुष्ये भत्ख- 

भेदे च्जियां जानिलात् ङोष् | रसरुणपथौ रदधि- 

सन्धनभाश्ड च शब्दायोचि° “गग रोदुगारनिस्ठनम्” 

इरिवं ६१ अ० । “नेषा ब्रह्म च नोतषत्रा न गगरो 
मथ्यते नो यजन्ते” भा० शा० ७० | “न इषाः 

संप्वर्चेरन्नसच्येरच गगंराः” भा. था ६८० । 
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४कलसे असा डोप । ५सखल्पघटे नो “मेषादौ सक्तवो 

देया बारिपृखा त॒ गग री"तित° | गगंरस्येदस् कष" 

ग्य | गःगं य्यः तदृसम्बज्धिनि वि. । । 

गग शिरस पुदेत्यभेदे । “इरा गगं शिरा यञ्च'' हरिवं०२अ०। 

गनेसंह्िताः स्री गगे"ण शता कालज्ञानख रंहिता। 

गग लते च्योतिष्न्दभेरे । 

गगखोतस् न° भा०्व° प्रसिद्धं सरखतीर्धस्वे तोरधभेदे “त 

खआट्गान्वेतीर्था्च भहावाह्कररिन्द्मः। गगंखोतो 

महातोर्धमाजगासेकङ्णडल (उलभदूः) | यत्रं म्गेःख 

हृद्धेन तपसा भावितात्मना । कालन्तानग्तिश्चंव च्चो- 

विषाञ्च व्यतिक्रमः | उतृपाता दारुषाच्चौव शुभा 

ज्नमेखय } । सरस्वत्याः शुभे तीये विदिता वे महा- 

त्मना | लख नाश््रा च तत्तोथे" गमं खोत इति टतम् | 

तत्र गम" मद्ाभागद्धष्यः. सुव्रता छप }। उवासाञ्चु- 

क्रिरे जित्यः कालन्नानं प्रति प्रभो {” भार शर श्टय०. 

गर्गाट एस्त्री ममेति शन्द्ायादति टं-खन्ठ | मत्य 

भेदे हारा०। 

गदि इ गोत्रो यञप्रत्ययनिभिक्ते शब्द् गे शच गणः 
गमे व्य (राज्य शे) संलति खज व्याप्रपात विदत प्रा- 

 चीनयोगं अगस्ति एलस्ति चसख रेभ आग्निवेश शद्ध 

शट शक्त एक धूम अशट भनस् धनञ्जय इच्च विश्वाय 
` जरमाख लोहितं संगित अभच्, बलगु मण्, गरड. श् 

लिगु युहलु भन्द॒ मङ्कः, अलिगु जिगीषु मतु तन्तु मनाय 

खल कक कन्यक ऋच इल तसु तरच तलु तण्ड 
वतर्ड कपि कत कुरुकत अनङ् कर्व शकल गोकक् 

अगस्त्म कुण्डिनो यन्चवलक पथेवलक अभयज्ात विरो- 

हति दष“ बद्धगण शण्डिल चक चुलुक शदल 
सुलनल जमदग्नि परौशर जाटक्थं महित न्तित अश्म 

रथ अक्रराक्त पूतिमाष श्छ॒रा ररक लाक पिङ्गल 

कष्ण गोकन्द् उलूक तितिन्च भिप्रज् भिष्णज भङ्ति 

म॑र्त दनभ चकित विकिद्धित देवह्न इन्द्रह् ण्कल् 

पिष्मन् इड्द्ग्नि सलोहिन् छनाभिन् उकथ कटीयु 

ग्ने अव्नांहेठकशन्द् भ्वा° घर° अक्र सेट् । गर्ज्नति। 

मर्जित् जगज } गजितम् | गर्जन गजैः | गर्जन् | 

गन्जां | ^'गजं गजे ् तं भृढेति" देवीभाहाक्पम् । “शरदि 

गजञति, न वति, वर्धति वर्षा निःखनो सेषः »रद्भटः । 

' कन्भक्श स्ततोऽग जगत्” “गच्जनि हरिः साम्ड्सि 

गषकृज्ञेण भ्िः। भवोधानां रेव गङताम्" भा. 

भो ६७८ श्लो । “नाम संशावयामास जगल च 

भनाद् च" राभा च० ८ | भीलार्यै चानश्} 

गजमानः | “तयात्र गजंषाने त॒ भेषटुन्द,भिनिखनम्” 

भा द° २०अ | “सन्धया गलिते जेषे शास्त्रचन्नां 

करोतियः) चत्वारि तद नशान्त खायुरिद्यायशे- 

बलम्" ससुतः । “'सान्ादिचदुरो भासान् गजेम्पन्" 

विजयेत्" खटतिः । 

तु+-गर्गनप्रतिद्पग्जने । ““सलुगजितरुन्दिग्धाः करय - 

च रजखना” कुमा | अलुद्छ्पगजने च । “सोऽदगञन् 

भअनुष्याखिः'" भाग्दो. ४० अ । 

व्यभि+-अभिलब्दयः गजेने सक | 

भानः” भा*सर०६५अ०। ताच्छील्य चानश्। “शाद ाविव 

चनन्योन्यमा मिंायं ऽभ्य गजेताम् '' भागडो ° १३२अ०| म्य 

गगरजने खक) ““राणाञ्चाभिगजेताम्” भागक ०२१० 

प्रति~+प्रति्छपगङंने अक° । ““वलवञ्धापि संकर्.इावन्योन्य 

प्रतिगजञेताम्” भा विर २२अ० । आपः पद्व्यत्ययः | 

%्रतोपं पततो मत्तान् कुञ्चरान् प्रतिगजेवः" भार 

ड, ५० ° “छ्हृद्योहृदयः प्रतिगजताम्'” रषः । 

प्रनिलच्छोशत्य गजने सक° । “"कषोखशां कदन ठंत्वा 

नामपि प्रतिगजेति'" इरिवं ४९५. | ¦ 

गञ्जं रमे चुरा० उभ क. सेट् । गच्जयति ते अजग- 
जंतु-त ! गजेयां बभूब आख-चकारः चक्रो । गजेयत् 

जेय मानः | 

गजं १० गज-भामे च | !१इस्तिशब्ट श्मेघादिशब्द च 

यरुमत्वात् सेटृक्तल्वाद्ध भामे अ स्त्रियाम् । गजा । 

श्मेवारिध्वनौ स्रौ “गण षगजेजागरभ् जकौ लञ्चाल- 

वत्तं कद्रीड़ाः | उत्कण्डसठवराटकरभसाः स््रोत्वं ठ 

टाबन्ता” त्रिका० | 

गञ्जंक पुर गजे ल 1 (शाल) मवृ्छभेदे शब्द्र०| [भेदि । 

गज्लंन न° गज-भावे ट । १ब्द् करणे ल्यट् । रकोप 

गज्ज र नगज-बा० अरच । १ग्ञ्जने (गाजर)ख्याते सल- 
प्रधाने क्ते भावप्र० | “गर ग्टञ्चनं प्राक्त तथा 

सारङ्गवग्कम् । गजर मधुर तोच्छ' तिक्तोष्णः दोपनं 

लघु) संखा रक्तपिनतार्णोयहष्णौकफबातजित्"” । 

गर्जा फल ए० .गजंया फाति फल-अच देत० | विकङ्कद- 

दत्ते राजनि०। 

५दुःचासनस्तामभिगजे- 

गजि ए गजे-भाते इन् । १मेष शब्द् हेम० । 

गजित न° गज-भावे क्त | {मेषाद्ध्वनौ, करर क्गः। 

[ए शा स श 
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शभेसगजे अमरः | देगजनकत्तरि सेषादौ वि “स~ 

न्वयाया गजिंते मेये ास्शिन्तां करोति यः” अ.तिः | 
गर्ज जातोऽस्य तार०-इनच । ४जातगजेने ति 

ग्य मर गञ--ण्वत् “न कादेः'” पा०न कुत्वम् | गजंनौये | 

गा नैषु" ग-तन् । भूमिद लि गन्तरेगे रशेसत्ीनितम्बस्य 

ककुन्दरे च विश्वः । ४रोगमेदे शब्ट्र० । ५ष्टडे निघ । 

हरये लभास्थाणौ च निस् । “कन्वातेव एस रति 

प्रतीच गर्ता रागव सनये धनानास्"" चो निरक्तौ 

गतं : खभास्वाश्गु खनिः सत्यसङ्करो भवति रथोऽपि 

गन्तं उचयते ग्टणातिः स्तुतिकमं णः स्तुततमं यमस्” 

दूति ३।५। “व्ण ! मित) गत्तंमचन्तायःण चण 
५।६२।८। “गत्त' रथम्'"भा.“नमश्लन्ता शतदच्चाधिगन्त 

२५।६।१५ । “ग्ते* र्थे" भा० । टखाशमेदे ^“ 

शडसाण्यषौ च मतिर्याशां न व्द्यिति। नता नदी- 

अन्ड गर्तास्लाः परिकौल्तिं ना" तिर त० | “ञानं 
खमा चरे न्नत्य' गन्तं परखवनेष॒ च भुः | रखातेन 

ङतविलमातरदेथे च “"अशुचिस्यानम् उच्छिरटरेपणस्यानं 

गत्ता दिकम्” भिता० | “न ससत्येष॒गन्तेवु न गच्छ 

श्नापि च स्थितः" (मृल' कुग्थौ त्) महुः “गन्त व्वव-काशौ- 

याकमित्यवधाप्येत्” आच्च ग्ट २।८।१४ । 

श्ट शानां गत्ते घ" नारा० “'वर्षाभ्यस्तत्र॒ गनत्ते^ऽवदध्य् :" 
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।५।५ ।^ स्थाणु ' ष्च्छत् गर्तैः वा पात्यते"कभाग्खछतिः।. 

गततं श्ादूरभवो देः चासव ष । गक भच 
लषटदेशादौ ति०। सतः चद॒ररष्याम् प्रा इनि । गित् 
गत्तेसत्रिशदादौ वि. च्ियां डप् ।. "ग॑त ` भवः 

` श्वमा० वज | गा्तंक गर्तभवे व्रि* । उतृकरा० ` चतु- 

रथ्यं @। गर्तीथ प्रत्त युक्तदेथादौ तिर कुसटा० 

चत्रथ्यां ठल | गत्तिक गत्तंसरच्िकषटटेशादौ | मन्त 

` लतएतनम्रेति “'इन्दक् च” 

गत्तं पतनमङहंति निन्द्य, ्ो : वेद् एवाद् प्रयोगः| 

ग्तिका स्त्री गर्तौऽख्यसयाः ठन् । तन्तव पनशालायां (ता- 

तर्) । छेमच, । रगततरवाति वि%। 

ग्ट रते वा चुरा० खभ पे २,* पर० अक, सट । गहं - 
यति-ते गदेति अजगर्दैत्-त चरगर्दीत् । गहूं यास् वभव 

आख चकार घ्रः; जगद् । 

गदभ इख गदे-खबन् ( गाधा ) †जन्तमेरे । व्छियां 
जातिल्लाव् डेव । 

गदेभो” ^ आवश्राल बहेद्धार" धोतोष्यद्ध १ विन्द्नि। 

९ था० भाग 

पा यत | `: गत्त् 

[ २५४७ ] 

“सर्वास ` 

"हद्ेव दशभिः पुतैमारं वदति | 

9 
गड 

ससन्तोषस्तथा नित्यः त्रीणि शिचेत गर्दभा 

चणक | ^दोपनं गादेमं श्त ऊभि-वातक- 

कफापहः । शोफकुरोदरोचादम) रूतक्लमिना शनम्" 
छख तल प'सासेव मातर् साद्य यथा भावप्रर 

खरोद भतराश्वानां इला सूतः तं खूटतम्'” । तखछो- 
स्पत्तिः “आथ याला पांसवः पथ्य शिषन्त ततो मद॑ 

भः सलभवत् तश्चादयुत्र पांद्लं भवति गदृभखान मिव 

तन्न खाः" अता" ४।५।१।६ । तस्य पांद्षु उतृपन्न- 

व्वात् पांदलख्यान प्रियता । ““चख्ड़ालश्वपचानान्तु बद 

शफभात् प्रतिश्रयः । खपाल्लास्ते च कत्तव्या धनमेषां श्र 

गदेभस्”” भनुना तद शपचादिघमत्वशक्म् । र्गन्वे 

हेम च० | रश तक्रे ४विडङ्ग च न° रलभा० । 
6 क ४ 

गहभगद् ए* जालगदभाख्य शोगमेटे राजनि° । जाल- 

गदंभन्द ल्णादि । 

गह् भयाग ° गद्भेन योगः} आवकोखिंनः पाप 

.च्चया्ें रेकं वरेवताककाणगरट् मपश्चालमनेन कन्तेव्ये 

यागभेदे । ।े्धििमेदुनो क्तो यथा 
<कवकीर्ी त ̀ कायेन गर्दभेन, चतष्मये । पाक- 

यज्ञविधानेन यजत निकरं तिद्धिशि । इत्वाण्नौ विधि- 

वङ्खोमानन्लय दमत, चा । वनिनद्रगुरुषङ्कोन† कुयात् 

सर्िषाऽऽतीः।. कामतो.रेलसः सेक व्रतस्वस्य दिजनानः। 

च्छतिक्रमं तखा मक्त अद्धवादिनः; । मारुतं एश्- 

इतञ्च गुर् ५.५१ जेव च । ̀ चतरो, ततिनोऽष्येति 

. जाद्न्त जोऽकक्षो शिनः» । | 
गर्दृभयन्न गदंमेक्यादयोऽप्यल् । तन्न विशेषः का्यान्यौ. 

त्रे उन्न यथा, । 

“वाऽवकोथिनो गरदमेकवा ख.०१।१।१९ “यो बरह्मचारी 

खग ख्यं गच्छति सोऽवदोर्थगँः तसयावकीर्धिनः रूसखित- 

अह्न ष्यख गदं मेच्छा गदेन नेज्या यागे गर्दभे ख्धा प्राय 
चित्ता भवति } वाशब्दो विकलाधेः -&- 

प्रायचित्ान्तरमाच्याश्तिदयद््पं विकल्येन थाप 

रभाणाङत जोति कामावकोोऽखीत्या (षार- 

शकर) , शाच्छानर उभयस्य विकलेन तत्वात् 
ष तददिषाययते किं स्यपतीह्टिरवकौणिपशच तडभय- 

शाधनसंच्छतष्वा वन यादिष भवति उत लौकिके इ्ति। 

शन्न॒ प्रक्षतित चाइवनीवादिप्राप्र राहवनौयादीना चा- 

द्वामनिष्याद्यत्वात् सखयपतेरवकी खनरधिगविध्यभायेऽपि 

दि पथ, आपानं पयोजन: अत देतदधेमेवाधानेनाऽऽ- 
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गवै 

इवनीयादीदुत्पादा विष्ये तदुभय कत्त व्यमिति प्राप्ने 

श्याह"कर्क:। “लौ किके'*१४्०।“एतौ स्पती वक्ोखिंपम् 

शौ किकेऽम्नौ भवतः न होमा पश् खआधानं प्रयोजयतः 

चाभ्यां हि तदेव ग्टहयते यहशेपूखंमासाङ्क" भवति । न 

दावानं दशेपू्मासाङ्गम् स्वकषाे हि पुरुषसंसकारकत्वो न 

रि ्ितिभिति । अतो लौ किकाग्नाेवैतावच्ेयो लौ- 

किकमेव गाद्ेपत्यस्याने ख्यापयित्वा तत चऋ्ाहइवनोया- 

दिख्यनेष विद्य स्यपतोदटयवकोथिपश् दशपू्मासय- 

शुवत् कर्तव्यौ | यश वियेषयिघानाधेमाहइ"' ककः “भूमौ 

पशुपरोडाथपणम्" १५ स०।“अलावक्ौ खनो गदे भप शुयागे 

पुरोडाशस्य शृपणं भूमावेव कत्तंव्यम् न ठ कपालेलु” 

ककः| “अप् खवदान होमः” १६ ०।८खवद्ानानां हृदय- 

जि द्वाक्रोडादोनां होभोऽप च उदङ्ेषु भवति नाग्नौ वच- 

नात् । खवदानप्रहयाटन्यदावाराज्यभागद्ोमादिकम- 

ग्नावेव कार्यम्” ककषः।“शिश्नात् प्राशिलावदानम्'› १७] 

“गर्दभ शिच्रात् प्रिल्ावदानं कार्यम् वचनात्"'ककः| 

गरटेमथाक प गदेभोगन्धो शकेऽख | बह्मयरिषटक्े 

(ाननङाटि)जटा०।२तनरवा्ँ सनी गौराण्डष रतमा 

गदेभशाखौ स्त्रो गर्दभो गन्बः शाखायां यदखाः गौरा. 
ङेष । $भाग्यौम् राजनि° । 

गदेभाण्ड ° गर्दभं गन्धममति अम-गतौ ड। पल 

` काण्ड फलादिभिरशल्याकषारे १चटकते (पाड) अमरः | 
(पिप्पलो) ख्याते शक्ते सारदन्दरी । 

गदभ न" गरदभेति याह्भयो यख । ¶कुखरे हेच" । 
गद्ृभिका स्रो “मण्डलं इत्तखतसन्' सरक्त पिडकाहतस् । 

रजाक्ञारो' गर्दृभिकास् तां विद्यात् वातपिचजाम्" भा- 
घवकरोक्तं रोगभेदे । ४॥ 

| गदेभो स्त गदं-अभच् गौराग्डष् | अग्निप्रलतिके ;कोट- 

भेदे ख्कोट शब्द् २०४८४०विदटतिः। सखये क | रगदंभि- 

ॐ कन् ।देअपराजितायाम्$शे तकशटकायाँ' 

राजनि० । गहं भ+जात्नौ स्तयां ङीष् 
भजातिच्ियाद्च तत्चोरादिगुशाः “बल्यं वात्ास- 

रः मधरा्छ' च गार्दभम् पयो श्चं दोपनञ्च छपथ्य' 

परिकोत्तितम् | गादेभं दपि खचतोष्ण" लष दौपनख- 

च्यते । पाचनः मधुराश्च रुचिठत् वातदोषद्ृत् । 

गादंमं नवनोत' च कथायं कफवातद्ृत् | ल्यच 

दोपनं पाक्ते रेषष्ण' भूलदोषढत्* राजनि° | 

गे चिप्साया चुशा* उभ° सङ°सेट् | शङ्खं यति ति अभम 

[ २५४८ | गभं 

इत् त। गयाम् बभृव ऋस चकार चक्रो । गः 

[ रगङ्कभाण्डद् मे च शब्द् चर । 

गच्च ए. ग्टध-चञ् अच् वा| १अतिशयस्ु हायां, हेमचर । 

चैन लि° ब्टघ-युच्। लूत्पि अमरः । 

गबे गतौ भ्वा० परण सक सेट् | ग्थ॑ति अग्ी जगर्ब । 

गं दर्पे अद्” ₹राण््ात्मर 'अकन्सेट । गवेयते अज्ञगबेत । 

गबेः | गर्जितः | “तदखसारगबितङष्णसारम्” रुः । 

गे ए. ग॑-द्फ भावे अच । अहृडारे अमरः । 

गभ(बं भ) रग्ट-भन् वा दित्वे भख बः। भणे देहजनाकारके 

शक्रथोखि तालुबन्ब जन्ये १मां सपिण्ड , २ शिशौ, शक्तौ, 

४नाढकसन्विभेरे, ५ पनसकण्टक मेदि ६ अपवरके, हेमच० 

““भाद्र्ष्ण चतं श्वां यावदाङ्ञवते जलम् । तावद् गर्भ 

विजानीयात्" प्रा°त° उक्तो भाद्रलष्ण चर्दश्टां, गद्गज- 

ला्चावनस्याने,७ अन्ने, ८श्भ्नौ, € पुत्रे च शब्दार्थ चि 

गरभभख रेृडेतना कायशन्द् {६०८४० दर्थिंता कञिदतर 
विेषोऽभिधीयते । तन्न भावप 

“कामान्दिटनरुयोगे शुद्धधोणितशुक्रजः | गमैः सञ्ञा- 

यते नाय्याः स जातो वाल उच्यते| ग्भः शुद्लोऽशएषुशच 

कशङ्खस्तु ग्भाऽशुद्धशुक्रशोणितयोरपि दम्पश्योभवति 

स्त चआआह “दग्पलयोः कुष्टबाङ्ल्यात् इदटशोखित 
शुक्रयोः । यदषत्यन्तयोजातं ज्ञेयं तदपि कुशितनिति'* | 

कुष्ठ" सञ्जातः यख तत् कुखितम्, अत्र तारकादित्वादि- 

तच प्रत्ययः । यन्तु, "वाताददु्रेतखः प्रजोत्मादने न' 
समर्थाः” इति सुखुतः, त्न शुद्धप्रजोत्मादने न 

समां इति बोडव्यप् । रोगादिनाऽशुद्वास्तु वाता- 

दिइश्शएुकरा अपि प्रजा जनयन्ति जन््ान्धवधिरप- 

ह (दिस्वात् | ऋतौ स्त्री'सयोर्यगे भक्रध्वजवगतः। 

भेटयोन्यभिसङ्ख णाऋरोराद्माऽनिलाहनः । खः सवै- 
शरोरस्थ' रेतो द्रावयतेऽथ तत् | वाबु्षैहनमार्गेण 

पातव्यङ्भनाभगे } तत् संल य व्यात्त्ड' याति गभौ- 

शयं प्रति | तत्र शुक्रवदायातेनात्तवेन युतः भवेत् । 

ग्भाशयदय खरूपमाह गङ्कनाभ्यारति्योनिसनवा- 

वत्ता साच कोत्तिंता | तद्ासत, तोये त्वात्तः गर्भ 
शा प्रतिषिता। यथा रोहितभतृश्छसख छख" भवति 

खपतः | तत्शंस्यावां तथाद्छपां गर्भशथ्यां विडु- 

बुधाः। अयमथः गभेशव्याया छख रोड 
मत्खस्छोव भवति यथां च रोडिनमदृद्छस्य स्वि तिर्जले 
भवति तथा पित्ताधयपक्राशयभध्ये गर्मचथ्यायाः 

गङ् | गङ्धंनः | 
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गभं [ २५४९ ] 

स्ितिमवति द्प्मापि तद्येव मवति यथा रोह्िनख 

हख' खदयमाशयस्तु महानिचथेः, शुक्रात्तवसमा- 

हेभोयदैव खलु जायते | जीवस्तदेव विर्थात युक्त 

पुक्रात्तंबान्तरः | स्हर्यंथोः द्यं मखितोऽलुमयसा- 

द्य ताद्यथा। वद्धिः सञ्चायते जोवस्लया शुक्रात्तवादयु- 

का । अाल्लाऽनादिरनन्तच्ाऽव्यक्तो व्ल" न शक्यते । 

च्िदानन्देकख्छपोऽय सनसापि न गम्यते । एव" भू- 

मोऽपि जगतो भाविन्या बलवत्तया | विद्यया छत 

कम्वभ्नो गभ विश्र्यसो | गभं" चतुर्वि'शतितन्त्व- 

मयम् । स एव वेत्ता रसनो द्रटा घाता ख.गव्यसौ | 

शोता वक्ता च कत्तं च गन्ता रन्लोत्ख्टजत्येप । 

दिने व्यतोति नियत सङ् च्यम्ब् जं . यथा । कनौ 

व्यतीते नार्यास्तु योनिः संत्रियते तथा। ऋतौ 

रजोदशनात गोडनि शाल्मके काले योनिरल भगहारम् । 

“वीजेऽन्त्वी युना भिन्नं हौ जोबौ कइचिमागतौ । 

यभावित्वभिधीयेते धम तरद्रःषरौ 1 धेस्तदितरो- 

ऽर्स्तौ एरःसरौ ययोः तेन यमौ धर्माधर्माभ्यां भवत 

इत्यधेः । आधिक्ये रेतसः एनः कन्या दादा- 

नततेऽधिके | नएु'सङ्' तयोः साभ्ये यथेच्छा पारमे- 

शरो । नन्वेव" सति कथ' पल्रोत्मत्िः सदैवात्तं वस्य 
वाद्ल्यात् यत उक्तम् “व्यात्तंवः चतुरञ्चलिप्रमाणं 

शुक्र' प्रद्धतिमाल्रमिति'? वागषटेऽपय् ्षमानेयादिभिः 

“म्ला भेदोवसा सलपित्तक्त ग्रशदष्टक् । रसो जलः 

चच. देहेऽखि'स्वे ककाञ्जलिवद्धिं तम् । एधक्त च प्रतं 

प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम् । दा््जलो तु इुग्धख 
त्वारो रजसस्तु ते समधातोरिद् मानः विद्यात् 

दृड्च्तियावतः" इति | मैवं, यतो गभाश्यस्थमेव 
॥॥ ४ >, 6 # 

शुक्रमात्तव' च गभेत्म्तिचेतुः श्ुक्र' कदाचिदत्यन- 

इरपवशाद् ग्वादिशुक्रलद्रव्यसेवनात् ˆ शुक्रबाङ्ल्यात् 

गर्भाये बद्ध स्वत कद्ाचिद्दौमनस्यादिना शुक्राल- 

त्वादल्यमिति णवमात्तं वपीति न दोधः। छतः 

घनराह ^“वैलक्ष्ाच्छरीराणानस्यायित्वात् तथेव च । 

दोषधातुमलानां त परिमाणं न विद्यते” । वैलक्षण्यात् 

दीषद्सल्लशादिभेरेन सादृश्याभावात् अख्यायित्रात् 

वयोहनिशनत्मृक्तष्वेकमातानवस्यानात् । रव" तामभि- 
सङ्गम्य पुनरमांसाद् मजंदसौ "मासाद मिति येषः 1 वा 

ग्गमनेन गमेद्वारविवह्नात् गभ॑च्य् निप्रसङ्खः सात् । 

केचित्) एनः पृष्यद्र्थनेन गर्भांलाभनिश्ववरे मासात् पू 

€ 

गम 

गच्छत् लच्धगभी' ठे नापगच्छेदिति वदन्ति | तत्र परि- 

हायपरि्ाराधं सद्योग्टद्धीतगर्भाया लक्तण- 

माह शक्रशोणितयोर्योनेरास्तावोऽ शुभोद्धवः । सक्थि 

सादः पिपासा च ग्लानिः स्फ सिरभगे भवेत् | च्य 

नखा रशोत्तरकाकीनं लक्तणमाद स्तनयोम खकाष्ण' 

स्धाद्रोमराज्य् द्गमस्तथा । अ्तिपच्छाणि चाष्यखाः 

संमीख्यन्ते विशेषः” | 

^"'छदयेत् पथ्य भुक् चापि गन्वादुद्विजते शुभात् । प्रसेकः 

सदनं ठेव गर्भिण्या लिङ्मच्यते । 

लक्षणमाह पुल्रगभयुतायास्तु नायां मासि हितो- 

यक्षै । गर्भ गर्भाशये ल्यः पिर्डाकारोऽपरं ष्टण । 

पिण्डो वन्तं लाकतिः भासि हितौयक इत्यख म्भः 

पिश्डाकोरो लच्छः इत्यनेमैवान्वयो न त्वयिमस्लोकेऽपि । 

द(चणाचिभमडत्त्त खात् पराक्च्चोरं दश्तिखे स्तमे। 

दश्िणोरः पटः स्यात् प्रसच्नरुखश्णंत, । पुत्रामघेय 

द्रव्येष खपरेष्वपि मनोरथः । आस््रादिफलमाप्रोति ख- 

तत्र पुत्रगभवव्या 

भरे कमलादि च। कन्यागमेवतोगमः पेशो मासि 

दितीयक्षे | एत्रगर्भेख लिङ्कानि विपरौतानि चेक्षते । 

चेशो दौषाशतिः। नषु सक्तः यदा गर्भे भनेद्ग्मोऽवुदा 

रत्ति: । उन्नते भवतः पाश्च" पुरस्ताददरं मत् । अ 

बुटं बरतुलं फलां तल्यम् । 

“परा अपि गभेप्रशतोराह यदा नार्यावुपे- 

यातां हषखन््यौ कथञ्चन । सचचन्यौ शुकमन्योन्यमनस्वि 

स्तत्र जायते । अनस्थिः अवे षदे नञ् तेनाल्यको 

मलाश्विरिर्थः | ऋतक्ञाता ठ यानारौ खपे मेथुन , 

माचरेत् | खात्तंवः वायुरादाय कुचौ गभे करोति 

| नि मासि प्रव्धेत स गर्भ गभेलच्चणः | 

कललं जायते तख ॒वजितं पेटके येः | गभल्तणः 

प्रसतगभवच्तणः | पेदकेगुणेःः केग्सश्वलोमनख- 

दनशिराश्नाबुधमनोरेतःपरम्टतिभिः 1 सपदि क्ख ण्डा - 

तयो विक्लताश्चये। गर्भास्ते योपितस्ताच्न्नयाः 

पापरतो श्यम् | गर्भे वातप्रकोपेण दोहदे चापमानिते। 

भेत् कञः किः परङ्न्मुकोमिौ न्न एव च । एताणा- 

माहारचारचे्टाभेदख हेमा अदहाराचारचेटाभि- 

यादशीभिः समन्वितौ | स्तरीएुसौ सुङपेयातां तयोः 

घल्नोऽपि ताद्यः। सखपेयातां संयोमं गच्छेताम् । 

थ गभलच्तणमाद्न | गभीश्यगतं शुक्रमात्तवं जीव 

संच्क्षम् । प्रतिः विकारा च तवृरषै' गभ संन्नितम | 



गभे { २५१५० ] गभं 

कालेन वद्धि तो गर्म यद्यङ्कोषाङ्कसंयुतः | भवेत्तदा स 

छनिभिः शरोरोति निगद्यतरे। अङ्खोपाङ्धंबुतः व्य- 

क्राङ्गोपाङगः । तख त्वङ्गगन्द् पाङ्कानि तन्तात्वा सश्चत 

शास्त: । सस्तकाद्भिधौयन्ते शिषः श्टणुते यत्नतः । 

ऋाद्यमष्घः शिरः पोह्ध नद्पाङ्गानि कुन्तलाः । तख्यान्त- 

मस्तु सङ्क च ललाट" ध्व युगन्तथा | नेलहयं तयो- 

रन्तव्ते"ते हे कनीनिके । टटयं छष्णमोलौ तेतभागौ 

च ब्मभी । पश्छाख्यपाद्नै शङ्खौ च क तचछस्क्,लो- 
इयम् । पाल्यं कपोलषै च नासिका च प्रजञोन्तिता । 

कोषाधरौ च खक्िणयौ उखं तालु हहहयम् । दन्ता 

दन्तबेष्ट्च रसना चिव कङ्गलः। दितोवमङ् सीवा ब 

ख्या सद्धा विघाते | दतीधं बाह्युगलं तडपाज्ञा- 

न्ययन | तलोपरिगतौ स्कन्धौ प्रगरडौ ५१ तस्वधः। 

कफोणियुगं तदधः प्रकोषदुगलन्तथा | मःखवबन्धौ 

तडे इस्तौ तयोञ्चाङ्ग लयो दश्च । मखाख दशते खाष्या 

द्व च्छेद्याः प्रकोसिताः| चदवभङ्क' यस्तु तदु- 

प्राङ्गान्यय तरवे । सनौ दस्तथा नाव्या विेष उ. 

` भयोरयम् । यौ वनागमने नायाः पीबतै भवतः स्तनौ । 

भवत्याः प्रश्धतायास्तावेवे चौरपूरितौ । इदयं एण्ड- 

रीकैय सदशं खादघोमखम् । जायतस्तद्िकसति खप- 

जस्तु निमोलति । आशयज्नत् जवद्य चेतनाख्यान- 

छत्तमम् | ऊतस्तद्िंस्तमोन्याघ्नं प्राणिनः प्रस्वपन्ति हि । 

श्वेतनास्थानसुत्तमसिति अयमभिप्रायः चेतनानामधिषखानः 

मनोटेहख सेन्द्रियः। केश्लोमनखाय' च भलं द्रव्य 

गुखं विना" इत्य क्षवता चरकेण शकलं अरोरं चेतना- 

ख्थानशक्तम् । तदयेच्चया दयं विेषतञ्च तनास्यान- 

सिति | कचचयोवलसः सन्धो जन् यौ सछ्दाहृते । के 

उभे समाख्याते तयोः द्छातां च वङ्खौ | उदर 

पञ्चमञ्चाङ्ग' घ पाश्च मतम् | सषषवंशं षःत् 

समस्त सप्तमं ख्टतम् । उपाङ्कानि च कथ्यन्ते तानि 

जानीहि यत्नतः शोखताच्जावते द्धौद्धा बाभतो 

इदयादधः । रक्तवाहिशिराणां स मलं ख्यातो मडह- 

{षिभिः। इदयादामतोऽधच्च फस्फ्,खो रक्तफेनजः । 

अथो दद्िणतञ्चाषि हृदयात् यक्ञत्ः स्थितिः ! तच्त्,- 

रञ्चकपित्तद्य शयानः शो खितजं मतम् । अधस्तु ट्च्िणे 

भागे दयात् क्तोग तिषति। जलब{हिशिरागलं 

दष्णाच्छादनरन््तम् | क्तोम वि्लकम् । एतत्त, वातरक्घ- 

ज्ञ । खन ददवागभ्टः “रक्गादनिदर्सगुक्ताताीय- 

कससद्धष इति | भेदः थोख्ितग्रौः हाराद् कयोयु "गलं 

भवेत् | तौ ठ ऽदिकरौ पोज्गौ जतरख्यख सेदसः । 
ख्क्नाः साईांश््रयो व्यासाः एुखाभन्त्ाखि खरिभिः। 

ङ्कव्यामेन हीनानि योष्तोऽन््ाखि निदहिेत् | खः 
ख्ङुकच कटी चापि लिक वस्तिश्च वद्खणौ । कणश्डराणां 

प्रोहः दधात् शयानः तद् बो मूलयोः। ख णव 

शभेखाधानः कु्यादुगमौशवे स्त्रियाः । शङ्खनाभ्या- 

कनिर्खोनिसतरायतती खाच कोरतिता। यद्ाकल, तमे 
च्वावत्तेः गभशव्या प्रतिषिता | दष, मवतः सारात्- 

कफाख्नज्थां च भेदसाम् । वीच्वाह्िशिराधारौ कौ 

मतौ पौरुषावह्णी | चुदब्य सान" शरवद सादेः घ्या 

तरङ्कबम् । तब स्ुवेखयस्िखः शद्खावत्तेनिभासत ताः 

प्रवाहणो भधैत्पूवां शाद्धाङ्कलभिता मता| उद्धः 

जेनो ठ तदधः खा खाद्वौकुलसभ्डिता । तखौधः सञ्च 
रणो खधादेकाङ्लसना मदा । अदवाङ्गलप्माखं त बुरे 

शं दख्खं मतम् । मलोतृखगख भार्गोयं पायुदेँहे 

विनिभितः। प्रखःप्रोधौ श्तौ यौ त तां नितम्बौ च 

योषितः । तयोः ककुन्द्रे खातां सक्थिनो त्वङ्गम्टमभ् । 

तडपाङ्कानि च न्रमो डानृनौ पिख्डिकादयम् | जङ्घ 

इ घरष्टिकञे पाष्णनूं तले च प्रपदे तथा) पादावङ्कलय- 

सलं टश तासां नखा दथ | धेद् चरौरमपरेणापि 

येन येन समवायिक्रारणेनोतृषद्यते तानि सर्वाँ्याङ्् 

अथ दोषाः प्रवच्छन्ते धातवस्तदनन्तरम् । खा छाराटेमति+ 

सतख परिणाम वच्यते । आत्तं चाथ धानः मला- 
स्तदपधातवः। अआशयाञ्च कलाञ्चापि वभाण्यथ च 

सन्नयः । श्िराञ् क्ञायवच्चापि धरमन्वःकर्डरास्तथा । 

रन्धि भूरिखोतांस जालेः शरखाच रव्लवः ! रेव 

ज्यच्चाथ सङ्गताः स्रौमन्लाञ्च तथा त्वचः ] चोभानि 

लोमक्कूपाच दे एतन्छयो मतः" | 

१०मेषस्छ जलवषणयोग्यतासम्पादके निमित्तभेदे षच 

इण्सं* २१ खम उक्रौ यया 

“देवविदवह्हितचित्तो द्युनिशं यो गमभेच्वणे भवति ।* 

तच्छ कनेरिव वाखौ न॒ भवति भिथ्याम्ब् निर्दये । किं 

याऽतः परमन्यच्छरास्त्र" ज्यायीऽस्ति यदिदितैव । ष्ध्व- 

सिन्यपि काले तिकाखद््थ कलौ भवति । केचहदन्ति 

कास्ति कशचक्ञानमतोत्य मभेदिवसाः खट । न ठ तन्त 

बहनां, गर्गादीनां सतं वच्छे । नाग शिरः शक्तपचप्रति- 

प्रतपति चपाकरेऽषाद्राम् । पूं बा स्पगते तर्भाणां 
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लच्चणं श्नोयम् | यच्चचलेष्ठपगते मभेचन्दरे भवेत् स 
चन्द्रयथात् | पञ्चनयते दिनशते १९५ तने प्रखवभा- 

यानि । सितपच्चभवा, लष्णे , शक्ते काणां दुरच्थवा रानी । 

नक्त प्रभवाच्ाइनि शन्ध्याजाताच सन्ध्यायाम् ! इग 

शौषौद्या गभा मन्दफलाः पौषश्क्तजाताच।) पौष 

कछष्णपर्तेण निदियेच्छ्रावखख सितम् । साघसितोखा 

गभः अावणललष्ण प्रष्टतिमायान्ति। माद्य जञष्णपकलेण 

-निर्दिण्ड्वादरपद लम् । फालुन शुक्वसछत्या भाद्रषददया- 
शिते विनिर्देश्याः । वद्धौव कष्णपकोद्धवास्त ये तेऽ 

सुखश्कत । चैल श्ितपचजाताः शब्णे ऽखयुजख वारिदा- 

गभौः । चेन्ाखितखच्छताः कात्तिंकशह्ण $भिवषन्ति | 

पूर्वोह् ताः पञ्चादण्ोलयाः प्राग भवन्ति लोमूताः । येषा- 

खपि दिच्लेवं विपरयैयो भवति वायोच । इादिष््र- 

दश्द्धिवधक्रदिग.भवो सारूतो वियदिमदम् । च्जिग्ध- 

जि तब्छलपरिवेषपरिदतौ हिममयुखाकौ । एषुवल- 

 क्लिग्धघनं घनख्चोचुरकल) हि ताश्रयुतम् । काका खड 

भेचकाभं वियद्िुद्न्दून तस् । खर चायमन्द्रगछित- 

विद्य तप्रतिष्येकाः श्भा सन्धा । शथ्िथिवथक्रःथास्थाः 

शान्रवाः परिष्डगसङ्काः। विषलाः प्रदकिणचराः 

क्लिग्धमयूखा यहा निष्पसगा).। तरवश्च निरूप्ष्ट्टा- 

छरा नरचदुष्मदा हाः । गभा इटिकराः सैषा 

जेव योऽन्र तु विरेषः | श्वतं खभावज्ञनितो गर्भविटद्गौ 

तमभिधास्ये । पौषे समाग शोप सन्ववारागोऽम्ब् दाः 

सपरिगेाः । नाव्य्ध' उगशौर्पे शीतं पौमेऽति्िम- 

पात] भावे प्रबद्धो वादुद्तुषारकलुषदय् लो रविश- 

श्ल | अतिशोत' सवनस्य च भानोरसतोदयौ धन्यौ । 

फ्रालगुनभासे इच्च चण्डः पवनोऽभ्वसम् जवाः क्जिग्धाः । 

प्ररिजेषाश्चासकलाः वपिलस्ताख्नो रवि शुभः | प्वन- 

वनददियुक्ता्त्रे गभः शुभाः शपरिवेषाः | धनपवन- 

सच्िलषिद् त्तनितेचच हिताय वैशाखे । सक्तारजत- 

निक्ञाशास्तमालनौलोत्पलाञ्जनाभासः। जलचरसत्वा- 

कारा गर्भेषु चनाः प्रभूतजदाः। नोत्रदिवाकर- 

किर्याभितापिबा सन्द्मारूता जलद्ाः। रुषिता दरव 

धाराभिधिद्धजन्त्यम्भः प्रसवकावे | गर्भेपघातकिङ्गा- 

य् ल्काथनिपांडपातदिग् दाहाः । च्ििविकम्मखपुरकी- 

कक्केतुयहयुद्धनिर्गताः | रुधिरा्ट्टिशिवङतपरिषेन्द्र- 

धन् *षि द्थैन' राहोः} इनुत्ातेरेभिच्तिविधैचान्य हेतो 

गभः । सदं लभावजनितेः सामान्य शवच कणप धिः । 
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ग्मौां धरिपरीतैसेरेव विपर्ययो भवति | भाद्रपदादव- 

विन्ाम्् देवपेतामहेष्ठबकंषु । सर्वेष्व वषु विद्मो गभा 
बह्धतोयदो भवति | शनभिषगद्ञेषाद्रखातिमघासंयुतः 

भो रभेः । दधाति बह्न्द्विसान् इन्द् त्याने हेत- 
च्तिविपैः। क्टगमासादिष्य्ौ षड . भोडश विं शतिच्चतु- 

शुक्ता। विशविरय दिवसल्रयभमेकतमर्चंण पद्भ्यः । 

कर. रयहसंयुक्त करकाथनिमतृद्वषेदा मभा: | शथिनि 

रवौ वा शभसंयुतेचिते भूरिदटटिकराः । गभंसमयेऽयि- 

इरिगं भौभावाय इनिमित्तकता । दोणा येऽभ्यधिक्े 

षृ गमैः तू तो भवनि) बभेः धटः प्रसवे यहोष- 

चातादिभि्यैदि न दृटः । च्याक्रीयग्भसमये करक्ामिन्र 

ददाव्यश्भः | काटिन्य याति यधा वचिरकालष्टत पय. 

पयखिन्याः । कालातीतं तद्वत खलिलं कटिन्दशप्रयाति। 

पञ्चनिमिन्त: शतयोज्ञन' तदधा॑मेकष्टान्यातः | वर्पति 

यञ्च समन्तादूपेणेकेन यो गमेः । द्रोणः पञ्चनिनत्ते 
गर्भे नोख्याढकानि पवनेन । षड् बिदयूना नवाभ्बः 

स्तनितिन द्वादश प्रसवे । पवनसलिलविष् इकिताभ्वा- 

जितो यः सं भवति वच्छतोयः प्च्पाम्ध् पेनः। विद्ध- 

जति यदि तोयः मभेकालेऽऽनिभूरि प्रसवसमयमित्वा 

शोकराम्भः करोति | 1 

^.गर्मौ$मवव् भूषरराजपल्याः” ज्ञमा० । ^ नरपतिकुल- 

भव्य मभेमाधन्त रानी" रषः | “गर्मोजरायुणाटत 

उश्व्ं जहाति जन््ना' ' यजु०१९।७६ । ““यथोल्वे णा- 

इतो गभैस्तथा तेनेदभाटवस्" गोता, कुचिषट गम 

शायस्यानम् । तत्न «गभ यदि विपत्तिः खात् दशाहं 

ष्तकौ भवेत्" शु०त° ^कुन््- गभेण धारितः'” भाष्व 

१९७० । “देद्ाइव्क्रमण्यं चास्मात् एनगेभ च सम्भ 

वम्” मलुः | आधारे अभन् | {१ग्मारभ्भकले "गभा. 

हमेऽष्टमे वावदे ब्राह्मणस्यो पनायनस्"*मतुः । “^तश्नात्, 

गभाज्विते युग्मे पनिसौ भाग्यच नो?” खन्त० | १२२भ्ब- 

न्तरे““ताख उखेराखवगन्ध गः" खस्यस्तु ते निर्मेशिता- 

भ्ब् गभे" थरद्वनं नाहंति चातकोऽपि? ^“खाविवेभूर 

कशमर्भखखं ज्डगाखास्* ^निघधानगभािव सागराम्ब- 

राम्"रषुः । “भव्यं नाच सधुरद्डिनम्भाः" सान्द० । “नहो 

न दश्यते यत्न शमोमभें इताथनः'” भा० श० ४८ अ | 

जलोत्पादकमभ “अशटमास्टतं ग्भः भाष्छारख गभ. 

च्तिभिः। रसं उवे सहद्राणां टौः प्रसते रसायनम्” 
श्यामा" कि २७ ख । तदखाषमासश्टतत्वद्च मशुनोक् 



क 
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यथा “अचौ मासान् यथादित्यस्तोयं हरति निव्यश"” 

मतुः । गर्भत्पन्ने धते  खख्यास्लमटमो मर्भे इन्ता, धर 
यां वडसेऽबध ]* भाग०१०१।२४ । “देवक्या जठरे गभे 

शेधाख्य' धाम सामकम्'* भाग० १०४७ ] नाटकष- 

इज्िभेदच्च सा०द्०ञक्तो यथा^“अनरेकाधे सम्बन्धः सन्वि- 

रेकान्वये सति" सन्धिं नच्चयित्वा “खं प्रतिषखं गर्भँ 

विसे उपसंहृतिः । षति पञ्चाख भेदाः ख्.;” इति 
तं पञ्चधा विभज्य ‹"फलप्रधानोपायदय प्रागुद्धिच्रस् कि- 

ञ्न। ग्भ यत्र ससद्धेदो छासान्वं षणवान् खः” 

तज्ञच्ष्णसक्घा तख गर्भशब्दात्ते युक्तिप्रदथेन खखेन 

उदाद्ृतं यथा 

ˆ“फलख गम्गृकषरणादुगभः } यथा रत्नावल्या दि- 

तौयेऽ् घरसदङ्कता सहि अदकि णा दानिं सि ठम, 

जा एषं भट्टिणा इत्यन गद्हिदावि कोबं शश्श्चसो- 

त्यादौ सशद्धेदः । पएनर्वाशवदन्ताप्रवेरे हासः । इतीये- 

ऽद “तदात्तौन्वेषणाय गतः कथद्चिरयति वसन्तक्षः" 

इत्यन्वे षणम् । "विद्र । हौ हौ भो भो कोसम्बौरव्जल- 

भ्मेणावि ण तारिशो पिखवञद्यस्य परितोखो उ.ादिसो 
भम स्राखादो पिञ्रग्खणं शिर भविस्यदि" इत्यादौ 
्ड्भोदः। पनरपि वासवदत्ताप्र्भिन्नानात् चाषः 

त सनरिकायाः सङ तस्यानगमने अन्व षणम् । 
नल तापाशथकरणे उद्धद्ः ` 

^“ यन्न रुख्यश्च नोपाय द्भि्नोगभेतोऽधिकः" सा द° । 
गर्भौ लातोऽद्ध तारकार इतच् | गभित जातगमें 
काव्यदोषभेदे च | दाषशन्द् श्यम् । सगर्भ्यः; | 

मभेक ए* गभे केमध्ये कायति कै-क । {केशमध्यख्य 

माल्ये अमरः । गभे+संन्नायां कन् । र्राल्ि्ये न 

हेमच० | 

1 गभकर पु मभ" करोति गिष्ादयति देवनेन ल-ट । १पल- 

जीवदक्ते भावप्र° | रेगभेकारके लि । 

गभेकार ए° गभे करोति कं-ख्ल्ल् | {गर्भाधानकारके 

पत्यादौ । गभ मध्ये कारः स्तवनकभेखि वैराजस्य यन । 
रथन्तरस्तोमयोमेध्ये वैराजपाठर्मे श्स्तोमभेदे न° । 

“मभेकारञ्चेत् स्तुबौर खरयेव स्तोलियादख््पान्" च्ाशच" 

श्रौ* ९।५. | “शंसेदिति चेषः । रथन्तराय ततो 
बेराजेन नतो रथन्तरेण । अनेन गभकारखद्छप- 
खच्यते'" नारा० ० । “ङ्गरालाभ्यां वेवस्” ६० । 
“णव्भेव गभेकारभेनेत्र्घः'› नाराणद० | 

[{ २५५२ ] 
£ 

गम 

गभेकोष ए मभा कोष आधार इव | गभाशये | 

मर्भकोष्समासद्खोमक्कञ्चो योनिसंढतिः । न्यात् च्लि 

सद्गभे यथो क्ताञ्चाप्य् पटरवाः'” चश्चतः । 
गभेग्टह न° गरभंद्व मध्यस्य ब्टम् | श्टहमध्यभागे | 

“वातागनविभानेष् तथा गमेगृदेष च" सा०्ड०१ १७० 

“कान्ता गभेगृह्े गवाच्चविवरव्यापारिताच्छा बहिः 

सख्या"? सा० द्० | गर्म भवनादयोऽष्यत्र । ८“नि्मत्य ग~ 

भभवनात्?' भालतोभा० । [चते रब्रमा° । 

गभेषातिनी स्तौ गभ" इन्ति इन-िनि । लाङृलिका- 

गभेचुति स्तो ६त*| गभेसताये ततृकारणादि छते उक्त यथा 

«यास्यघम्प् यानवा हनाध्वग मनप्ररूखलनप्रयतन प्रपौड- 

नधावनाभिघातविषम्षशयना सनो प्वासवेगाभिषातातिष्च- 

कटुनिक्गभोजनशाकातिच्चारसेवनातिसारवसन विरे चनप - 

श्ोलनाजौर्यग भेशादनप्रष्तिभि वि ेषेष्वं वनानु च्यते ग~ 

मः फलमिव टन्तबन्वनाद्भिधातविरेषेः) स विषक्त 

बन्धनो गभाथयमतिक्रम्य यज्ञत् डौ हान्त्रविवरिरवस्त' स 

सानः कोढसङ्कोभमापादयात वद्धा जठरसङ्कोभादायुर- 

पानोमूढः पाशं वस्लिधीर्णदरयोनिशूलानाहमूलबसङ्गाना- 

अन्यतममापाद्यं गर्भैः व्य।पादद्वति नर्णं शोखितस्ला- 

वैष, तमेव कद्ाचिदिषद्मसम्यगागतमपत्यपथयमचुप्राप्रम- 

निरष्यमानभपानवैशष्यसंोष्हितं गमेः मूढमभेमिव्य- 
चच्चते । ततः स कोलः प्रतिखुरो वोजकः परिष 

दति। तन्न ऊध वाह्धशिरःपादो यो योनिखखं निर्- 

णद्धि कोल इव सं कोलः। निःष्तहस्तपाद्शिराः 

कायसङ्गो प्रतिखुरः । यस्तु निगेच्छरकशिरोभ्जः स 

वोजकः । परिष इव योनिषखमाद्रत्य तिष्ठेत् स॒ परिष 

इति चतुर्विधो भवतोलयेके भाषन्ते तत्त्, न सम्यक 

क्यात् ख॒ यदा विगुखानिलप्रपीडितोऽएन्यपयमनेकधा 

प्रतिपद्यते तदा सङ्खया होयते। तत्र कञ्चित् दाभ्या 

सक्थिभ्यां योनि्ख प्रतिपद्यते कच्िदाभुमने करक चिरे. 
केन) क्िदाभुग्नशक्थिशरोरः स्किगदेथेन तिं गागतः। 

कचिदुरःपाश्ं ्ानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायाब- 

दिषठते । अन्तःपाश्वा पटत्तथिराः कञिदेकेन बाना । 

कञ्िदाभूग्नशिरा बाह्येन । कञ्चिदाभुग्नमध्योहस्त- 

पादशिरोभिः। कचचिदेकेन स्कथा यनिश्चसल्ञमभि- 

प्रतिपद्यतेऽपरेख पायनित्य्टविधा 

रदिष्टाः समासेन । ततर हावन््यवसाध्यौ मूढगभौँ 

शेषानपि विपरीतेन्द्रियाधांलेपकयोनिभ्व बसंवरणभक्षन्घ- 

मटगसगति- 
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आआसज्ञासश्वसनिपोडितान् परिडरेत् | भवन्ति चात्र । 

कालस्य परिष्यानेन छग" हन्ताद्यथा फलम् | प्रवन्तते 

स्वभावेन नान्यथा पतितुः फलम् | रवं कालप्रकर्षेण 

सक्तो नाड निवन्धनात् , गभांशयस्यो यो गर्भ जन- 

नाय प्रषद्यते । लभिबानाभिषातेख तदेवोषदरुतं फलम | 

पतत्कालेऽपि यथा तथा खाहभेषिच्य् तिः | अ चतु- 

यौ ननो मासात् प्रजतवेदुगभेविच्य् तिः! ततः श््थिर- 

शरीरय पातः पञ्चमघ्ठयोः | प्रविध्यति चिस यात॒ 
शो ताङ्भ निरपत्रपा । नौलोद्धतसिरा न्ति षा गभः 

सचतां तथा| गभखन्द्नमावोनां (गमेवतोनाम्) प्रणाशः 

ग्वावपाणड्,ता । भवल्यच्छ सपूतित्व' शूल चान्तर्डते 

शिशौ । भानसागन्तुभिष्छरुपतापेः प्रपोडितः। 
गर्म व्यापद्यते कुचौ व्याधिभिच प्रपौडितः। वस्त 

मारविपनव्रायाः कुलिः प्रष्मन्दते यदि | तत्क्षणाच्जन््म- 

काले तं पाटयित्वोडरेद्धिषक् 1” 

गभेविच्य ति गभपतनादयोऽष्यल्न । [गाड़) लिशार 

गभ ण्ड षु° गर्भद्धारड दव शकष | नाभिगुड्के (नाभिर- 

अभड एः गभ" देदाति सेषनेन दा-क । !पुत्रजोवषटच्े रा- 

जनि० | गर्म सस्पादक्े ओषधे टे च| 

गभदाती सत्री गभे ददाति दा-दटच डोप । तापलदटच्चसमा- 

मपल्लायामप्यदायामोषधिभेदे राजनि० | ५अपत्यदातु 

मधरा शीतला पित्तदालुत् | नारीपुष्मादिदोष्धारिणौ 

रभम थिनो | ग्भेसम्धरवदाती च सेवनात् परिको- 

त्तिता रालनि° 

मभटासं ए गभौत् गमेभारभ्य दासः। ग्टहजात- 

दाखात्पञ्न दाशभेरे । दख दानं वा द्थेनाविरो- 

घाभ्याम्"काष्याररौ ०२२।१।११। ख.” व्याख्यायां “द्र 

दागः भवतिं दश्यते षि दानं पुरुषभेषे। “सपुरुषं 

प्राचोदिग् वोदः” तन्ना १९।६।२।११ | “न चवि- 
रोधो गमेदासख्'" कवः | 

गभध न° ग्भ" दधाति धा-क् ) रेति 

नि गमेधमा त्वमज्ञासि गभेधस्" 
(“मरमेधं गर्भधारक' रेतः** बेददी° । 

गभेधारण न९ &त°। चपव्योतृपादनार्ध" शुक्रथोखितासु- 

बन्धद््पगभेमडखे । नद्वारण।जक्द्च भिताश्चारायां 
दितं वथा “गरभेषारणश्च चमादिभिर्विक्करवगन्तव्य' 
लथाच इतिः ““खद्योनु होतगभायाः चमो ग्लानिः 

पिपा्षा शरथक्ठया निषदनः श्ुक्रथोणितयोरद्वन्ः 

““सआआऽहइमजा- 

यजु २१।१६ । 

& 

ष्फ्रणञ्च योन्याः” मष्ददर्भिते भायप्र° वाक्ये विद्यतिः 

तद्वारणाय विधिः आ° त° द्भिंतो यथा 

““एुत्ाहत्यत्तौ पारस्करः““सा यदि गभे" नाद्धीत निदि- 

ग्विकायाः सिंह्याः शरे तष्यायाः उपोष्य पुष्ये ख॒ स्ल- 

चङ्ग, त्य चतुर्थे ऽहनि स्ञातायां निशग्याषदकेन पिष 

दक्षिण्यां नासिकायामाविन्चतीति “दइयमौषधो त्राय- 

माणा सहमाना सरखतौ । दया अड एलः पित. 

रिव नाम जनयत्यभिर इति" “सा परिणौता छतुकाले 

ज्लताभिगमना यदि गभः न धारयति तदा पोष्य 

ष्ये नच्चतरे शरे तक्रण्छकारिकाया मृलल्याष्य चदय - 

$नि ऋतुच्ञातायाः पत्या राल्राददकेन दच्िण- 

नाखाषुट पतिरियमौघधौ ब्रायभाणा, इति सन्त्रे 

सिञ्चति नखः दधाति दसिणहस्तानाभिकाङ्कषाभ्यां 

गृद्धोत्वा प्राकथिरःसंविष्टायाः इति । आदुरे दोयेऽपि । 

““पिप्मल्या शटङ्ख्ेरञ्च भरिचं नागकेशरम् । आज्येन 

सह मुञ्जीत चपि बन्धा प्रयते” । ("गभ धारणजं 

वाऽपि-न खेदं समवापद्धसि'" भा० वर १२६ अ०। 

गभेनुद् इ गभे हदति द-क्रिष् । कलिका्यौ" श्च 

(षिषलाङ्कला) भावग्र | 

गभेपा{किन् ष गमैख पाको एष्टिः साध्यत्वे नाख्यर 
दनि । षदिधान्ये (षेटेरा धान) हेभच, | यथा च नस्य 

गभैपोषकल्वम् तथा गमेपोषण शब् वच्छते । 

गभेपाते ए त° । 
कठिनशरोरस्य भवति तवृप्रसाखं गभच्य् तिथन्द् उष्यम् । 

गभेपातक पु गमे" पातयति सेवनात् पत-फिच्-्ष्ख । 

रक्तणोभाञ्नने जटा 

गभपातन पु गै" पातयति पाति-ल्य् ।!रीटाहस्ते भावप्र° 

गौरा० ङगेष | रकिकारौषत्ते स्रौ राज्ञनि° › 

गभपातिनी श्लौ गभः पातयति-पत-णिच-ख्िनि छप । 
 विंशल्याटके जटाधरः । 

गभपोषण न०६त०। गभखय प्रटिसस्पादके पिघौ खच द्दतेद्- 

श्रितः यथाभगभिं खो प्रथमदिवसात् प्रष्टति नित्य' !हृ्टा 

एच्यलङ्क,ता शुक्तवसना शान्तिमङ्कलदेवताव्राद्मणगुर- 

` परा च भवेन््रलिनविज्नतहौनगात्राणिन स्य रेह ग॑न्व- 

इटे भनानि परि्रेददोजनोयाच कथाः, शुष्क' प्य. घत 

क्ञधितं क्खिव' चान्न नोपभङ्मीत बह््िनिष्कमण शन्या- 

~ गारचैत्यश्सथानटक्ताश्रयान् कोधमयसङ्खरख भारा- 

इद्धभा्यादिकं परिरेदयानि च गभ व्यापाद्यन्ति 

गर्भष्लामे स॒ ठ पञ्चमादिभाश्ष्धोव 
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-चाभौच्छ' तेलाभ्य ङ्गोत्यादनादीनि निषेवेत नचायास- 

यच्छरीरं पूर्वक्तानि च परिष्रेत् | शयनासनं खदा 

स्तरणं नान्य मपाश्रयोपेतमसंबाधं विदध्यात् । इदयं 

दवं सधुप्रायं क्िग्ध' दोपनोयसंखतञ्च भोशनं भोजयेद् 

खाभान्यमेतद्ा प्रसवात् | विचेषतस्तु गभि खो प्रथम- 

दितीवह तौयमासेषु सधुरगोतद्रवप्रायमाहार्ठपसेवेत ॥ 

विेषतस्तु द तीवे षटिकौ टन ' पयसौ भोजयेचचतय दजन 

षञ्चमे पयसा षष सर्पिषा चेत्येके । चतथ पयोनवनो- 

सद्मा हारयेच्जाङ्गलमांससश्ितं शृद्यमच्च' भोज- 

येत् । पञ्चमे च्षोरसपिःसंष्टः षे श्रदद्ाखिदख 

सपपोमालां पाययेव्यवाग्'वा। सप्रभे सपः एश्चिपर्ट- 

दिबिद्धम् एवमाप्यायते गभः; । अरम वद्रोद्केन वला- 

प्तवलाशतरष्यपललपयोदधिमस्हुतेललवणमद्न फलमु - 

तनि णाप्याययेत् एराणदरोषणु्येमदलोमनायेञ्च 

बायोः। ततः पयोमधुरकषायसिद्धेन सैलेनाजुबासयेद्- 

लोमे हि वायौ सुखं प्रयते निरुपद्रवा च भवति | 

ब्त छद 'क्तिग्धाभिर्यवाग्भिजां क्ल रसे पक्रभेदा प्रसव - 

कालारेवशपक्रान्ता च्तिग्धा बलवतो शख मतुषद्रवा प्र 

यते" विधानपारि० ततृपोषथविधिभेन्त्भे दपूवको द्- 

शितो विस्तरभयान्नो तस्तरे वावसेयः । 

भप्रसवतर ए &त° । मर्भख ततृस्यशिशोः प्रथसप्रका- 

शनष््पे द्भनयोम्यतापादनर्ूपकर्मभेदे तत्र कालच 

“नत्रतने दशमे मासि प्रबसैः खनिमारतेः। निःखार््यते 

बाण द्व जन्दुन्िदरण सव्वरः"यान्न०्खक्तः | तदि- 

भ्रानं दशते दशितं यथा | 

^न्मवमे भासि खतिकागारमेनां प्रवेशयेत् प्रशस्त 

तिच्यादौ लल्नारि्ट ब्राह्मणक्वियवेशगरशद्राां चेत 

रक्रपौतन्लष्णेषु भ्मिप्रेशेष॒॒विल्लन्ययोधतिन्त्,कभज्ञा- 

लक्ननिन्छरि तं सर्वांगारं यथाषङ्कु'त्र तन््रयपय्यं इखपकिप्र- 

भिति छविभक्तपरिच्छद्ं प्रागद्वारं दच्षि्णदारं वाट 

इस्तायतशवत हस्त विस्त तं र्ामङ्गलसम्पच्च' विधेयम् । 
जानि हि शिले कुन्लौ क्तो इृदयवन्वने | सभवे 

जघने नारी न्नोया सातु प्रलायन" | तल्नोपस्यित- 

प्रसवायाः कटी" प्रति मन्तादेदना भवत्यभौच्छ' 

एसोषपड सि् प्रसिच्यते योनिख्खात् श्षेश्रा च| 

प्रजनयिष्यभागो कतमङ्गकाच्ष्णोदकपरिभि्तामखेनां ङः 

भारपरिष्टतां एन्नाभफलछस्तां  सभ्यकताछव्योदकपटिभि- 

कछ्ाणयेनां टन्छ तां इदाथला क्छात् पाययेत् । ततः 

द ष्यस्त हतु कङ्धीमि घातिनं 

९ 

कटोपधाने श्दुविस्लौरे शयने स्थितामाभुग्नसकथीहत्ताना- 

मशङ्नोयाचतस्लः स्तियः पररिणवयसः एजननकुशलाः 

क्तितनखाः परिचरोयुरिति खथाख्ा विशिष्ान्तर- 

महलोममनसुखमभ्थच्या दुत याश्चैनाभका चछभगे | ” 

प्रवाहयखेति न चाप्राप्रावीं (खप्रपरप्ररुवगेदनास्) प्रवा- 

यस ततो पिखक्तो गभ नाडोप्रस्वे खशलेष॒श्रोखि- 

वङ्कुणवस्तिशिरः चछ प्रवाहयेथा; शने, शनेः | ततो 

गपेनिगंन्े प्रगट, ततो गभे योनिरुखं प्रपञ्च 

गाडतरमा विशल्यभावात् । चखकालप्रवाहणाद्धिा' भकं 

कासश्वासथोयोपटूुतं इं 

विकटः वा जनयति| कल प्रतिलोमभरकोमवेत् | 

गभसङ्घ त योनिं भूषयेत् शष्णररपनिर्योकेण पिख्- 
तकैन वा) बक्नोयाद्विरण्यष्मौ मलं इहस्तपदयो- 

ब्वारयेत् खवद्चंलां विशल्यां का । आश जातसोल्व' 

मख सैन्धवसपिबा विशोष्य तात मधि पि 
दद्यात्ततो नाभिनाङौमटाङ्कुलायामख्तेश वद्वा बेदये 

ततृचतेकदेशञ्च कुमारस्य सवायां शस्यग् वक्गीयात् 
खथ कुमारं अताभिरङ्धराच्ाख जातकश््रो खि कते 

मुसपिरनन्तामाष्मोररेन सवसं चमप द्याना्मिकया 

लेयेत्ततोवलातैलेनाभ्यच्य चोरदसकणामेख सगन्ध. 

दकेन वा खष्यहेमप्रतप्नन वा वारिश्ा ्ञापमेरेनं कपि- 

त्यपलरक्षघायेख वा कोष्णेन यथाकायं यथादोषं यथ)- 

विभवन्च । धण्नौनां इृदिश्यानां विटतत्वादनन्नरम् । 

चत्रानाच्िराताहा खण सन्य" प्रवत्तं ते । तज्ञावप्र- 

यमेऽङ्कि मशुरपिरनन्तामिन् मन्दरपूतं लिक्षालं पाययेद् 

दितीये लच्छासिञ्ग' सपि खलुतोये च | सतः प्राखवारित 

सन्य मधृसर्भिः खपाणितलसन्नितं दिकालं काचयेत्”। , 
गभभ्न् ननमर्भख शिशोः भशं भरणं ्ट-भाते मनिन् | 

कमारभ्याकमखि तहिधानादि चशतेक्त' कुमारभ्टत्या- 

शब्द् दर्भिनम् | “कुमारभ्टयाकृशसैरहषिते भिषगभि, 

राप्नरथ गभभन्क्रं खि" रषः। 

गभेमास पुण्गभख तदास्थख मासः ततृखद्ितो शाबः | 

गभारम्भमारे रमभ सिते मासे च "यदि नाधोयात् 

दतोये गभ सासे आश्र ब्ट* १।१२।२ | ("गभ सहिताः 

मासः गभोमास^द्ति नारा^| देगर्ममाससंख्भातै च ग्म. 

खावशब्द् दण्यस् | 

गभेयोषा ली गभा्था योवा । मभ॑स्वानीयायां सियाम् 
“इयं गङ्ति “भवतं प्रता शुष्ख्य खफाद्ध अ गं 

५ 

र कका `क क 

वव ककन जका काक च "गा प कका क 
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योषा भारते खसुशासनिकपरणि २अध्यावे। 

गभेलक्षण न° ममे दच्छतेऽनेन ल्त -करये ल्युट् । गभ॑ 

खचकचिद्धभदे भावप्रकाशोक्त' गर्भशन्दो तक्ञक्षणशक्रम् 
ग्भलम्प्रन न^गर्मोऽमोषदोतया लभ्यतेऽनेन नभ-च्युट् खम् 

च । निपिक्तवीथथंस्यामोघतासम्पराटनार्ये क्रियाम दे““ङप- 

निषदि गभेलम्पनं पुसवनमनवलोभनश्चु"' 

` १३।१ । “ान्न्नातभिति शेषः गर्भ लभ्यते येन कम्मःशा 

निषिक्र' वीखममोष" मवत" नारा०। 

मर्भेवतौ खी गर्भा विद्यनेऽखया मठप् मख वः | चापच्न- 
गायां खियाम् शब्द्रते° तस्या ख्चखं ततृपरि- 
ङाय्यंञ्च कायशब्दोक्रचलवाक्ये १९२१० श्यम् । 
सश्वगर्भाया गभंस्थं कारि षिधिभेदः चशे उक्गो यथा 

ˆ (लब्ग भाया तेष्वहः चच क्खावटशाङ्गगस हरेवा- 
विशवटेवानामन्यतनं चोरेश्वाभिषुत्य मौबदरो वा विन्दन् 

खआश्च° ग्ट०१। 

दयाइिखे नासापुटे एवकामायै नच तान्निषटीनेत् । 

शूवश्चदण साच्विष्याद्गभ। दा दििप्६कः | च्ठ- 
चाम्ब वीजानां साभयव्रादहरो यथा| णएचं जाता 
पवनो मडासतवािरायुधः | भवन शद्ध भोक्तारः 

सत् पुत्राः पल्िणे ताः” । पि्ौ वर्थ॑भेददेतुरषि 
नोक्तः तत तेजोनातः खपवर्थानां प्रभवः स 
यदा गर्भतत्ताग्ादप्रायो भवति तदा म्भः 
गौरं करोति एयिवीधावप्रायः कष्ण थिष्यााय- 
प्रायः शब्छगवरासं, तोयाकाथधातुप्रायो गोरषयामम् | 
य्ाटम्वणमाड्ारस्पसेव्ते गभि णो तादग्वेप्रस्रा भवती- 

त्यके माधन्तं | ततर् दिभागमप्रतिपन्न' तेजो जात्य 
न्धं करोति । तदेव रक्गा्गतं रक्ताचं, पित्तासुगत 

पिङ्ग।चं,द्ञेशध्राजुगत शुक्ताकंवातानुगत' विक्ताच्चमिति" 
“दयैव, मासान् विभ्वति गभ बत्य?" भार व° १९४अ० | 

गभवस^त सती ग्मः कुःचरेव वसतिः कुचद्धपे स्याने “स 
तन गभवखतो तमन्याकते छवा रिः?" इरिवं"६०अ०। 

गभवास ४० वसूयसजिन् वासः वासख्यान गभ एव वासः 

†कुकिद्पस्याने ` “ यसलत् गभं वाके वासं जनम च दा- 

सूमयम्" मनुः | वस-भावे घञ् ऽत०| रेङ्च्चौ वासे च | 
गभव्य. षु" गम श्व गदोव्यडहः| व्यहमटे युद्धय 

सन्यनिवेशनभ टे । “"्पश्नाधं तख पद्मस्तु गभव्यडः स 

दभिदः। खचोपद्मख गभस्यो गृदो व्य्हः रतः 
पुनः" भाग द्रौ २७ ऋ | स च पद्याक्रारः | 

गर्भशय्या स्तौ गमं अव्येष श्वानम् । “शद्खनाश्वाजत- 
१० वा० आग ४ 
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यगिस्त्यावत्तां खा च कौतिंता | तद्यासत तीये 

गभचव्या प्रतिशिताः" भावप्रग्डक्रो गर्मत्यत्तिख्वाने 
शशिश्ुरधिकवया मभ शय्यां गतो वा"इति बेषोसं दारः 

मभसक्रमशां न० गभे क्रमणं अन्यटेङपरित्यागेन देहा- 
न्तरोपाद्नाध' प्रवेशनम् । देहाद् हान्तर्हखाय कुचि- 

परवेशनर््पे जन्मनि । “गभे संकरमद्दे चापि कराम 
भिसपणे । ताटश्ोमेव लभते जेदनां भानवः पुनः""भा. 

चाश" १७ अ 

गर्भ॑समय ए ६० । ऋतुश्ानो त्तर षु - 

योगक्नालः ट् दवाय मेषगभकालचच। स च गभे गन्द 

ष.सं° वाक्येन दर्भितः “य्भखमवेऽतिदःहग भाभावाय- 

इनिमित्तकता'› इ° सं* | 

गभसराव ए" ख वज ६त° । प्र्निक्षालात् पू" रोगा- 
ङ्न गभ पतने। भव्य तिशन्द् विदटतिः। सव्राशौ- 

निण्यः “"रानिभिमासवुल्याभि मभे खाने विशुध्यति” 

अदुः । ब्मपुराखम् “खर्वा घणमाख्तः स्त्रीणां यद् 

श्यात् गभसंस्तवः। तदा भाख्समस्तासां दिवसैः शु्जि- 

रिष्यते । अतजङ्धन्तु पठने खोखा ख्धाइशर त्रकम् । 
खदयःशौ च' सपिण्डानां गभाषा वा ततः | 

च्य्,तावोरानः ख पिर ऽ्यन्तनियु खे । 

क्नानौ लिरालमिति निचयः" । दशरात्रकभिति स्स 

ज्य क्राोकालपरम् }) तथां चादिव्यषएरग्यम् 
““वचथमासाभ्यन्तर' यवत् सभ लावो भजेदु याद् । तद] 
भासशमेस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते, यत चद" स- 

जाय क्तभभौ च" ताचख भिद्यते" । मर्भोक्तावाद्च वा तत 

दूति तच्छब्देन सचचिधानादत जदं मिुक्गषणमासोततर- 
कालः पराद्छद्यते। ष्णमासोपःर सगुखानां सद्यः, 

नियुं ानासेकाडहः, 

विरालम्" शु-त०। शौ चन्यवस्था अशो चशब्द 8र६ट०उक्ता 

सर्भस्ाविन् ० ग्भ" खाबयति स्ल्-शिच-ण्िनि। हि 

न्तालटन्ते | राजनि° । 

गभागार न° गभी सवागारम् । १ग्ट मध्यभागे वासग्टे | 

मर्भं यथ्रागारम् ।रगभेस्याने अमरः शगभ शये राजनि. 1 

गर्माधान नण गभ आाधीयतेऽनेन करणा चा+-घा- 

करे ल्लुट, | गभं द्पपालरसकारकर्मा चि ततर विहित 

नसनादिकालभ दास्तद्िधानानि च सन्तच्क्तानि यथा 

“यद् ऋतुमतो भवति 

कतः 

म्भकालेस च 

, 
बभ 

४०1 १० 

खयष्टाचरणं 

व्यत्यन्तनिरु ख्ययेष्टाचरणन्तातीनां 

“खथ गभाधानस् । गोभिलः 

प्ररतशोश्थिता तदा श्ब्धकाचः'' प्रजाजनन- 

६४१. 
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योम्यङ्ञालः तन्निमित्तेन नेनित्तिकं गमनं कायम् अ्- ` 

देतः प्रत्यबायाच्चियमः "ऋतमतीन्त॒ यो भायां" सचचिधौ 

नोपसपेति | ्यवाप्रोति स मन्दात्मा भ्वणहत्याम्टता- 

तौ"ईइति खतेः। ज्योतिषे“ज्येठा मूला मघाद्ेधा रेवती 

सल्तिकाश्चिनी । उन्तरालितयं त्यङ्खा पयेवर' व्रजेदतमै" 

पिष् १,५चतदेशग्रटनो चै अभावाय पूखिमा | 

पवा ण्ये तानि राजेन्द्र! रविसंक्रान्तिरेव च । स्त्रोतेलमं- 

सरुंभोगो पिष मब्ननरङं व्रजेत्" | यान्न “गोडश्त - 

भिशास्त्रोखां तच्च यु.नाच्च संविगेत् । अत्र षोड़गाहो- 

र{बात्मककालस्य वनत्वात् पु'सबननामकरखयोरपि 

सावनगणनाय) ु क्तलाञ संस्कारमाने सावनमखना। 

लथा व्यवहार तथा च याश्च्ल्क्यः (मभाँघानग्टतौ 

५ शः सवनं ख्यन्द्नात् एुरा। षष्ठोऽष्टमे वा सौमन्तः प्रसवे 

जातके च | हन्देकाट्ये माम चदय मासि नि- 

क्रमः| षष ऽच्नप्राशनं मासि चा कायां यथाकुलम् । 

दवनेनः शम" याति बीजगभं सश्धवम्" । चदय सख- 

ज्द्ते ततः" इति वचनात् स्खन्द्नात् पूषेमासत्रयं षु 

सयनकालः। अन् चतुर्धमाश्खय सौरत्वे चान्द्रत्वे वा 

निबेकमाश््यापि तथात्वे तदाद्यन्तदिननिषेके सति चख- 

धिजन्यु नङ्ञालयोगं भं सयन्द्नमनियतमापदो त सावनेतु 

नियत तेनात्र सावनगखना युद्घा योषिहववह्ारप्रसिद्धा 

च | ५ अहन्येकादशे नाभ'> इत्यलापि “शप चव्यपगमे 

नामभेयभितिः"विष्ण् छलात् स्त कोत्तरदिनपरमेक।दथ- 

दिनपदम् तकादिपरिच्छिदो दिनमासा वृद्पास्तथा । 

मध्यमयहम् क्ति सावनेन प्रकीलतिं ता" येषिद्धा- 
न्त चनेन द्तक्ख सावनदिनबटितत्वात् तडुत्तरदि- 

मद्यापि तथात्वम् । अतो दिनमाखवपेगणना सावनेनेति। 

शुभाशुभविवेचनन्तु सौरेण च्योतिःशास्त्रात् | आतणव 

पितामहः “विवाहादौ शतः सौरो यन्नादौ सावनो 
मतः" अनर हितोयादिशब्दात् संस्कारपरिमडहः । शग्भा- 

घाने सदा याद्या: वारा भौमरवीज्यक्ाः "दति | गोभिलः 

` दक्ियेन पाणिना =षस्यमभिस्छ, गत्" विष्ुर्यौ निं कलस~ 
यत्वेतयज्खां “गमं ' धेहि खिनोवादोति च” समाघ्धौँ 

सम्भवतः" कुत्सितदेशख्छ सव्येन पाशिना शौ चदशेनात् 

तद्वारणाय द्स्िख्येनेति | उपस्थ" योनिं स्थथेत् विष्णुरिति 

मन्त्र ख प्रधे,ततो ““गभ ' घेह्हिं सनोबालोत्यादि'"मन्त्र ख 
च । “मन्त्रान्ते करमां दिसन्निपातः"ईति न्वायात् पाडान- 

न्तरं खथःन दु भवदेवभङोक्त सख,शन् जपतीति , ऋचौ 

समाष्यव संयोग" कुरतः न मध्ये वामरेव्यजपः। 

देवलः ““खश् खता नारी रुवगभे^ष संरूता” | 

तेन मप्रधानपुखवनसौमन्तोच्द्यनानि सढरेव कन्त - 

व्यानि । खन्दोगपरि शिष्ट ““विवाहाद्कनगणोय उक्गो 

मभांधान' शुम यख चान्ते. विकाहादावेकमेवात्न 

कु्बत् खाद" नादौ कर्मः कर्मणः स्यात्" | विषाडा- 

दिगभीघानान्नकर्मंद्च एकमेव शाद नत प्रतिकमीदौ, 

रकेरैव शाखेन कतेन सवांखि शाद्वन्तोति ) अन्त- 

शब्दोऽलावयवार्थः; दशान्नः पट शति वंत् समीपा 

पलक्षण स्थात् । ततश्च विशेषणो पलच्तणसन्द डे वि- 

शेषत्वेन य हणं कारा न्वितत्वात् । यत्ते, ^ निषेककाले 

सोरे च सोमन्तोच्धयने तथा । जनोयं भुसषने चैव शाद 

कमाङ्मेव च” इत्यनेन भविष्यपुराणे शाङ्ध' कमाद्धत्वे न 

शितं तच्छन्दोगेतरपरम् | अत एव भवदेवभङ़ नापि 

तथा {डखितम् । अब्र शाद्धोत्तरगमनेऽपि न दोषः उक्तं 

भविष्वषएराणात् “निन्ये नान्दौखखशाङ्ख कते दानाद्य- 

वजेनम्" इति वचनान्तराञ्'” । 

खशचिश्पोय॒ण्धा विस्तरेण विह्हितनिषडद्धकालादिकर्क् 

यथा“गर्डान्' तिविधं त्यंजेच्धिधनजन्धक्त च मृकान्तकं 

दाख पौष्णमथोपरागदिषस' पातं तथा वेष्टतिम् । 

पिल्लः श्राइदिनं दिवा च परिषदा स्लपलीगने 

मान्य त्यातङतानि खलुभवनं जनद्रेतः पापभस्” खचि 

“गख्डान्तभिति । श्रन्र यदि इट फलतिथ्यादिषु रजो- 

दथेनसह्त' तत्र चतु्धदिनानन्तर शान्तिकं विधेय 

यदह वरिष्ठः ्रभतदोष यदि दथते तृष्य 

ततः शान्िककने कायम्“ विवव्नं येेव तदेकशग्वां याव- 

द्रजो दथेनमन्यवसतं । ईथानतो गो वमर्डलेन परि- 
स्त,तेऽग्नौ जुद्धयाहदवाम् । युम्भां ष्वाक्ताञ्च सभित्- 

प्रमाणं गायलिकां साष्टसहस्तसंसटयाम् | शतप्रमाणा- 

मयवाषडन्तीं शुभ्यव्यादृतिभिस्तिलेञ्च | ततः 

छरान् भ.मिच्ठरान् पितु सन्त येदन्नसव धस्त - 

रिति" | शान्तिकप्रकारस्तु शान्तिपद्धत्यादौ दरटव्यः। 

णवं शान्तिकं विधाय गभांधानं विषेयसू । तत्र खपन्न 

गमे स्वपलःगमने रतान् दोषान् त्यजेदिति सत्र 

शम्बन्धः । णतान् कान् १ लिविं गण्ड़ान्त' गण्डात्त- 

लच्णं रत्नमालायाम् “नन्व्रतियिलग्नानः गण्डान्त' 

(ववं तस् । नवपद्धचतर्थांनां हे काद्ध घाटकामितः 

भिति" निधन जन्तु घप्नम बधतारां, जन््नश्च 
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मलम् अन्तकं भरणं दामद्धिनीम् | पौष्ण" रेवतीं 

भवःस् उपर।गदिवसं पहणदिन", पातं व्यतोपातम् 

महापातं च, वैष्टति" योगं, पिलोमांतापिनोः चाड 

दिन, दि्ा ख्यावच्छच्रकालं परधयोगख पूर्वां मू। 

तथोत्यानौदन्यानरि भौ सेत्तिवररैरत्यातेरहेत" दधित, 

जन्द्र्ेतः जन्द्रलम्नाव््मराशेवां स्त्युभवनमष्टमं लग्न" 

पापभ' पापपच्युल्लतः भं नतं लग्न वा इति" पौन्धार 

“नद्राषलीप्ैरिक्राच्च सखा मौमाकारक्मनाद्यरालीश्च 

तदधः | गभधन" लुयत्रेनदकम्बराह्मखातो विण् 

चस्वम्ब् पे सत्” ° चि । “भदरति भद्रा प्रसिद्धा 

चष्टौो तिथिश्च पर्वाखि चतरणषटम्यमावाद्धा पूथिंमा 

सक्रमणानि उक्तञ्च विष्ण पराणे ““चतु्दशगभौ चेव 

मायाख्या च पूरा | परवाँप्येतानि राजेन्द्र ! रविं 

ऋान्तिरेव चेति" रिक्ता्तुथगैनवमीचतर्दथौः, सन्धां 

भ्रातःसन्धां सायम् सन्धपराञ्च। भौमं मङ्गलवारम् अङ 

सादित्यवारम् आजि अनेदरवार", चतस्तः ब्ाद्यरानरीः 

रजोदर्भनदिनमारभ्य दिनचदश्यं ्यजेदिव्यधेः, तद्- 

नन्तरमपि पुता रजोद्थनात् विष्भदिवसं त्यजेत् । 

उनक्तश्चाघानाध्थाये वसिष्टेन निषेधजात' ^“पौव्णदये पि- 

सलप्रभयाम्यखारपविष्ण् हये नेधनजन्द्भेषु | उत्पात 

चापह्दूषतेष न कार्यमाधानमनिटलम्ने | उपञ्चवे 

चैष्टतपातयोख विदां दिवा पारिषपूरभागे। सन्धदराष्ठ 

पञ्खपि मादपितरोष्डंतेऽङ्कि पलरौगमन" विवरम् | 

नेष युन्भेणु च वच्छमाणयोगेः ताथ स्वसती्पे- 
यात् । दिनेष्वयुम्मे घ च कन्यार्थी हित्वा च गण्डं 

स्तिथिलग्नभानाभिति" व्च्यमाण्योनैः पु"योगौः स्त्रीयो- 

मैच | अव सन्यकता वणधनिषटयो्म निषेधः कतः । 

वारुस्सत्यसह्नतायां तयोविंशेषतो विष््ितत्वात् | तद- 

` चनमभुनेव वच्यते । नहु पोडिसहस्णाय हवत् वि्हि- 
लप्रतिषिद्धत्वादिकल्यः कस्मान्न भवति १ सत्यम् बड्ना- 

मतुरोधोन्या्य इति विधिरेबोचितः। अतरवोक्त' 

नारदेन" शुचिभतवा बुम््तिधावनग्नां कानञेत् स्त्रियम् । 

षलार्थी परुषस्टक्त्वा पौष्णम् लाह्िपितर्रममिति"" 

“वयक्घा पर्ैतियिं मलमल्ेषां पेत्रभन्तिति” काशय 

योक्तः। तिथ्यादयः कशयुपेन कालविधाने उक्ताः । 
^“ष्डद्रद्मेः पञ्वदधौ चठयी' चतं यमथ, भयत 
{इत्वा शेषाः शरभाः ख. स्तिथयो निषेके वाराः शशा- 

इायैसितेनदुजानामिति" अन्न वाक्ये चन्द्रबुधगुरुएक- 

{ २५५७ | गभी 

वारा नषेककायं शुभा उक्ताः| अरयादन्ये खन्न 

यशनिवारा निषिडाः | उक्तञ्च कालनि्ये रिक्ता 

प्रमी ष्ठी दिवा जन््रनेयं तथा | पापद्ाणां 

वाराश्च व्याज्याद्धौवान्टतौ गतिरि(त'" | चतएव इद 

स्यतसंहितावाम् “श्ेषाग्यच्वाखि दुष्टानि खय {निय- 

कार्कमेयोनुकतः ““सोमन्नगुरुशुक्राणां वारा वर्गोदयाः 

श्युभाः | तैषाच्च दवदव नेतरेषां कदाचनेति” चत्र 

केचिद्धि एुवारा छन्तमाः स््रीवारौ मध्यमौ नपु'स- 

कवारौ निषिद्धौ उक्तञ्च व्यासेन ^“पुरप्रहवाराः 

खद्: शुभाः रोमनकमुखि | मध्यौ स्ोय्दारौ 

त वल्ल येत, नपु'सक्रौविति'* अल सोमन्तपहणसपलल्तणं 

गभावानख्ं त्याह्धः । युक्ञद्चतत् पस्त्रीवारेष स्त्री 

समने ुरूषाः स्रियो बोत्पद्यने इति तवद् । 

नपु'सक्गवारगमने त॒ नपु'सकणोत्प्तिः खञ्च हि 

सा कष्चिदिटा भवेदिति नपु'खकवुधवारनिघेध एवो- 

चितः। शगिनिष्ेधस्त् भयवादिसिद्ध एव दा्त- 

खात्यथिष्टसमाचाराद्धानो बुधघशन्योरेव निषेधोञज्ये ष्यं 

सहृणमिनि प्रतीमः | प्राच्य स्तु नेतत्घहन्ते तन्दते 

ठ॒ खयभौमशनोनाभेव निषेधः नारदः ^रजोद्- 

ंनतोऽस्छ शया नार्यो दिनि चवृ्टयम् । तते: शुद्धाः क्रिया 

खेताः सवधरेष्वय" विधिः” । ्तराथत्रादमाह भर- 

इाजः “भयनेऽहनि चाण्डालो हितो बद्धधातिनो । 

दतीवे रजकी प्रोक्ता चदार्यऽहनि एष्यति" | धघम- 

शास्र ऽपि “भतत स्पश चतर्ये-द्कि स्ञानेनस्ी 

रजसला । पञ्चमऽहनि योग्या खादते पितेव च क- 

स्प" तस्ारेतावतो दोषां स्यक्घा स गमनं हितमिनि | 

ऋतठकालादधिमाङ यान्नवलक्यः ““बोडशक् िशाः 

स्लीणां -तखखिन् युग्माद्ध सवेत } युम्माद्ध पुत्रा जायन्ते 

स्तियोऽबुन्नान् रातिषु" "यतः घोड़शदिनमध्यं गभावानं 

विधेयम् त्नौ गर्मसम्वात्तत् वाराः समीचोनाः 

प्राग्रा णवाधुना नक्तत्राण्याह गभघानर्डिति । उ- 

्तराल्नयश्टगहस्तांतुराधारौह्हिणोखातच्रवखणाधिष्ठाश- 

ततारकास्त ग्घानं सत् श्ुभदम लक्तच्र बाहस्पय- 

संड्ितायाम “'हरिद्स्तातुराधासच सखातोषारुणवा- 

सवस उन्तरालितयं सौम्य रोहिणी च गभा; र्डताः। 

अधाने म्लसापान्यमशभ' सममन्यभभिति" श्वं बिह्ि- 

तनच्चत्े खात चन्द्रवले गभाघानाय' स्अरेव पल्लीगमन- 

कायेमित्याह “याश्चवलक्यः | “एवं गच्छेत् सिय 
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तामं मवां मलं च वञंयेत् | श) स्थरेन्डौ सत् पल 

लच्ण्य' जनयेत् पुमान्" चकारा वतम् । भोमपरा- 

क्रमोऽपि “प्विव पौष्णः नेष्त' चापि धिष्णयः ब 

क्घा मारीं सप्रसचः प्रसन्नाम् । पुष्टः क्षामां पुत्रका 

सोऽभिगच्छन् सज्खच्च वः पुलमाप्रोति पुग्टामिति" | तद्ध. 

गमनं मन्त्र पूरकम् । तदुक्त विष्णु पुराखे “तावुष- 

गमः शस्तः स्त पठयां मन्त्रनो दिजेत्च क्ते :"" ददन्ते वशिक- 

पिष" प्रतोयते। भन्त्रास्तु “विष्ण यनि" कल्मयत्वत्ये व 

आद्यः । “एतेन्त् दै.रेन पाणिना पत्यमभिरूगे- 

दिति गोभिलोक्तः'” पौर धा०। ^ केन्द्रविकोखेष 

शुभौख षापेख्नायारिगौः पुयहटशट्लग्ने | णोजां- 

शगेऽञ्जो ऽपि च दुम्भरालौ विलादितोज्छा ष्, मध्यमं 

सख्यात्?" ० चि | अथ ग्भांघाने लम्नब्रल मिन्द्र 

वज्ञयाह । केन्द्रेति खथ साखान्दतः शुभलसरनानि वशि- 

लोक्रानि षमिथनक्ैसिंहकन्यातुलाधर चा पञकधाः शुभा 

भवन्ति | यदि शमफलशाचिनोऽदुङ्ुला नि्लविशु्धि- 

युता नित्रैकक्षाले" इति। लत बेन्द्रलिकोषणेष्, लम्न- 

चदवेसप्रमदशमपञ्चममदभस्थानेषु स्थितेः शुभय रेखया 

ल्रवारि जेतु तोये काद्षडस्यान स्थितेः पापयरेरपल- 

चिते इयदैः छवभौमगुरभिट्टे लम्ने तथौजांय- 

गेन्दौ विषमराभिर्भेभभिधनाद्रिशोशजादिरेव तन 

स्थिते चन्द्रे शति बुग्बराव्रौ समरात्रौ गभाँधान 

कार्यम् यदाह जगन्ोङने खि ः“केन्द्रलिकोणेष, शुभा 

श्चितेष ग्ने शधाह अ शभः समेते । पापैस्त्रिनाभा- 

रिगनेच्च यायात् 'जच्छवागेष्, च संप्रयोगम्" नारदः 

खजरा यगे चन्द्रे लम्ने खव चेत | शुचिभ- 

तवा युम्भतिध्ौ हानम्नां कामयेत् द्ियमिति । ए यहषदौ- 

नाह गारदः "याः छयेजीवाराः स्त्ीपहनौ शशि 

भागौ । नषठरकौ ब्नौष्यसौरो शिरोमात्रं विधुन्तुदः" 

ष्ति। अत्र पुमदुसक्ाद्योगावथिष्नोक्ताः “अघान- 

लम्ने विषमांशराशौ जोभन्ट खभ्यां बुतवोचिते वा । 

नान्यः सपुत्रस्य परपखेटैः प्रापो च सि बोलिभिच 

मिणः । ोजकचांये लम्नगे वौद्ंदुक्नो लोवेनारोग- 

राणश्शसंस्यः| पुकम्म दाहयत्ये कन्यका खान्- 

भिः भरडोदयङ्गगे दिं ि्क। ष्णो नपुशकः 

(“ओओजशकशदिष्मकं संसयः पु जकारो रपिद्तुरकः | 

विचायं बोयें पशष वाच्योऽलर पत्रसतथ घलि 

कावा। पारेन्र रेषं इविचिन्त् वाच्यसिति”| एवन 

गर्भा 

भ्योऽपि धजन्द्रादियोगा जातके दृष्व्याः | रष 

यखिन् कश्चित् एुजन्धयोगे एनाँ युग्भरत्णै प्रीं ्ः 
च्छत् ! कन्याजनदयोगे तु कन्यार्थं विषभमरान्भै पर्ठ्भै 
गच्छत् दति फचितोऽयेः ¦ कन गभघाने विह्तनच्- 

लाप्राप्नौ मध्यमनन्तव्रागटाड | चिलत †{चनाषन्- 

सष्याञ्चिनोषर तद्म घानं भध्यमं मध्यमफलदमित्यथेः । 

यदाह इडः “चिव्ादित्ये तथा विष्यत्रगौ चेति 

मध्यमाः । गेषाणगृ्ाखि इष्टानि खट नियेकारयकरखोति"” 

अन केचित् देवाकाचुणाहा परनिब््बाह्गन् रङ्िघाने 
अनेकेघ तष व्यतोनेघ यदि गर्भधानाख्यः शंस्कारो 

नाभूत्तदाभीँ देवान्ाभ्ये भा शमागतचे रदा दशिया- 
यने भुक्रासतगुव॑तम् गाधिभाखाद्मङादोषङ्भावरूद्एः 
गभा धानं नेव भवतीत्ाङ्ः अतीतकाजत्वात् यथा का- 
लातोतष जातकं नाभकमज्चप्ाशनच्ौलादिसंख्काराः 

पूव ज्ञदोषशङ्धावे नेष भवन्ति | उक्तश्च वशिषन^अनोत- 

कालःग्य'खलानि यानि का्यौःख सौभ्यायनगे नेशे । 

धरौ ष्टगौ वाष्यथदशगनाने तदुक्गपञ्चाङ्खदमेऽप्य खणे ” 

इति शत्यम् | सत्यपि नणामतिक्रमे निसित्तानन्तर- 

मेष नेभि्तिकमिति"' भ्धायेन ““णोडगतु*निशाः स्त्ीणः 

लन् युन्क्राशरु विशेत्” दति यान्नवलक्यवचसा घो- 

डशदिनातिक्रमे भेत्वन्तरमपेच्छ प्रागुक्तदिशा कालशु्धि 

विचा कार्यजेव | तदा बह्कालव्यापिनी कावशद्धिरये- 

च्छव यतो विन्तानेश्वरे्य'"तखिन् युग्मा संविशेदिति" 

व्याख्यावखरे किमयं विधिनिवमः परसंख्खा वेति बयः 
प्रच उगप्रन्टस्तास्तत्र सतलीगमने रगत एव प्रहत {नयिस 

एवायस्ति सङ्धान्तितिमतो गच्छ देवेति नियमख्मरथगक् 

ऋतादुपेवात् सवत्र वा प्रतिपेधवञजमिति'" गौनम्खर- 

रणात् त्वगमने प्रत्यवायोऽपि ख्यते “"कदच्ञातां त् 

द्रो भाव्या सन्निधौ नोपगच्छति । बोरायां भ्व षह 

त्यायां युज्यते नात्र शंयः" "दति भातातपोक्त: । 

“खथ मभा वानं पिघाय पु'सानिद्रासमये कि काय 

मित्या विष्ण: । ^[गद्राखमयमास्चाद्यं ताम्ब् ल वदनात् 

त्यजेत् ¡ पग्य ङात् प्रभदां भालां एण्ड एष्याणि भस्त 

करात्?" इति" । पौ० धा | निचेकोत्तरं कायंमाह 

छा० त° | “अव्र स्म्यगाध) नहेततनया उन्तानकरचर्- 

णामेव कुव्वीति नानि्यंगाह्तिकरचरणां स्त्रियं क 

` त्वभिगमनानन्तर' द् चणपाश्चेन खापयेत् । इर {ति 

वर॒ मभदुत्पर्तिरिति विथेषः। बर्भाधानञ्च गमेस्य- ह 1 क = क १ क द 
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बालस्य तदाधारपाल्रस्य च सीमन्ोच्नयनवत् संख्कारः 

“सोमन्तोन्रयनसुस्कारो गा्भपाल्नसंस्कारः' इति खतेः 

मर्मुपाल्रयोरयं संस्कार इति गार्पानः गभस उद्र 

स्यख्य, पालख तद्ाधारस्त्ियञ्च । शोमन्तोनयनपदश्प- 

लचचणार्ेम् । यदि दैवात् गभाघानादिसंच्कारा- 

यथाकाले न छतास्तदा प्रसवकायोत्तर जातकमां- 

य् त्रष्कारकाले' अङ्ग बालकं निधाय संस्कारः कायः 

यथाह राजमात्त “य॑ नाय्य छतशोमन्ना स्यते च 

कथञ्चन । चद निधाय तं वालं एुनः संस्कारमङंति'" । 

तेन संस्कारे च तदाधारे उतृपच्चानाम।प्र शंस्कारसिद्धिः 

““सङलज् छतसंस्काराः सौमन्ते न कुल्यः । यं यं गभं 

प्रद्धयन्ते स गभः संस्कृतो भवेत्"राजमा ण्त् | 

लग्नभेटेन गभांघाने शुभाशुभ इ्व्जलातके४चरनिघेका- 

ध्याये विसखूरेणोक्त' जातकयपद्गतौौ ठ. किञ्चित् सं्तप्यो्तः 

यथा “खाधानाङ्कगत् सप्रमभे यादशं कुरुते रतम् । 

करोति ताडक पुरषसख्पत्तिं बलान्वितम् । रवोन्द् - 

शक्रभौमाश्धेत् खां वाथ युरौ तनौ | नवमे पञ्चमे वा 

ष्दादपत्य' घु 'स्वभालि तत् । वलिषौ सलग्ट हा ेऽकरु- 

रावुपचयक्छगौ । ष'वो,सत्रोष्णां कुजेन्द, चेत् तदा भख 

समवः | भौमा सप्रमेऽकात् सो रुजे पुसः, स्तिया 

विभ्रोः। मौमाकिमष्ये खयंन्द, षुः श्नियो गटत्यवे 

क्रमात् | मौमावर्वन्यतरेणाक चन्द्रौ युक्त कितौ क्रमात् । 

श स्तियोरत्य दौ प्रोतौ प्राक तेः प्राक्तन धेः । 

ग्ने बेन्दौ पापमध्ये शुभटटविवजिते । सगभस्त्रौ- 

कतिः खादा यथा वामनभाषितसम् । दिवा सयक, 

अनौन्द्, च रातौ, ४जले तानमार्यन्नौ व्य्लतस्तौ । 

तयोः सोद्रसद्धसन्नौ क्रमात्त तयो रोजयु्मचंगौ 

सौद्यच्ेह्व । कललं कठिनं हस्ताद्यस्थित्वयोमचेतनाः | 

चशनोद्धे गद्धतिख भःरेष्वोाः कमादमौ | ग्टग्वारे- 

च्याजचन्द्राकिंताङ्गे शाञजदवाकराः। मासेणे पीडति 

गर्भतोगः एटि सद्धे । ( प्रथममास कललं शुक्रथो- 

खितजि्रणद्छय' तत् शरुक्रोऽधिपः। दितोये काटिन्य' 

तदीशः कुजः। ठ तीयमासे इस्नादयुत्पत्तिः गुरस्तदीशः । 

चतु ऽ्य् त्पत्तिः सृं स्तदीशः । पञ्चममासे चर्भोत्- 

पत्ति्न्द्रोऽधिपः | ष्ठ रोमोत्षत्तिः शनिरधौशः। 

सप्रमे चैतन्य बुधोऽधिपः। अमे मातुमुक्ताच्नादे 

गेषडौहारेखा्नम्, ततु गरभाधानलग्ने थः स्ञामो | नवमे 
उद्वेगः चन्द्रोऽभौ्ः। दशमे प्रखवः, सयं सदश" 

६५9 

आधानकाले उक्गस्रहे पौडडते ततत लयसासते गभपातादि 

वलडुक्गो तत्तनदमाके घष्टिः)| विष्मर्चनवांथेष 

रु चन्दराद्गभाधष् । षुजन्् समभांेष्, स्त्रियस्ते बु 

समादिगेत् | स््ग्ये'ज्यौ विषमेऽ"थे चेत् सवलौ षु 

जनिप्रदौ | च्याः स्मा शुक्रन्द्, कुजाद् द ङ्कथके 

यमस् । भाद्मन्दन्नटष्टा््त् इस्त्ीयुम्मः नवांशकात् | 

विषभच्च शनिलम्नाज्ञग्न' व्यक्घा खजन्दः | इन्द््टषे 

भसन्विस्ये रथ॒ मेमरजन्दादः । व्येऽञन्द् दचवामनेन- 
नाशकरौ मनौ । शनिभांगे तनौ, सन्दे सप्रमेऽब्द् याव् 

शवः । स्तांगे ककतनौ चन्द्र द्यूने हादशवर्ष॑तः । यत्रंख्छे 

इादशांशे खाङ्खन्द्रः प्रन्ने ततःपरम् | तल्यराशिसड्िते 

चन्द्रे ति वदेत् छधीः” खाधानाध्यायः । 

गर्भावक्रान्ति सी खव-+क्रम-भावे किन् ६न। थारी- 

रजीवस्य गभोशयमप्रवेश्नद््पे गभावतारे तद छच्ते 

शारीरस्थाने २अ* “'खथातो गभौवक्रान्ति शारीरं व्या- 

ख्याख्यामः" इत्य पक्रम्य दितं तञ्च वाकयं कायशन्द् 

१९२१४०द्भिंनम् । 
गर्भीश्य ० आरेनेऽत्र आ+शौ-आधारे अर ६न°। 

गभाधारस्याने गरभभशय्थायाम् ““इर्पेब्योऽधिकाडान्ये 

नारोणामाशयासख्नयः । एको गभाशयः परोक्तः पित्त 

पक्राशयान्तरे'” इति भावप्रर तद्ध पपित्तपक्राश्ययो- 

मेध्यस्यत््क्तम् “" स्तां गभौयोऽटमः° | ‹“तलो- 
ऽग्निसोमसंयोगात् सुखञ्यमानो गर्भो गभाशयमनु- 

परतिपद्यते?" “देवसंयो गादव्ययोऽचिन्त्यः ( आत्मा ) 
भूतात्रना सहान्वच्च' सत्वरजस्तभोभिदवारैरपरेच्च 

भावेवायुनाऽभिप्रेय्यं माणो गभाशयमलुप्रविष्यावतिष्ते" 

दूति च स्तः | तदाधारावरकत्वात् र्जरायौ रमर: 

गर्भाष्टम ए गभत् गभेकालात् खम: | गभभाउधिकरे य 

मे मासवर्षादो । “गभोश्मो देवमासः” लिका | 

“(मभा रमेऽवदे क्त ब्राद्भणस्धो पनायनम् | गभादेकादे 

रातो गभत, हादे विशः” भदः “उत्तरत् गभा 

दिति निर्देशेन गरभा्मे इत्यत्रापि अवध्ययेकपद्चम्या 

^ दपरेति" पार्समा.। 

ग्भौस्यन्दन न° गभेछासछन्दनम् । “गर्भ चये गर्भा खन्दन- 
खच्रतकुल्तिता च" ख॒तोक्त गर्म्॑तयचद्धं | ““गर्भासस- 

न्द्नमावीनां (गमि खौनां) प्रणाशः श्ावपाख्ड त?» ह °| 

गर्भासराव घ॒° गर्भख्धास्ञावः | गर्मसावे तच्छन्टे चट)० | 

गभिंणो स्तौ गर्मोऽस्ययाः; एनि डीप् । मभ॑वत्यां सगभायां 



गभि 

स्तियाम् श्रमरः | ग्भिणोलिङ्क' गर्भवतीशब्द् 

छक्तम् । गभि णोतत्पतिश्यात्यादि निरसिग्डक्तः यथा 

“गभिणौ कुञ्चराश्रादयैलहम्या{दरोहणम् । व्या- 

यामं शौक्रगमनं शक्टारोहण्' त्यजेत्.। शोकं रक्तवि- 

विमोत्तं च साध्व कुङ्क्,टाशनस् । व्यवाय च द्िा- 

ख्वप्र' रातौ जागरणं त्थजेत्?*कश्यर । मदनरल्ने कान्द 

“हरदं कुङ्कमं चे सिन्द्,र' कज्चलं तथा | क्रूप. 

धक्ञ्च ताम्बल माङ्कल्याभरणं शुभम् | केशरुख्कारक- 

बरोकरक्मिभूषणम् । भतत रायुष्यमिच्छन्ी वजंयेदध- 

भिणोन द्धि" उदस्यति: “चतुय मासि षषे वाय 

मे गभिंखो यद् । याद्वा तया विवज्या खादाषा- 

डे ठ॒ विशेषतः" यान्नवल्क्यः “दौ हदखाप्रदानेन 
गभे दोषमवाभ्रयात् | देद्य मरणं वापि तस्नात् 

काय्य भ्रियं च्याः” दौ इद्" गर्भिंीप्रियम् । त- 

स वाञ्वलायनः “वपनं मेधुनं तध वजवदरमिंणौ 

पतिः | शराङ्ञ्चु सप्रमान््ासादूध्वं' चान्यन्न केिषित् | 

खाद तद्धोजनमिति 'प्रयोगपारिजातः | कालदिधाने 

मृद्करेदोपिकायाञ्च "चौर" शवासुगमनं नस्वछन्तनं च 

युद्धादि वास्तुकरणं त्वतिद्रूरयानम्। 

जलपेचच गाहमायुःच्षया्थमिति 

नाम्” रत्रसंसहे गालवः “दहन वपनञ्चौव चौलं 

वै गिरिसोहणम् | नाव आरोहण चेष वजजयेद्रभि- 

शोपतिः" अन्यन्ापि "प्रव्यक्तगभापतिरञध्ियानं तख 

बाहं रकमसङ्गम् ! तशखालुयन्नेन गयादितो्े' या- 

गादिक्गं वास्तुविरि' न कुर्यात्” | 

उदादहमौपनयनं 

प्रवयक्तगभा वनिता 

भवेन्ाचत्रयात् परम् ।(मासत्या दृ ्ंम्)षणमासात् परतः 

सतमेवमे रिच्वासिनो “अथ द्तिकाग्ट प्रवेशः“ रोहि - 

ग्ल न्दवपौष्णे णु स्वातीवरुणयोरपि । एनवेसौ पव्यहस्त- 
धनिशालुप्रत्तराच्च च । मैते त्वाष्े तथाच्चिन्यां छति- 

कागारेबेशनम्'' एतच सम्भरत्रे “शप्रस्तिसमये काले चदय 

ण्व प्रवेशवेदिति” वसिषोले : तद्ग्टहच्च नेत्या कार्यस् 

“वारुण्यां भो जनम नेच्छ त्याम्यरि्टकमिति"वसिषोक्त: 

विष् धभ “दशाहं रतिकागारनायुैञ्च विशेषतः । 

बद्किना तिन्द्.कालातेः पृेकम्पः प्रदीपकः | छयन्नेन 

तथा वारिवर्यकेदिल्रितेन चेति" । 

“मभिःणी तु हिमाखादिस्तथा प्रत्रजितो खनिः। 

द्धश लङ्गिनद्योव न दाध्यास्तारिक (करम्) तरः" 
मलना दिमासोञ्ग' ता नौ एुन्कापरहयष्ठ्तम् । 

[ २५६० ] 

गभिखिक्ापनो- 

9 

गसु . 

ऋअतियेरय एर तद्याभोजनं मतुनोक्त' यथा ^घुवासिनीः 

कुमारांश्च रोगिणोगभिं णोस्तया । आतिथिभ्योऽख 

एवैतान् मोजयेद्विचारयत्"' । “३।लं, छवासनीढङ्ग- 

“संभोज्यातिगिष्यियांञ्च दम्पत्यो 

ेषभोजनम्'” या न्नः । जात्या सह कम्प ° अय परनि- 

पातः । गोगभिखौ | 

गर्भिणोदोहद् न° ६त° | गभिंगयाकाङ्भिते दव्यभेदे नख 

दानाअ्श्यकता सुते उक्ता तच्च 

प्रायमिन्द्रिया्चष्ु करोतोवत्यादि वाक्य २१ १९६ ° उक्त 

' 'इन्द्रिवाधास्तु यान् यान् सा भोक्् मिच्छति गभिो" 

खतः । { लिका° । 

गभिण्यवे्ण न०६त० कुमारणभ्टयायां गर्भिणौपरिचच्छीयाम् 

गमित वरि मभौ जातोऽख तार° तच | {जातग्भं रका- 

व्यदोष्भेदे न° | दोषशब्द् वितिः। ं 

ग(भोर्भाद्ध ए ग्भ अद्कमध्ये ऽङ्कः वा अलुक्स" । 
“अह्लोदरप्रविष्टोयो रङ्कदारा खखादिषान् । अड्नो- 

ऽपरः स गभे (भौ) ङः सवौजः छज्दानपि'' साष्द 
उक्तो नाटकाद्धगङ्मध्यप्रविादूः । 

गभि ण्यातुरकांस्तथा | 

चतुर्थ याभि 

यथा बालरामा- 

ये सोतास्वयंवरनामा ग(भभांडः ¦ 
गभढक्त नि गभे शिशौ चन्न वा दघ अलुक् स । 

शिशौ रन्न च प्र । युक्तारोद्या* खाद्युदात्तताऽख । 

गर्मोपात ए गभ उपघातः \ शजातगर्भख नाथे 

मेषस्य रजलोत्पाद्शक्रिनागे च तल्विद्ानि “गर्भोषप- 

घा्तलङ्धः न्यु लकाशनिपाशुपतदिग दाहाः ** इन्यादि 

टस २१अ० उक्तं तञ्च गभ शब्द दर्जितस् । 
 गभीापाविनो स्री गर्भखपहन्ति उप+इन+खिनि | ग- 

भषातिन्यां स्त्रोगव्यादौ अमरः । 

गभी पनिषदु खरी गभेखद्धपाञेदिका उपनिषद् । उयनिषद्- 
न्तम गभ॑ खष्टपाद्यावेदके उण्निषद्धे रे उपनिषच्छग्दे वि- 

इतिः । ततृष्ठद्धपादि रेतरेयोपनिषश्यि संक्तेपेणोक्त तद्ध 

कायण्ब्ट १९२५. ° “पुरुषे इ वा आदितो गभ 
द््याद्यक्तम् । [धान्यभदे रल्ममाना। 

गमु च्छद्र ए०गस्ब्.नो नडस्य खट् इव खदोऽख | (मेडुया) 
गमु टिकास्तली गसुत इव उट' पशम शकटः पर- 

ख्पेकारेशः टापि अत इत्वम् । (नेवा) इति ख्याते 

धान्यभेदे रल्नमाला | 

। गच्छत् स्तौ ग-बा०्डति ७५ च ।(मेदुया)धान्धमेरे अमरः 

ग्ने ठयभद् रसे च मेद 



गल. 

कः [)) 

गर्व मरे भ्व° पर० सक० सेट | गवति अग्बीत् | जगवे | 
४५ ९,,८८. 8 २ ११ 

गवितः। गवः खवँ ! गवम् हपूरिततनो [''तारास्तवः। 
1 6 र ५५ त 

गव पु गव-षजञ। अभिमाने,“रेश् कपत स्ण्यक्गलबिद्याव- 

द्टलाभादिनान्ये षासवन्ना गवः ररित" 

“गर्भ सद्: प्रभावश्रोविद्यासत्- 

लैर । 
दन्य क्तं २ऽवन्नाभेदे 

ङलतादिजः। ““अवन्नासविलासाङ्गद्शनाऽपिनयादिलत्" 

सा० द्" क्ते ३व्यभिचारिभावभेरे। अमरे अडहडार- 

प्यायतोक्तिः ईषड्धे ट्मनादत्य व । 

गर्वाटः ए ग्वेखाटति अट-खच् श्त | द्वारपाले लिका । 

मवित वि° म्-कतेरि क्तं गर्ग जातोऽख तार० इतचं 

वा | १मत्ते रजाभग* “युयं तदयसरगवि (वि) तढष्ण- 

सारम् प्रोमगवितविपच्चमत्सरात् र्षुः। 

गह निन्दायां वा चरा पक्चे भ्वा° आलरसक°सेट् । गद्बते 

गहेते अजगहत कगि्ट | गडयाच्चक्रो जगरद्ःगन्हेहय्या 

म गड््रेयुरखान् 3 पार्डुषा्यांय कद्िचित्"भा० खा 

५७१. ज्ञो०। “गह्यन्त,ऽख सादषम्'' भावम ८१ 

पदव्ययय आष! उपसर्ग पूरकस्तु तद्द्योलयायगुक्े 

निन्द्ने। «५विगह्हिति' धम्म धनेनिहंणस्'' नेघ° | 

अहं कत्यायां म्बा" अ, सकु० सेट् । गर्हते अगद्िट 

जगह गयम् गदितः गहा) “स णव धर्मन राज्ञे 

ठ वर्तं किन्, गम्" भा० आ ११८अ० । “केचि- 

द्र जगद्डिट" भ° स०्४र्० | ^न कुत्सयाम्यहं 

िच्चिन्न गहं बलवत्तरम्" र° २०६अ० | “वविषमां च 

दशां प्राप्नो देवान् गरहति तरै ष्टम्” .२०्द८ ० आः 

पद्व्यययः | “गह्ितार््द्य जगविः मन्तुः | 

गहा सी गरं-श् | १निन्द्ध्याम् “वेन येनाचरेद्म' तक्ित् 

गां न विद्यते'" भार ० ६०५६ क्ञो° 1 चरा* गह- 

भावे युच | गडंणःऽप्वत स्तौ । 

गद्य ति गह--ण्यत् । १निन्द्ये रेऋघमे अमरः 

गद्यं वादिन् विर मह्यं" वदति बद््-खिनि । कुल्वितवादिनि 

कदे अमरः स्यां डमे | 

गल भक्ते खकश्स््ावं (मचा) चक.म्वान्परणदेद् | मलति अ- 

गालोत् । “निग लिताम्ब् गभैम्"र ड्: “गलितं त्वराबि- 
रह्हितासनयाः” माघः ५पराक्शोकनिमेलितनेतपयः ~ 

प्रवादान्» नेष | (श्िपरक्ते गलितादरौ" “प्याँ- 

मसद्च्छविन्द् :”* “सषलाद्यगलत्ततः' भटः | 

^ प्रच्छदासलयचितान्लविन्द्, भिः” ' ““पिगादयमानो गलि- 

उाङरायैः'” रषः + 

[ २५६१ | गल 

गल क्लारखे (गाचान) चुरा० अआक° सक" सेट. | गाज 

अजीगलत गालयाञ्ुक्र | गालः | गालितः | “डक 

मोसत्गलितम्?* चक्रदत्तः | 

गल पु० गल-भच्वे बा करणे अच्] १करे (गला) अम 

कत्तं रि खच् । २सन्लरते (धुना) वाद्यम दे, धगड़क- 

मत्स्ये च शन्द्रल्ना०| “गले ग्टोत्वा क्तिप्रोऽख्ि" 

भा चानु १५४ अ० | अद्य खवाक्त्वे ऽपि क्रोड़ारन 

डप् । दत्निगला । बह्व स्तियां इष । गलो 

दूत्यपि तत्रव स्त । 

गसक पुर गल-बा° वुन् । (गडद) १मत॒च्ये शब्दा्योचि° | 

गलकमसखल ए" गले कम्बल इव | शालायां गवां गलस्थिते 

रोमशे मांसपिण्डे अमरः । 

ग्लगरड़ पु०ऽत०| (गर्ग) रोगभेदे । तज्ञस्षणादि यथा 

““निवड्ः अयथ॒यद्य सम्कावज्ञम्बते गले । मान् 

वायदिषा खो गलगण्ड" तमादिशेत् । निबद्धो टृद्ः 

अचलो वा । सुन्क्रवत् अण्डवत् | गले दरति तुम 

न्यमोरुपलच्शम् । तथा च भोजः “महान ोध- 

मलयं वा इतुमन्यागकाच्रयस् | सष्कवज्ञम्बमानं त॒ 

मलगण्ड भिनिर्दिेत्" संप्राप्निमादध वातः कफ- 

चापि गे प्रदटो मध्ये .त॒ संसृत्य तथेव भेदः} कवोन्ति 

भरट" करमशः खलिङ्कोः समन्वितं तं गलगण्डमाधः। 

क्रमशः शनेः शनेः 

तत् वातिक्मादह | तोदट्ाज्वितः छष्ा रार्षनदुः 

पारुव्ययुक्रशिरदङ्धयपाको 

यच्च्छवया पाकलियात् कदाचित्! वैरखमाखख 

च तख जनोभवरत्तथा ता्गलप्रशोषः ¡1 चिरदड्व- 

छाकः चिरेण ठद्धिरपाक््च यथखसः। स्ोग्रिकमादड़ 

स्वरः सवे गरुरुक्ण्डः शीतो सहां्ापि क- 

फात्मकस्तु | चिराञ्च हड्धिः भजतेऽचिरादा प्रपच्यदे 

मन्दरुजः कदाचित् । माधृ््य॑माखख्य च त्ख जनोः 

भवेत्तथा ताल्मले प्रलेषः । प्रपच्यते वा 

, पाकोऽपि च्विरा्खवति। प्रलेपः चश्मा, भेदोज 

माह  स्िधो खटः पण्ड रनि्टगन्दो भेदोऽन्तः 

कश .युतोऽ अश्च प्रलम्बतेऽलागुवद्पमूखो टेरष्डे 

-सूपच्चयदद्धियुक्तः। स्िग्धाखता तख ॒ भवेश्च जन्ते 

भेजेन श्ट कुरुते च नित्यस् 4 देष्ह्तये श्छ चय, 

देष्बौ डि यातोचर्धः। असाध्यम् "च्छा 

च्छरन खदुसपगपल' संवत्सरातीतमरो जका । 

= [4 न 
सखलिङ्कःः वातकफमेद्ालच्तणः) 

श्यावा. 

खणो वा पवनात्मकम्तु। 

कदाचित् 



गल् 

चौीणञ्च वैद्यो गलगख्डयुक्तं भिखस्वर नेव मर. श्विकि- 

त्सेत्"' भावप्र, | `ˆ ववशद्गपटोलानि क्टुूचञ्च भोज- 

नम् । किः सरक्तमोष्तां च गलगण्डो प्रयोजयेत्” 

चक्रट्० । 

गलग्रह प° "आआरभ्भानन्तरं `यत्र प्रत्यारम्भ न दण्टते। 

गगादिकनयः सवे तभेबाद्धगंलखरहम्'› नारदोक्त 

च्यारम्पदिनात् पर रूट् क्तानध्ययद्निपातेन प्रत्यारम्भा- 

भाववति, पदार्थे, “'लष्णपत्चे चतुर्थ च सप्रम्या- 

दिदिनत्रयम् | त्रयोदशौचतष्कञ्च अष्टावेते गलाः" 

राजमातण्डोक्तो रतिथ्यर्के च} शव्यञ्जनभेदे ४मतख- 

कशटके शब्दा थ चि° । 

गलत्कुष्ठ न° क्म । खवदूुधिरादौ कुष्भेदे । श्वात- 

भाव्यांभिगमनात् गलत् प्रजायते," शातातपेन तख 

स्वातुभाद्ोगसनकमेविपाकतोक्ा । 

गलन न° गल+भाते चयुट् । श्वरे (गला) गलदा धम- 

नयो भवन्ति गलनमाञ्॒ घौयते" निस्° ६।२४ । श्खयं 

` यतने च कत्तेरि ल्य । रेसताविखि तिर «गलनस््ान- 

फल्वानि च दन्तस्य समानि भङ्न" इर ९४यअ०। 

गलन्तिका सी गल-शल डीप् अल्पायं कन् । खल्पवारि- 

धारायुतायां (कारा) ककं्यंस् “प्रपा कायै च वेशाखे 
देवे देया गलन्तिका” क.शो०५अ° ।' 

गलमेखला स्तौ गलख मेखलेव | कश्ठाभर शमेदे हार० | 

गलवात्ते तिगे गक्लव्यापारे ययेशटभोजनादौ वारः नि- 

रामयः \ यथषटभोजनयोभ्ये निरामये । ““डश्यन्ते- 

खे तीष गरवान्तौसत वसनः "' पञ्चतन्त्रम् । 

.लविद्रधि ए “सैः मलं व्याप्य सखल्यितोयः शोफोरुजो- 

यन वखलि पवः । स सवेदोषो गलविद्रधिस्तु" शु 
तोक्तं कण्ठगते रोगभेदे (अमरमेस्व शपकञ्च भ दयेद्- 

मलविद्रधिम्” सुसु । 

गन्तत्रत स्त्री गरो गरथं सर्पभच्चशः व्रतमस्य रख लः। 

मयुर लिका स्तिया जातित्वात् डौष । 

गन्शग्िका खो अस्या शुख्डा कन् शुख्डिका गले शु खिडिकेव । 

(लज्ज) जपजिद्धायाम् हेमच ०)“ ̂तालदरं वस्तिशौष 

चिवुके गल गजके" यान्न° । तालु गते कण्ट गो - 

स्याति ररोगभ दे कगठशुर्डो शब्द १६६५ ° लक्ता - 

दाक्तम् । “दराल गतास्तु गरु श्डकेत्यादि"' सखु०। “शल्यं 

ङतसगाशोलकंवाता गलग्रुख्डिका दशु" खधिमांसानु 

टागौऽधिजिद्धपज्द्धपकृशगल शुखङका "दय् पक्रमे ग- 

{ २५६२ |] गले 

ख्डमाला प्रष्टतयोमांसदोषजा'‡छखतेन तखाः मांसदोध- 

जत्वखक्रम् | 

गलस्तन ए" गले स्तन द्व | कागगलस्ये दखनाकारे 

मांखपिणडभटे। स च दुगधच्चरणड्ीनत्वात् निष्फलः 

यथोक्त दृष्टान्तविधया वसिषठसि्धान्ते '“चलसंक्रमयुखन्मास 

संक्रभोायः स संक्रमः। अजागलस्तन इव राशिसंक्रान्ति- 

रचत” । [ छाभ्याम् । हेमच० | 

गल(ले)स्तनो स्रौ गले खनो बदखाः वा अलुकस°। 
गल दस्त एु° गले न्यस्तो इस्तः । शअपसारणाथं गलेऽरपिंडे 

इस्त (गलाटिपि) | ^देवरूवदन गलहस्तः” दायभाग 

“ऋनच्छन् गलइस्तेन ताभिनिकवासितस्तदा"” कथास" । 

स जातोञख तार° इतच | गलहस्तिति ज्ातगल- 

इत्ते । “अद्ध न्दुलोले गेल ङस्तितेव'' मेष° । तदाकति- 

त्वात् ऋद्धं चन्द्राख्ये वाणभेदे प०। श्टव्णलिटति- 

स्त्रो मेदि । 

गला स्तौ गक्ति गल-अच् | लच्लालुरताभ दे, शब्द्ाथेचि 

गलाङ्क र इ ““गलेऽनिलः पित्तकफौ च माच्छंनौ षटदरष्य 

मासं च तयेव शोणितम् | गरापरं रोध्करो सथा रो नि^- 
इन्त्यश्हन् व्याधिरयं तु रोडणो'' माश्ववकरोकज्तो रो- 

ह्िणोष्ध्पकशटजातरोगाङ् अड् राकारे पदार्थे । “ गले- 

ऽनिलः पित्तकफौ च मच्छि तौ एक् समन्ताद तथैव 
भो खितम् । प्रदष्य मांसं ग्लरोधिनोऽङ्गः रान् सृजन्ति 
यान् खाऽछहरा तु रोहियी' दात छते रोह्हिखोरोगख 
गलजाता्कः, रजेनकारिलस क्तम | 

गलानिल इर गेऽनिलः प्राखवायुरख । (गलता चि- 

ङ्किटि) मतृख्धभेदे। लिका । गलाबिल इति पाठः| 

गलि ए गड-डख्य लः । (गडवागर) साम्येऽपि भारा- 

बाहके !इघे हेम च गल इन् | रलतायां स्त्री उञ््बल०} ` 

गलित निर गल-क्त। ।पतिते सस्ते, चुपरते, इश्तादिदो 

भ्वट अमरः | गलधातौ उद्ाररेपरिणते च । “"गलित-. 

वयसाभिच्ाज्रुणा मिदं हि कुलव्रतम् "रुः । 
गलितक ए गलित {व कायति कै-क | पतितवन्नाद्य- 

भेदे नाख्यथब्ट विति: ! “गलितकः” पिक्रमो०५अ। 

गलितकृष्ट न° कम्य ° | गलत्कुष्ठे | [निका | 

गलेगण्डः ए* गलेगर्ड इव यख । पक्षिमे रे (ङाडगिला) 
गलेचोपक लि गले चष्यतेऽसौ चप-नि" कम्प्र खि 

लल् अलुक्स | करर कत्त नोये ¦ गलेचोषकपाद् 

रका" छग्धर । 



१ क क 

व 

गख 

गलो ननगडेन शोष्यः एषो° गलोपः । धान्धभ दे ““जालि- 

चष्टिकनलवञ्च कलालोशदटङ्गगटकग लोड गौ रो गिरिकरेव + 

हपञ्मकषपलप्रण्टतिभिधाँ न्यास्छपिष्ं: प्रदेहो दतजिन्दः"" 

चुखु* । [ यते निगाले अमरः) 

शलोर श ए* जञ उहेशः रुजोपस् । शलखमीपस्ये 54- 

गलोद्वव ० रते अश्वगलरेये उङ्कपति उद्+भू-कच् | 

अश्रगख काति रोचमानाख्ये रोमावत्त भेह लिक्ना° । 

गखौध्च ए गले ओघ इव | “च्व (गलशिदरषे :) बल्यः 

खलु सवलख्छ। शोफो सहानज्जजलावरोधौ तोवृख्वरो 

शातगतिर्िन्ता | कफेन जातो रधिराशन्वतिन गे 

लघः परिकीत्यतेऽसौ" इश्ुतोक्त कणछगतरोगभे दे । 

. गलूद् स्रौ गल-क्रिष् गज+्षोणवा तिन गला गलेन वा दौ- 

अते दा-कमखि षज्य क | १वाचि निष०। गद इति 

पाठान्तरम् | गलितं गल धीयते आाघ्ठ॒ धा-षजथें क 
पृषो द्: } धमनीभेदे"गा त्वा विश्न्तिन्द्व चखा ग- 

शद्! धमनीनास्” । पभाद्टचमधिक्ष्च गश्दा॒ धननयो 

भवन्ति गलनमाज्ञ धीयते" निर् ६।२४ । 

गल्भ घाटे (परागल्भ्ये) म्बा" ० सकण रेट । गलमते 

अगलभिर जगलभे । “या कथञ्चन सद्व चनेन प्राग- 
=> 99. 

भि प्रियतम प्रललभ 
(व 

माषः। गलम+चरथँ क्यर् मल- 

भायते अगलभायिषट | 

गल्या स्त्रो गलानां कण्ठानां समूहः पाशा० यत् | ?कर्ड- 

सखदाये । गलो दडत्काथसतषां >समृहे शब्द् धं [च०। 

गन्न ए० गल-ल तख नेत्वम् | (गाल) गण्ड । हेमच० । 

गृह्ञ एु* मव्ति किप् गल तं लाति ष्टरथाति ला-क 

ततः खाये क) †चध्के सदपानपाल्ले हेमच०। 

२इन्दरनौनमणौ तिक।०। पुणो* वमध्यता येके । 
गज्ञचातुरौ सी ग्न चाठरौ यच्छ संत्नालात् न कप् 

न वा हखः। (गालवाक्िश) च्छति उपघानभेदे जट 

ग्व को ए० गति ग्ल-उन् गुर दीपिस्ख। दशारे 

मणिभेदे विज्ञा तत्र" गलतु इसारवत् । अश्क 

रन्लन्रनीकः' दयुक्तौ कश्मसारशब्दोत्तरं दछलारानः 

गल्लकणब्द्स्ध न षन्द्रनोला्थेता गन्द्कद्यदर मे तदघं 

लो।क्तः प्रामरदिको | २पदमरागे मन्यौ च ।“दद्ारगस्वर्ः 
सवख ;"भा० द्रो & च" । “ससार इन्द्रनील: (कच्छ 
सारत्वात) गल्वक्ग; पदूरागः'" (अकंदी प्रिकलवात्) मीख० 

भण्धकपाने डेसच+ ५ रक्तवयपराद्ञषेश्र खयंकर, 

वद्वयोवात्तद्च तथाचमर । 
११ शा भानल ^^ 

[ २५६२ ] शता 

गल् ह बुत्छने भ्वा° आ सकर सेट् | गलते अगल . 

जगल्ह । 

गवसौख््ो गां भूमिमञ्चति श्वन् च-करिष् अगादेशः 

ङोप् खचोऽ्ोपः एषो म दौषः। इन्द्रयाश्ष्छाभ् 

(राश्ठालशपा) रल्लसाला । + 

गदय इ-ख्ली यङः थन्द् भावे खष् गवं शब्दभेद याति. या-क) 

` भां तदबयवं खादश्ड नायते अय-क्चवा। गर्कस्बल- 

श्ून्धे गोशशुे सहगमेदे चमरः “ यामोणद्य. प्रथमतः 

षण्डतो गवयादिकस् । सादब्यधी्ेवादीनां या खात् शा 

करणं भतस् । गवया{दप्दानां तं शक्िधौरुपनाफ- 

शम्?" भाषा० । “उः कच्चिद् गवये विग्नं :" कुसा०। 
सिया योपधत्वे ऽपि योपषप्रतिभेषे मक्रडयादीनाम- 

प्रतिमेधात् डगैभ् । खख श्रंसपाकपिधि्यैथा । तेरे संपा- 

चिते तप्रो हङ्कसेन्धवशंयुतम् । मांसः गवयस्भूतं 

खखिन्नः भूरिवारिखा” । भावप्र° तदा उक्ता यथा 
“गवयो मधुरो दष्यः क्जिग्योष्णः क फपित्तलः । विदा- 

हो युरूविषटश्पी विपाके विरसः सदा” | र३वसखतपुले 

बानरभेदे “पुत्रा वेवखतखासन् पञ्च कालान्वको पमाः । 

गयो. गवाच्तो गवयः शरभो गन्धमादनः'* रामा °उन्त° | 

भदराज ए* गवेन शब्देन राजते राज-अच्| दषे शट् चर 

मवल षसो गुडः अब्द भावे अप् गवं शब्द्भेदं लाति ला- 

क | सह्हिघर ेमद्० | ^" गवलाजवधस्तथा” तिन्त° । 

“गवन्ताखिङ्घल)डह्िनिभाविद्धजन्ति पयः पयोवाहाः" द° 

सं ३२३० | “वभौ तरद्भिगेवलावितद्युतिः'” भाषः | 

स्त्रियः डो । 

गवल्गण पु* शञ्जयपितरि शूतभेदे। “सञ्जयो न. 

कल्सस्तु जनने खतो गवलगणात्"” भा० व्या दश्च. | 

` गवान्ञ यु*ग प्रामन्तोव अक्ति-घरच समा नित्यमवद्, गाव 

खग्येकरा जलानि वा अच्छ यन्ति व्याम वान्ति एलसनेन 

वा क्च-व्यापौ अकर्तरि घञ् । वातायने (जानेला) 
मरः | (“गवाजासेरभिनिष्यतन््यः” भङ्िः ५उद्८्ट- 

शोखाञ्चितसमा गवान्च।त्* ““विलोलनेत्भ्वमरे गे वात्ताः?” 

` कुभा० । +कुवलयि्तगवाच्ला कोचनेरङ्गनानाम्"" 

रषः ! दवेदसततघु्े वानरभेदे ` रामा गव्रयशब्टे 

इष्टम्] गां भभिमच्ति व्याप्नोति अख गोरार 

इनेष्, सि° कौ.खगध*भण ईप । रेगोडुम्बाया(गोडम्)। 
लर्: |खोषन्तः ध४्न्दरशारुण्याम् ( राखालथथा ) 

५चारखि(येश्रोड़ा)राजनि०।६अपराजिनायास् रलमा५। 
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गवाचौो सलौ गवचीषत् किन्त पूर्वासो दीषैः।(पाक्ाल)मत्ख- 

भेदे"गबाच्यजोणंक्ञारो च युद शे द्मप्रकोपिनी'' राजवर 
गवादन न° गोभिरुद्यते अद्-कञेखि चुट अषड् | षास 

अमरः इन्द्रषार्गयां स्तो गप शब्द् च०। श्नोलापार- 
"तायन् सत्लो राजनिण श्चाघारे च् डीप् | द्गवां 
भक्षणाधारे पाले (ङावा) खनो भेदि 

गवादि इ° पा° गणद्नोक्त हिताद्यये यतपत्ययप्रलतिद्पे 
शब्टगणे स च^गो हविश् शर पिष वह्िर् यका 
खलदा दुग मेधा सत् (माभि मभञ्च) (शुनः संप्रसारणं 
वा च दोषे ततूदन्नियोगेन चान्ोदा तततवम) ।(ऊधसो- 
ऽनः च) रूप खद् दर सर अद्र अध्वन् चर चेद् 
बीन दीप्र । ““गवादिम्यो यत्'' पा {हितादौ गव्यम् 

गवाधिका श्लो गवा किरणेनाधिकायति अधि-्ै क। 
 शाशायां लित्ला० । बल गवाधिक्गेति पाठः प्रामादिकः 
गवादढ़ृत न° गवि गोविषवेऽन्डतसू अवडपरेथः । गो विषे 

भिथ्याकथने ¦ “गशा्ते पञ्चशतं षहल' पुरुषान्टते'” 
खटतिः । 

गवामयन नण्द्यमसषाध्ये हाद्शमासशाध्ये च सतरभेरै 
तद्िषटनिः ता० जा" $खध्यायादौ | 

तन् तार्डश्बा, ४अ° भाग्ये तख ह विष्यचक्ता तता 
हानि यया कत्तव्यानि तथोक्घा तच्छ प्डत्तिनिनित्त- 
क्ञानाय छतिमवतारयन् व्याचख्यो यथा 
“स्तोमानां दशरात्र मोक्ता विष्टुतथः क्रमात् | गावास- 
यनिक्गनां च ला एतरे्यप्गभ्यते। शतानि त्रौखि षष्टि 
विषुषांख चदुयक्ते । प्रोक्ञानि गग्यपलख् श्युखादह्ानि 
कनादिह। ताति संद्डावन्यते बुध्य पत्तिसिङगरे | 

दितिं गपाभयन' द्शमाससाध्य' हाद्शमाखसाष्यञ्च 

नद्य इाद्रमासनियश्य प्राय्ोयोऽतिराबः प्रथममड्- 

सपदवुरिथः उक्च आरम्भणोयः ते उभे अहनी अतु 
काय च्योतिर्गौतवुरमौ तड ज्यौ निरियाभिञ्चविकषः षडहः 
स॒ चतुर्थारमावत्तनोयः ततस्िषटदादिषोमद्त्यशषसाध्यः 
एषः षडहः ए" पञ्चभिः षडड्ेटेको मासः पूवय^ते एत- 

ख वाव्तं गेन पञ्च मासाः भम्पाद्याः तत्र षष माखादौ 

सखयोऽभिक्गषाः षडङाः कायाः ततः एकः एषः षडहः 

गतोभिजिदेकमङ्ः ब्रयः खरसामान इये वमष्टाविंशत्य- 

इनि बाद्यभ्यां प्रायखोयचतरिंथाभ्यां षटमासपूरणम् । 
प्यं पूथपक्ते अथी तरथतसं खख न्यद्वानि सम्पन्नानि 
वतो विषुवमेकमह्ः सोऽख शल प्रधानभ.तः । सपमे 

माख्यादौो बयः खरसाभानः प्रतिलोमाः कायाः | ततौ 

विश्वजिदाहत्तः एवः षडहस्त्र यस्तिशारम्भ सष त्तमः 

तवस्योऽभिञ्ञवाः ष्डडहाः आहताः ए्रम्ाविं- 

शव्हानि खः अख च मासख महाब्रतातिरातौ च 

ततोभिधाखमानौ पूरकौ स सप्रमो भासः ततः षयुः 

षड हःपूक्र बतुनिः राभिद्धविकैः प्रतिलोभक्रमे यादणितै- 

रुटमोमासः अनयाडत्तया मधमदशमेकञादथा पि स~ 

म्याद्याः हादशभासखादौ बयोभिङ्धवाः, षडडः ततो 

गोरायुधौ द्वे अहनी हादशाच्ख दशाहानि चेति 

लि'शादहानि ख हादशो मासः ततो मडात्रतखपान्त्यमहः 

तेन उद्यनीयातिरालौ इत्यपि दप्रभमासद पूरकाविति 

तदेत टगवाभयनसन ̀  विधाखन् तच्नामनिधेचनप्रदथनाय 

दावाष्यायकामाङ” भार 

“गावो वा एतत् सत्रमासत तासां दश मास ङ्का 

्यजायन्त ता आन् वच्नरात्ोत्तिष्टामौ पशा नोऽच्नतेति 

ता उद्तिन्”" ताश्रा०४।१।१। “श्रा खलु गावः एतत्- 
संषरत्यरसलभासत अन्वतिष्न् आसचोदना आअपरचोदना 

खच तत्र लिङ्गभिति मीनांसजाः | अनासर्ूपपू्ैतिषे 

चाचुश्ाने ये वसन्ते तदन्य रहितम् चत दृट्" 

मा मयनसित्या चच्चते तासां सब्रस्थितानां सध्ये कासा- 

चिद्गतं दग माः मासेषु पडन्मासोत्यादिना 

मासगब्द्शच सास्भावः तेष्व इडितेष शरटङ्गा जायन्त ता 

जातष्टङ्ग अब्र वन् परप्छरखक्तवत्यः किमिति अआरातस्म 

खष्ड़ा अभूम अतोवयसुत्तिठामसन ससापयाम अरात्- 

ति तटुक्त' त्याचष्ट | श्रोपशाः खा अभितः शिरः 

प्रहेशश्परे्य शेरन्ते इ्योपशाः शङ्णि अन्तत जाः 

तान्यमृवन्निति सम्बन्धः अन्ततेति जनी प्राुभाः 
दयात् लुङः भ्कचने “मन्त्रे भालोदयादिना चे 

रद्ध गनहनजनेच् पषालोपे दपम् | एगछक्घा ता गाः 
साददतिष्ठत्। ताभिरेव दशभिर्मावैःफचखप्रापनेदंशमा. 

सगिषैत्यमपि गपामयनमन्तोलयक्ं भवति"भा० दाद्शमाः 

सनिपयमयललोति द्शेयति ।तासान्ले आब वद्वासामह 

एेभौ हार्दथो भासौ सं संवल्यरमापयामेति ताना 

दश माः श्टङ्काखि प्रावर्तन्त ता; सपैमच्राद्यमाभ् वंत 
तास्त परासलकातताः सवान्वाद्ष भाषः प्रेरते , समे हि 

ता चन्नाद्यमाभ् बनू" ताना . । “वशब्दो ैलस्षण्य- 

कोतनार्थः तासामेव गवां ध्ये काचिदम्,यन् किमि 

्ब्च्यते, यो दादौ द्ादधलंख्यापूरकावेव शिद्ावेका 
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शषदादयौ साचौ दूमौ आसासद्ा एषः अशायत 

खनुषाय प्रर खयद्बएसाध्यः सनापयामेति वयश्डिता- 

ति समिय व्यर्गाहतेनसम्बन्ः) तासां ग) जातानि 

ष्ट्य दद्य नाः सिप् पूष प्रवर्तन्ते प्रापयत् 

दशशिमातेः ष्ट ङ्ध र्थ फे विद्धं; पएनरथद्या 

अतो माषदयमन्वेतिष्न् अतो जातानानपि शङ्कायां 

चनःपतननि्यनिप्रायः तया चैतरेयकमू “अथ समापयि- 

च्यामः संवतृषरभिशथावत ताषामच्रह्गथा ्टहृाखि प्राव 

तंन्तेति"दताल परा इति ता; पतितश्डङ्खाः गावः खवै- 
हु भवमवब्रद्यतदनी वमन प्राम् जन् ता गाशस्त् पराः ष्टङ्- 

छीनाः दश्यन्े तसखात्ताः र्षा ददश भाषो मासान् 

प्रेरते प्रगचछन्नि रर गतौ यौतवातातपेष् सवेदा पङ्का 

एउ यथायथं गच्छन्ति श्टङ्गिणो भट्हिष्यादयस्तु शशा 
अवन्ति तखादिष् क्र कथादित्याह छि यदत्त गावः 

खवेमच्रद्यमाभूवन् व्त्खवेततघु प्ाङ्गा भवन्ति तथा 

छेतरेयकम् “खद त्वमसमन्वत तादु ताः सषेभूतान- 

शुछन्तिठन्तोति?"। उक्गाथं जानतः फलमाह” भा०। 

५वपभच्यनाभ्ोति य ए वेद्"'ता०ज।०२। सखशटोऽर्यः । 
सरव दथभ।सनिर्वत्य"' ` दादथमासनिर्वदय' चेति दिविषं 
भ्ामवनं प्रतिपादितं तयोय ति्ोमदर्भपूये नावादिषदे- 

तत्काम ततृकु्यौदिति कामफलसम्बक्छफलवियेषाखवणा- 

दिधजिन्नयप्रेनन्यजान््रानख खगे कनाया अन्यायय- 

स्वादू।लिषतरन्य येनाथ भादिक्य सह्किफलसय वाक्ययेषे 

छत्वाद्चुताच्छ्ङ्गरोय इति सष्डदधिक्ञामा एतत्सत् 
आसोरन्िति विधिरव्रोतव्यः। त्तिरोयजे सख्ट्धिफल- 

कतं खटमान्त्रातस्^य एष" विदान् संवत्सरडप यान्त्या- 

नर, यन्य बेति"भाग्नतः.8।१. ४कख्ि हामारभ्य | ५ अर्८्ख० 

ट्प न्ते तदिवःनखक्घा तब स्ने दोचाकालविधा- 

नाथमेक्ाटक्ञारन्मपच' निरय चैवशुक्तकादण्यां दोच्चा- 

साह तत्रेव ५।६।१० कर्छिकादियु 
` ““चिन्रापूभाते दौचचेरन्” ताग्ना०५।९।१०।०८वित्ा- 

शुक्तः पौंमासः चिलापू्मासः तसन् दीरतेरन्"" 
शेत सोति" भार ।५चच्ुवां एतेत् वत्सर श्छ यद्धिवा- 

पू्थोमासो खतो वे चचुमखत एष तत् संपत्यरख 

दीशन्ते तख. भ निर्यासि" ताण््रार११। ““विलापू्ं- 
माष षति यत् एतत संपमरख चर्व जायमानख 

{हि प्रथम हषज्ादते तलापि चक्ुटेव प्रथममाविर्भवति 

अतशद्यखण्टादख चक्षुषः उक्गक्रमेख हरतो सखप्रदेथ- 

गवा 

णग च्चः, अतो छखणएव तत् संषह्मरलारभ्य ब्टहोत्वा 

दौचने | यः फाल्गुन उक्तः सोऽत्र विद्यत द्य्क्त 

भवति तख म निर्थाँस्ति कखिदपि दोषन द्य ध 

दतय' चित्प यभा दोकितव्यनिषय, क्म् अथ ताख- 
ष्नेव मासे शुक्त कादण्यं दोलितव्यभिचया ङ" भा०.“चतुरडे 

रसात् पौणंमाखा दोक्लरन्" ताः ना०।९ ।““ चनाः 

पौसंमाखाः पुरस्तादधदरडे चदा ग््। सनाङार चत्र ह- 

स्तद्धिन्विद्यमाने गषाभयनख दोला कायां खं दक्षणय 

शुखमा इ "भा ०^तेषाभेका्टकायां क्रथः सम्पद्यते तेनैका्ट- 

कच्च संवट् इपन्ति” ता० बार १९। “सवेषां सतरायां 

वादश टौच्चा भर्वान्ति तत एकाद्शौप्रश्टति दादशद्ु गता 

राबनिष्र् बयोदथौ रालिर्टमौ खात् एकाष्टका च बड्- 

खाटजोति ऋखामेकाषटकेवय्,पचारः तखाः क्रयः सम्य- 

वयते प्रथने शहा,पसजने राजक्रयल्खखिन् दिने प्रातः- 

कले प्रायथोयाद्या यत्ना्यवाः प्रक्रम्यन्ते तेन प्रक्रमेण 

रक्ञाटकषा न संवट्वुैन्ति क्रियाहुपयोगेन व्यथं > इुर्वन् 

खतरएप्र रएका्टकाप्रारम्भक्तो यणश्चासित् प्ेऽन्तमं- 

बति दथः, अन्येऽपि गुणा अशिन् पच सन्तीत्याह" 

भा० (नितरां पूवैपक्ते छया सम्मते ूर्वपन्च मासाः 

सन्तिष्ठमाना यन्ति पूवप उत्तिष्ठन्ति ताचुत्तिटतः 

पशव चरोषथयोधन् सिष्ठन्ति तानृक्ल्याणो वागभिष्दय- 

रातइरिमे सत्रिण इति ते राभ्,वन्ति” ताण््रार १४। 

"तेषानेकाद् छां दक्षमाणानां सया सोमया पूप्च 

सम्पदे सत्ाणां सेषां हादयोपसद्ः वत्रारमौप्रष्टत 

हादशष्ठ गतद् त्रयोदशो शुक्तपचपञ्चमी तथां प्रथमो- 

ऽतिरात्र इति पू्पक्चे एत्या, प्रारभ्यत इव्यथः । लिता 

लिंशता $होभिन््ेष पूवेपचचे णव सरव्वमासाः सन्ति 

माना यन्ति वन्न एषं दादश मासेषु गतेषु पूवप 

एव वब्रादु्तिषठन्ति तातु्तिष्टठतः सव्रादुल्यानं कर्षतो यज. 

भागान पश्चात् पशव योषधयसोचिष्ठन्ति जङ्गुः रोहन्ति 

तान् यज्लानान् कल्याणो शोभना वाक् यशस्लरी वाक् 

वदति किमिति दमे सलिखे यजमानः अराय: स- 

षदा अभवन्निति तद्नन्तरन्ते सत्रिखो राक्ष वन्ति सद्दा 

भवन्ति" ५ अध्यायसमाप्रिषयेन्ते तद्ध व विधानभेदा जक्ताः। 

“गवामयनेनेयुः काल्या खरौ °२४।५।९ |“ गवामयनं वा- 

ऽभिगत्छुतेः” २४।४।४९ । इदञ्च ठकपदं तैन गावा- 

भयनिक्गमित्यादौ ठकि पूवाचोषड्डिः | “शनावामवनिक्ञे 

एष्परषडडे प्रत्हं हयम्" जेनिनीयन्वायमाला | 



गवा 

गवागत न नोरख्तभिव चौरम् अवगमः | गोक्ीरे 

“अतिथिः सवेभूतानाभग्नि सोमो गवा्तस्” भार 

ब ३१२ ० | गोक्लौरखय खोमवत् इयमानत्वात् 

चखन्द्रहेतकत्वाद्ा सोमेति “अमायां च खदा सोन ओ- 

घधौः प्रतिपद्यते । तमोषधिगतं पिबन्त्यम्ब्, 

गतञ्चयत् । तत् च्ीरमच्छतं भूत्वा मन्त्रपृतं दिजातिभिः। 

गावः 

इतमख्निष् यक्ष पनराप्यायते शशो" कालना° सो- 

भोद्प्िवा्यात् सोमद्व गोचर हेतुत्वम् । णवद्च गो- 

च्ोरद्य शोभग्रहतत्वे न पन्यन्न मन्त्रण होमात् चन्द्रा 

ष्य7यनात् वद्धो सन्तत्था सनातनत्वम् । तेन “किं खि- 

डम्बर: सनातन''¶ति र्चप्रञ्जखोत्तरमिटं शङ्च्छते । 

गवाम्मति ० ६त° अलुक् ० | १४०२ ^“{संदेनेन गवा- 

स्मपतिस्”' भार व १६० र्गोपालके 

^तथा इष्वा यबोयांसं सदेवं गवांपतिम्'? भा विर 

शगोख्ाभिनि शर्द्रे ५किरशपतौ 
परिथ्ान्तो 

चपर । 

वि १९ चा । 

खथ्यैवधरादौ । ̂ प्रशान्तोऽग्निमैहाभाग | 

मांपति ” भा+वि० २२. ख० | सहस्तरग्रिसरादित्यस्त- | 

पनस््व' गवांपतिः र्दः भा० वर रेखः शय्य स्तवः | 

खगोल शणड्ट्दशितदिया व्यं चन्द्रादियहदीध्रिजा- 
रित्वात् तथात्वम् ट्ख तथात्व गोपतिशब्द् वनच्छते | 

` पदइयसिन्ये के । [ ष्टगभे टे गव्ये लिका० | 

गवालुकं ए" गवाय शब्दाय अलति अल-बा ऊंकज। 

णवातिक न° गौ अरिञ्च इयोः खभाह्ारः गवाञ्चार 

नि° नित्यमनडगदेशः कञ्च । गोभेषेयोः समाहारे । 

गवाश्व न° समाहार, खवडः ! गोषययोः सख्ये । 

गवाखप्रभूति न° पा कणद्धतरोक्त समाहारदवन्द्निभितते 
अब्ट्षमेस च गणः “गवाश् गवाधिकम् गवे- 
कम् अजाधिकम् ऋजेडकम् शकुजवामनम् कुञक- 

सातम् एत्रपौत्रम् अचण्डालस् स्त्रीङमारम् दा- 

रौलानवक्म् शाटीपटोरम् शाटीप्च्छदम् शाटीपद्टि- 

खदवरम् उष्गशम् मनपुरोषम् यजन््दः, मांसथोशि- 

तम् दभेशरम् दभेपूतोकम् अञंनथिरीषम् अज्ञुनएुर- 

षम् दखोलण्म दासोदासम कुदीङ्दम् भागवतोभाग- 

वतम्” ““गपराच्चदोभि यथोज्धारितानि साधूनि" सि^कौ०। 
गवादिकं नन्ङ्ि भवेः दिनभच्षश्चाय परथाप्रम् अह्न्+टक 

अङ्किकम् ३२० नो[दंनभक्षणपरयाप्रवाश्नादौ “निर्दे गस्तु 

यो द्श्चात् मासमेकं गपाङ्किकम् । एकभक्त तथान्नोयात् 

च,यतां तद्ध बत् फनम् | दगा पापी महाभागाः परवित्ं 

(२५६६ | गवि 

परमं ख्ताः । लौन् लोकान् धारयन्ति ख सदेवाश्र- 

भादषान् । ताश्च चेव माय" शुच्रबा च महाफला । 
अष्न्यहनि धरेण युज्यते वे गवाद्धिके भाग्खाचुर 

१३२ ख० । ^न्गवाङ्खिकं देवपूजा बेदाभ्यासः सरिवृङ्खवः। 

नाशयन्त्याशु पापानि मद्ापातकजान्यःप'"दआान्तन्यमः | 

“गवाङ्किकरं गोदिनभच्छम्"आअ०त०रघुनन्द्नः | 

गबिजात एण्गवि, गोसंज्ञायाम् एलस्यकाययायां वा जातः 
अलुक्स । ३कषिभिदे स ठ नछ्णाय च्यवनभल्यतया 

गां कर्ितञान् तत्कथा भागयाु° ५१अ० “तन्न खन्यो 

वनचरः कचिन्डलफलाशनः | नड्कष्डा समापस्यो 
गविजातो ऽमवन् निः" इतय् पकमे “न इष्ड वचः इवा 

गविजातः प्रतापवान् | उवाच हषयन् स्वनमाल्यान् 

पाथिवञ्च तस् । अनवा वे महाराज ! दिजा वेषु 

चोत्तमाः । गावद्च, एरुषव्यात्र ! गौ भ॑यं परिकल- ` 

ताम् लस्य गोसंज्ञायां भार्यायां जाते ररखवे च 

एलसूखो नाम तद्यासौन््ागसौद्यितः इतः । 

लद वेच नान गवि घुलोऽभवत् प्रभुः?” भा० व+ 

“मवि गोसन्ञायां भार्यायाम् नोलर । 

गवोत्यस्या भव दित्वनेन सम्बन्धात् तद्धे त्यद्ख एत्र णान्वयाष्च 

तथात्वस् एतन्ड, लक ग विपुत्र शब्द् कदन ̀  प्रामा दिकमेव । 

गविनौ स्तनो गां समूहः खला०१्नि । गोखभ्रे | 
गरषिष् वि° “गां स्तुतिवाचमिच्छति श्ष-क्किप् । स्लोत्रादि- 

वाक्ये च्छावेति | “निरख्य रसं गविषः” ऋ. १०।७§]७ | 

'इखगोरुधाय गविषे" ८।२४।२० | 

गवि लि गामिच्छति स्तोले च्छावति 

चे दुदरप्स' द् विध्वद्भविभो सत्वा” ऋ०४।१३।२ । “सला 

भरिषो गविघः”*४।४०।२। “गविषो गवां प्र ष्ठः '"भा०। 

गवि एर इष-अन्वेषे क्तिन् &त० । गवामन्बे्टरि । «अ 

प्रवस् गविष्टये" "९ ।६६।१५। “गविष्टये णवाभन्वे ट "मा* । 

गविष्ठ पु" देतयभेदे ““गविषञ्च वनायु दोषजिह््च दानवः'” 

२७ अ० । 

इ्ष-क | 

भा० अआ० ६५ अ । बच हापरे दर् मसेनतयाऽऽविभू तः 

यथाह भा. च्ा° &७ ख ^गविष्स्ु महातेजा यः 

प्रख्यातो सहाच्ठरः। द, मलेन इति ख्यातो थव्यां 

समजायत" । 

गविष्ठिर एण्गति वाचिख्िरःष तलवम् चलकूस। गोलप्रवत्तके 

शकधिभेदे । तस्यापत्यम् खच्् । गार तद्गोनापत्ये 

इ स्तो° वङ्ष् तख लुक् |" गविश्राखामानेयगाविषिरपौ- 

तिना वि” आश्र श्रौ ̂१२।१४।१ | “मविङ्रो नभषा 



गवै [ २५६७ ] गव्य 

शोममग्नौ "क ०५।१।१२। २कण्वे ठमौ चय न्निरनि' 

हज गविषठिरम्" ०१० ।१५०।५।५गविहिर' करलस्"भा०। 

गवोषुका स्तौ गवेधुका+एषो° | धान्यमेदे । ^“खनाछ्कति 

दै जक्तिंलाच गवीभुकाख" बैत्ति° ५।४।३।२ । 
वौ (वि) खर ६त° वा अवङ् । गोख्वाभिनि खलरः । 

गबेद्धिल न०्मवामिद्धिग्तसल अब् | शभाद्ुभद्धचके गवां 

चेष्टाभेदे रधं ह° स €२ अ, उक्' यथा| 

“मावो दौनाः पार्थिवद्छाशिवाय पादेभूरमि शुद्यन्त्यश्च 

रोगान् । खय् ̀  इषे न्यस्पूखायताच्छः पद् भगौतास्त- 

ष्कारानार्वन्तयः । अकारणे क्रोशति चेदमधः भयाय 

स्तनौ षभः भिवाय। ब्डशं निरद्धो यदि मच्िकाभि- 

श्लदाशु टष्टि' सरमात्मरवां । अगच्छन््यो गोऽडधयरौ च 

कष अन्भ्ारतेण संसेवन्त्यो गोड गवां गाः बादर 

ङ्यो वा इटरोमण्यः प्रहृष्टा धन्या मावः ख्य मेड्िष्यो- 

$पि चैवम्" | [ स" | (गडगडे) घान्यभेदे अमरः । 
वेड सलौ गवे दीयते दौड र्णे कु षो" दख डः अल् 

गवेधु ए*गवे धौयते धाञ्-धारणे क़ अलुक्स । (गड गड) 

शधान्यभे दे तछा गवे धार णात्तथात्व यथोक्ञम 

“खथ रट्राय पशुपतवे। रौद्रः गाबेधूकं चद्" निव- 

४।त तदेनं रुद्र ए पशुपतिः पशुभ्यः दछवत्यथ यद् गावे 

धको भवात वास्तव्यो वा एष देवो वास्तव्या गवेधुका 

ससाद गावेधूको भवति” शत० जा° ५।३।३।७ । 

“गवेधुका ठ विहद्धिगेवेधूः कथिता स्त्रियास् । गवेधुः 

कटुका खाद काश्य शत् कफनाशिनी'* भावप्र | 

तेन शन्द्कन्मवेधुशब्ट्ख ए स्वोक्तिः प्रामादिजौ। 

गवेधुञ्च शखद्ते कुधान्यवर्गे उक्ता यथा 

«“कोरदरूषकश्यासाकनोवार शान्तहतुवरकोद्ालकप्रियङ्क- 

मधूलिकानान्दौ खखोकुरुविन्द्गवेधुकामखकनो दप शोक 
न्द् कवे यवप्रष्टतयः क्ाधान्यविेषाः” 

गन्द ४० गौरिन्द्र इव नित्यमवडः। चेष्टो गवि। 

गवेरक न° गा गोग्ोभामोरयति हरवा उकन् 

अवः । गैरिके लिक! । गैरिके गोभूऽणात्तय त्वम् । 

गवेश् पु, ६त° अवङ् । १गोखाभिनि गोर के तेन निष्ठ - 
न्तादि० संकला पाठान्रे ततोऽख् । गावे तनह 

ततादौ ति । श्ट च गोपतिशब्ट् दश्यम। पे 

$ब् । गवौश उक्ता्ेषु । 

अवेशकी खली । गवानीथः गोरः तथाभत ष्व का- 

यति के-क गौर," छोष। (गोरश्चवाङुकिवा) ता- 

भेदे थब्द्च० | गवेशकेति केचिदिम" टाबन्दमाड्धः | 

गवे अन्वेषणे, अद्० चुरा० आक० सेट् । गवेषयते अ- 

 जगवेघत । गवेषयाञ्क्रो | गवेधितः गवेषणं गतेषणा | 

“ती धितस्ततस्लद्धाभि च चार गवेषयन्""भ7०व०२६अ०। 

अभेः पटव्यत्ययः। तध म्वादित्व" तङ््वक्व' च कचित् 
प्रयोगे दश्यते ^ गवेषसाणं मडहहिषीकुलं ललम्” रल7० । 

गवैष नि" गेष+अश् | १अन्वेटरि भागे अच् । २अन्वे- 
षणे पु । तेन निर्त्तादि खंकला अण | गामेष 

तचिं चारौ निर । 

गवेषणा स्तो गवेष-भावे युच| श्यन्वे षे श्मरः | 
गोरूदकख्य वा र्णा । गोरद्कख वा२खन्बे षणे । इष-च्यु 
६ैत° । शेगोरन्वे षके ति०। गयेष-च्ु । ४अन्वे टरि ति 
““खन्विनद्रो गवेष्यो बन्ध्, चिद्धमो गमेषणः”” ऋ० १। 

१३२।२ | ““स्तीनः सत्वा . गनेष्ः” ऋ० ७।२०।५ | 

" (गवेष ः गवामन्वे्टा उद्कान्बे टा | यलमानफलद् 

भागेयिता वा” भा० | भाष्ये गवेष गार्मे पूषैबस् 

ल्यु दत्य व पाठः इद्रितषुख्तकै ष्य॒ट् इति पाठः प्राना- 

दिकस्तस्थाकन्तं व्येव विधानात् ज्लीबतवा ञ्च । 

गवेषित लि° गवेष-क्त | १अग्बे पिते भारित अभरः | 

गवेष्ठिन् न° देतयभेदे “थद् करयो विरोधश्च गनेशी इन्द्. 
भिस्तथा'” हरि वं° ३अ० । [षयोः समाहारे । 

गवेडक न्गौ एडक गवाश्चा० नि° ्लौवता च । गोने- 
गवोह् ए.४थस्तः प्रशस्ता वा गौ : “प्रथं सावचनेच" पान्जातिः 

कमेपरनि०वङः । $ प्रशस्ते गवि ।शप्रथ्लायां गोजा- 
तिच्जनियाञ्च अस्य नियतलिङ्गत्वात् ख्ियाभपि तथात्वम् । 

गव्य ( खात्रनो गामिच्छति क्यक् «वान्तो चि प्रत्ये" 

पा० अव् ) अआकसमभ्बन्धित्वेन गोरिच्छायाम् अकण्भ्वार 
पर° शट । गव्यति अगव्यीत्-अगवोत् गव्या (वाम् 

चकार” “गौरसि वीर | गव्यते" ऋ, ६।४५।८।२६। 

गव्य लिग्मोनिकारः गवि भवं,गोडहितं,गोरिद्, बा स्व॑र यत् 

यादौ अव ।१गोसम्बन्धिनि, " गव्यसतके” जे° अधिकर० 

भा । ९सरल्म्ये मधुमञ्च गव्यम्" क्ञमा० “इंवत्सरं 

ठ गव्येन पयसा पायसेन वा ।“शेलु' गब्यञ्च पेयूषं प्रय 

नेन विव्ज येत्""सचुः|रगोड्िनादौ च । गविष्षौ नेते 

वासाधु यत् ! श्यायां ४रागद्रव्ये च न° भेदि । 

ज्यायाः शरक्तेपणसाधनत्वाम् रागद्रव्यख च नेलरागलजन- 

कलात्तथात्वम् | गे विकारे ५गोरोचनादरव्ये सनी 

राजनि । तख मोविंकारत्वाततयात्वम् तवर च्चायाम् 

६४३ 



मदा 

 «श्रषथोपान्तिकनोयमागगव्यस्"" साः । सपे पाशा० 

यत् । ६गोखसहे, ७गब्य् तौ क्रोशवुगे च स्रौ हेसच । 

गब्ययौ लो गोरिदिम् बा" अयट् युडागमश्च यादौ चव 

श्येष् । गोरवयवे त्गादौ । «गव्ययी खगसवति"' क 

२।७ ०७ ¡ “गव्ययी गोमयो त्वक्” भा । 

गव्यु लि° गाजिच्छति गो+क्यच्-उन् यादौ बैदे दीर्षयलो- 

` पाभावौ । गोरिच्छावति “भ्या दिख्छ,टमश्वयुगेव्य युः” 

ऋ ०९।१६।६ । “गव्युगा मिच्छन्” सा० । 

` सयु लिश्गानिच्छति कच् छन् यादौ खन् दीषेयलोपाभावौ । 

:  भाभिच्छति |“ खश्नबुगेव्य रथ बुव ठदुः क" १।५१।१४ । 
मन्यत न° गव्य, ति+षएषो° अदन्तषेथः। {क्रोधे रक्रोणयुगे 

च डेमचः | 

गव्यति सतो गोर्ुनिः ““गोयू तौ"पा" अव । दिस इखधलु- 

मिते क्रोशे हेमच० । रेक्रोशहये अमरः | “गव्या 

मन्यु तगब्यु तो दति दोषपाढद्थेनात् शब्द् ख" दीधा- 

म्तगब्यु तिब्द्कल्पनं प्रामादिज्गस् तत् गञ.नगब्यु सौ 

शय्य ददिषचनान्ततया दोर्घान्तश्ब्द्त्वाभावात् किञ्च 

य॒तिरित्यद्य क्िच्लतथा निपातनात् «^लदिकारादक्तिनः" 

पारखक्तिन्नन्खव डोपो विधानेन ततो डोपोऽप्रसक्तिः। 

मह गहने खद्* चरा० उभ° सक सेट | गहयतितेच्- 

-जगह्त् त | गहन" दुर्गोवः इषप्रवेथो इगं मब । 

गहन न° गाह-च्युट्-““कच्छ ग ङइनयोरिति" पा निर्दे थात्, 
छषोण्वा छुखः गह-गने ल्युट 47 {१वने अमरः। तद्य 

४ प ५ ] ग इग मत्वात् तथाल ।२निषिे ब्रि°“जगाम ग्नं वनस्” 

देवीमा" हेगह्रे दुःखे च °मेदि० । ५दगने ६ दर्यो 

ष्य वेशे लि°। परमेश्वरे पु | “करणं कारणं 
कता पिकतांमडहनो खडः विष्ण.स०। “खद्पं सामर्थ्य" 
चेदितःवा त्च ज्ञातुः न शक्यते इति गहनः" 

^“मह्मीरो गहनो युप्रः? विष्ण. स» 
गहनः खपस्याबयसाच्चित्वादा गहनः" भा० । “गहना 

कमो गतिः"” गोता । €उदक्ते निघ० गाडनान्तख 

तथात्वम् | १,अलङ्गरे स्रौ शब्द्थचि° | 

ष्दादि न° चठरथ्या' खमरत्ययनिभित्ते पा ग० उन्न 
शब्द्गखे स च गणः 

«“मड अन्तस्य सम विषम ( मध्य मध्य'दिन' च- 

शथे) उत्तम अङ्गः यदङ्गः मगध पूष्वंप्ल अपरपच्च 
अधमथाख उत्तमशाख एक्णाख समानयाख समन. 
सास एकमाम एकश्च एकपाद इूष्वप दष्ठनीक अ 

भा० 

[ २५९८ ] 

इष्रवेथत्वात् 

गाङ्ग 

खन्न काभमप्रश्य खाडायन खाठररण लावेराण सौमि- 

वि चेशिरि आत् दैवशण्िं च्रौति खछारहिंलि चा- 

निनि व्याडि वलि चआध्यनि अन्डधंसि थोद्किः अग्नि. 

शश्ब्िः भौजि वाराटकि वालभोकि चेमषटदि चाशचत्य 

च्यौद्राहमानि शेकविन्द्वि टन्ताख हंस तन्त्वपर छत्तर 

खनन्र { इष पाश्चतसोखोपपः) ( जनपरयोः कुक च ) 

(ख्य च) (देवख ) (वेणु ादिभ्यय्छण । गहादिरा- 
कतिगणः”| “ग हादिभ्यच्छः” पा , गहीयः । 

गह न° गह्-कम््खि भावे वा बाऽ्व ।\गाम्भो ध्ये" २दषपरकेये 

च ततः ऋञाटि. चदरण्यो र । गहर तद् क्रादौ लि%। 

गह्वर न° गु-बरच एषो° नि०। {दम्ब मरः | स्वने, 

इनिङकश्चे. ए मेदि० । ४रोदने, डेभ च ° ५विषमस्थाने, 

अनेका्थसष्चे च न° णन्द्थचि* । “थान्ध शारं 

निरियङ्करश्यस्"" रषः । प्याया मश्खतरो स््रोत्वपक्षे 

ङोप्! “गोरोपुरोर्गह्ध एमावेशः" रद् । “शु हितं 

गह्धट् पराम्” कटो° ्न्द्०° घत्व । “काञ्चाय 

च गह्भरेढाव च" यज् ०१६।४। 

गा गतो सक° भ्वा० खा० इनिद् । गाते च्गास्त जगे । 

गा स्तुतौ सक्ण्जन्यनि अकूभज॒हो०वेदिकोऽयं धाठः सावधातुके 

कभ्यासख वश्च । जिगादि अगासीत् । जगौ । “सोमो . 

जिगाति गावविद्”” ° २।६२।११ | “जरितः सचा 
यन्नो जिगाति चेतनः” १।१२।२। “स्तेषु छेष प्रथमो - 

जिगाति" १०।८।९ । इङगदेशद्ध द्रशादेशखय च गाते 

सपं तत्तद्वातौ उक्तम् । 

गाङ्गः ए गङ्गगया अपत्यम् शिवा श्र | गद्ुएने 
श्मोग्र रकाल्ति केये च गङ्गाएवथन्द दृश्यम् । गङ्गाया 

दम् अण् ।रेगङ्गसम्बन्धिनि जलादौ ' ' गाङ्गम्ब्, शित- 

मस्व यानम्” कव्य “गाङ्क' जल मेकम्" 

गङ्गासोबम् । “गाङ्ग वर्षेण जोयखं तिः?"प्रार्त"] ४मेष- 

निःसते छतोक्त जलमेहे तन्ञल्णादि अम्बे शब्द् १९४० 

छक्ताम् । ५ “शयं गभ छषमे गङ्गा पावकाहोप्रतै 

जसम् । ‹दुल्व पेते न्यश्द' हिरण्यः समप द्यतः” 

भा व° उक्गोस्तद्य तव्जञातत्वात् तथाम ! अआग्न. 

` रेतः शब्द् विल. तिः | ईष्खणनामनामके धृस्तुरे अमरः 

ऽकयेरुणि शब्द्ाथ° । टमदासम्बग्विनि. तटादौ चि. 

गाङ्गट ए गाद्क नदीतदमटति अट-खच शकर । 
(चिद्किड्) १मत्खभेरे चन्दरत्रा० सतारये क । तत्रैवार्थे 

शब्छ्र, । [तलोपः । (विहि) सतृखमेरे ब्देर, । 



क 

गा 

जाङ्कटेय इ* गाङ्ग नदीतर अटति अट एषोर 

गाङ्गयनि ए* गङ्गाया कपपर तिक।° फिञ् | ¶भीघ्ने 
भकािकेये च | प्रवरपरवत्तंक्े शच्छतिभेदे च प्रव 

-राध्यावः। 
गाङ्य परण गक्गा+-अप्ये ठक् । भष, राततिं केये च । 

“यं गर्भै" चर्व गङ्ग पावकादप्रतेजसम् । तदल" प्ते 

न्धस्त' हिरण्यः समपद्यत” इतय् त्तो : रेखे , ४तच्नार- 

नामके धृस्तरे, ५भेरुणि च शन्द्यचि° । ६रलि- 

अमत् पु लिक्षा०| ७भद्रषठस्तके राजनि°। 

गाङ्गेरुका स्तनो गाङ्ग" जलमीरयति लिपि ईए-ङ्ग खाँ 

क गौरा डोष् | नागवल््याम अमर“ गोरच्च" 

तण्ड लायास् शब्दाधेचि०' 

गाङ्गष्टौ स्त्ली गाङ्गे नदीतटे तिष्टति श्या-क म्ब ष 

सवम् अलुक ख गौरा° कष् । (नटा) कटथकेरा- 

तायाम् हारा । 

गाङ्ग लि गाङ गङ्गक्रूले भवः यत् । गाङ्गसम्ब- 

न्विमि । “उरः क्तो न गङ्ख "छ ०६।४५।३१ ।““गा- 

द्गः गाङ्ग कूठ भवः"भा० | 

गाजर भ गज-मदे षञ् “न कारेः” पार न हलम् गाजं 

भद् राति रा-क । {ग्टञ्जने रगच्जंरे ( गाजोर ) | 
मूलभेदे गच्जरमिल्ल् . भावप्र पाठान्तरम् गजे रणन्दे 

शणादुक्तम् । 
गाडव इ° गडराकारेास्येद्य प्रत्ता अण गडो्भावो 

बा अथ] एगवेडधान्ये त्रिकार श्गड्भावे न° । 

गाडिकं लि गहडक्+चतुरष्यंं छतङ्ग° इञ् । गडिक- 
निष्टं तादौ । 

गाड्ल्य न° गडुल भावः नाह्यश्यञ् । गड लभावे ५६ 

गाढ़ न°्गाह-क्र | १अतिशये ददे । श्तद्य् ने, देखवगाे, 

$शैषिते च लि° । “तपसिगादां तमसां प्रापेति" रदः | 
^“मादृकान्तद् शन बव्ययाम्"” साषः। ““बद्यःकर्ड- 
चय् तभ्जलतायन्विगाढोपगृटे" भेव० । 

गाढ़सुष्टि ए- गादोष्ठदिरत्र । खङ्गे भेदि । 

गाढ़ावटी खो चवर क्नकरोडाङ करोड़ामेदे“नोवोज्ञा वटिका- 

यख अद्यते खेलने यदि | गादृाबढौति विदख्यावा पद्' 

तख न इष्यति" तिश्वम। {कारिभवादौ । 

| गाणकाय लि० माखकारौ भवः कुवौदि° खय | गण- 

गाणगारि ए्गणगारखापत्वम् पञ । सिम रे। “सवे 
वलानगोना दुः याणगारिः' विद्वादन्तवाक्तम् । 

{ २५६९. ] गाण्डि 

“इनर्हनेच्च गाणनारिः” आश्चरौ" १।१७।१८ ` छने 
 गाणपत ति मखपतेरिदम् अश्वप्ाऽ अण् गकोऽपवादः | 

१गणपतिसन्बज्धिनि )“सारखतो गाखयतः सौरश्च वैष्णवः 
क्रमात्“ ति त°। 

गाणपत्य लि गखपतेभावः पयन्तात् यक मखपतिभागे. 

“म हादेवप्रदेन गाणपत्यश्च विन्दति” भा० व 

८९ ० | ““उपोष्य रजनीनकां गाखपत्यवाभ् बात" 
व्राध्याये 

गाणिक नि गणं वेत्यधोते वा उक्या०्डक् ! $ गखवादि 
, पाठके रतदव ततरि च | गणे गणपाठे साधुः कथाण्ठक् | 

\ग णद्लङ्गशले नि° । [यञ् । गगा समह हेम° | 
गाशिक्ये न° गखिकानां समहः गणिकाया यञ्* वात्तिं« 

गाणिनि इद्लौ गणिनोऽपत्यादि “ईन्धऽख्यनपत्ये ?, पा 
अपत्याथैकेनो नितेधेऽपि गायिदिदथीत्यादिना इनो. 
नलोपः | १गश्विनोऽपव्ये रतच्छाने च स्त्ियां ङगेप् । 

'गण्डव्य इ गण्डो रपत्यादि गगा यज् । गणङोरपतये । 
यूनि यजन्तत्वात् फञ् । गाख्डव्यायन यूनि तद्पदये 

लोहिता स्यां युवत्यामयुवत्याञ्च ष्फ धित्वात् । 8 । 

गाख्डव्यायनौ तदपत्यस्नौमाने ; 

गार्डण्डो) चली 'डि-ष्नु “गाण्डयुजगात् संन्नायास 
पा. दोषेनिहेथात् निर इ्चिः । अन्यौ । रदिकारान्त- 

त्वात् व, डिप् । तर्ये । “ष, गाश्डोमयद्चापः'? 
भा० उ° €७अ०। 

गारख्डि(ण्डो)व एन गार्षिरस्यख संन्नायाम् द बक 

नख ठनि । तच्च घब हणा निर्माय सोमाय दत्तः 

सोभेन च वरुणाय, अग्नप्रा्ितेन ख वरयेना्ुनायः 
दत्तम् तत्का माण्या०२२५अ०। 

“तभन्री ूमकेतः प्रतिग्टद् जलेश्वरम् । चदु" खोक 
पालानां देवदेवः शनातनस् । खोमेन रान्ना यदत्त 

घटं बेषुभौ 'च ते । तत् प्रयच्छोमपंशीघ' रथञ्च कपि- 
लच्खम् । कायं चच चन इत् पार्थो गाख्डोवेन करिष्यति । 

चक्र वाशदेवञ्च तन्डमाद्य प्रदौयताम् । दद्ानौव्योव अ~ 

रुणः पावकं पर्यभाषत | तदङ्.तं महावीय" यथक 
विवधेनम | सव्र रनाष्टव्वः ख्वशद्छप्रमायि च] 
सव युधमहामात्नः पेरैनयपरधणम् | एक" शतस होश 
संमितं राद्ृवधनम्  शिनहच्चावचेवं थैः शोभिते च्छम- 

प्रणम् । देवदानवगन्धरः पूजितं शाश्वतीः बसाः) मादा- 

देव धनूरलसद्थी च सहेुपी" । "“दतदिवा ध" 



गात 

चऽ बह्मणा निख्ितं षरा” । “एतदषैसडचन्तु 
ज्मा पूव सधारयत् । ततोऽनन्तरमेवाध प्रजापतिरधा- 

श्यत् । व्रौखि पञ्चशतं चथ शक्रोऽशौतिं च पञ्च च। 

सोमः पञ्चशतं राजा तथ वरणः शतस्न | पाथः 

चञ्चु च ष्ड्टिद्ध वर्षां श्ोतवाडनः भा० वि०४२ °| 

र्ता ने मेदि° । [च्छ् ने । “यत्र गार्डोवधन्वा"'मेष°। 

गार्डौ वधन्वन् इ* गाण्छोवं धरस्य अनङ् समा । अ- 
गरौ विन् इ* गाख्छोवमस््यख इनि । १अब्नं ने मध्यम- 

पाण्डवे लिका । ^कछतवान् योऽबुधः; कोपाद्गरि- 

गाख्डोवि विहम्” भा० चआा०१४८० । २अच्् न्ते 

राजनि° | {` २गन्तव्ये च । 

गातव्य विश्नै-गाने ग, गतौ वा कणि तव्य | {गेये 

मातागतिकं लि गतागतेन निधत्तम् अ्षदा० ठक् । 
गमागमनिष्पनच्चं | [ उक् । गताइगतनिष्मन्नं । 

गातानृगतिकं ल्ि* गतादगतेन निं ्म् चदय 

गातु एण्नै-गाने माङ्-गतो गा-स्तुतौ वा कतमावादौ 
इन् । १कोकिले रेभ्वमरे रेगन्धर्ते च मेदिनिः | ४रोष्ये 

लि° भेदि०। ५ गायने त्रि उखादि० | ६गाने «गाव 

लण्ठन्न् पसो जनाय" ऋ०४।५१।२ । 

भा । गन्तव्ये मागाँदौ “उस नो गातुः कु 

सोमसदः” ६।८५ | ४ । “गातुः सभे च विन्द्: 

१०।१०४।८।.गातु' गन्तव्यमा गेम्"*भा° रडपाये “कयाय 

गातुः . ५,६५।४ । `" गावृपायम्* भा० | 

गच्छत्यत्र गा-गतौ आधारे तुन् । €ष्टथिव्यां निष० । 

“नाकं य्य रुष्सल' गाठ्मग्नसू्" २।२१।१५ । “गाद्' 
` एथिवोम्" भा7° | “गोभ्यो ग तु निरेतवे?” €।४४।६०। 

"सात" भृभिसू्"मा० । {सतवे । *“यदवतिब्रह्मे याठ- 

मेरव्*४। ४।६ । ‹ गाव॒ स्तवसम्"” भा० | गातुभिच्छति 

ये ख्खा पुरा गादयन्तीव देवाः" १ 

१६९।५ । गातु वेत्ति विद्-क्विप्र | गातुविद मार्गाद् 

चक्रि ।'*सोमोजिगाति गादुविन्नौ द्या स्**९।६२।१२। 

गाठ लिन ने- गाने द्च्| गायके ““गाता चठ 
बेदानां उद्गाता प्रथमत्विं जाम् । स नारदोऽथ विप्रः” 
हरि वं५५ आअ० |“ तखाच्व वोह्धातेतद्ध ह गाता'"दा ०० 

गाव भयन्धे अद् च° ल्म अक० सेट | गान्रयते अज- 

मात्रत । गालयःस्-बभव खास चक्रो । 
गात न° गै-न् गातुरिदम् वा ण) ङ्गे देष 

सा मङ्गलक्तानविशुद्धगलौ" वजाः "इुःखदुःखेन 

“नातः मानम्" 

वनते" 

क्यच् गाद्भयति | 

[ २५७० .] 
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“ख शङ्धगालमन्तिकात्"र दुः ।श्गाट- 

तान्बार 

गाल्रम्'› भेष० | 

स्लम्बन्ध्नि वि “प्रमु गालाखि प्येखि?" 

श्हस्तिषटठलष्ादौ ञदि०। “कापस्काराज्ञ,नगाल्रख 

भूमिम् ”” भावः । “लूनगानच्छ खित्रजङ्गख" मद्धि 

गालशुप्र ४ कष्ण मदहिषोषु लक्षणाय। सतृणं एलभ्दे 

ˆ श्चणायाः प्रजाः श्टशु | गालवान् मालयुद्नच्च 

भालविन्द्च वौव्यंवान् । ज्र गाल्वन्याय भगिग्वाडु- 

जया सह'” इरिवं* १६२ अर | 

गाबभङ्गा सलौ भनूज-चज गात्रख भङ्गोऽवसादो यद्या; । 

शकथिम्बास् । थब्द् च ०६० रभ ङ्द (गामो ड्ा)ए०। 
गात्रमाजंनौ सती गाल" ज्यते अनया कल-करणे ` च्युट् 

प् । (गाछ) चुद्रपञ्चाम् । 

गावब नश्गाले रोषति र्ह-क ७त०।१तलुर्डे लोमनि | 

“गालरुहेषु च इषेः" भाग० २२।२ अ० । | 

मालवत् ए* शलकचणागमेजाते लब्छपन्रभेरे २्तदनुजमनिन्धां 
ख्ही डप्। गातरुश्नथन्द द्यम् । रप्रशस्तेगाले लि०। 

स्तियां छोय । [ द्यस् । 
गालविन्द ए लचणायर्भजाते शष्णदुलभेरे गाव्रय॒प्रन्द 

गात्रसङ्गोश्चन् इ°गाल' शङ्धोचयति सम्+ज्च-खिक्-खिनि 
६ । जाइकजन्तौ राजनि° | [ खगे डेमच० | 

गानसम्ङ्ञव ए"गाले ख संज्ेवते सम्+ल्-अच ्त०। जव 

गालागुल्ेपनौ सी गात्रसन्लिष्यतेऽनया किप-करखे 
षट॒ट् । अहरेपनवर्तिकायास् अमरः । | 

गालावरण न° साबमादयोति चआ+ह-च्् | मालावरङे 

वस्त्रौ ण “दशां च पान् भतः शराणामासच् गा. 

लावरण्ानि चेव” भाग्रो° श्ख° | 

गा्रसख्ित बि सम्मितं सम्प 

सम्प ण्न विमासोद्ध गभेख्य प्राखिनि। “पाद् 

खत्पद्चमावरे ददौ पादौ साठसगश्व्ते | पादोन बत 

माचष्टे इत्वा गर्भभचेतनमू'' प्रा° तरषटतवाकम् । 

ायदूगाथः छत 

सोमो इुरायन्* छ, १।१६७।६ । ¢गाघ' गातच्' श्षो 

त्रस्?" भा० । श्द्धेके "पादे दादश विषमे मात्राचाष्टा- 

दश हितीये हि । पञ्चदश चेत् तरीषे कथिता माथा त- 

चेवाव्यौ ̀ इन्दोगडत्तड्चे श्मानराटत्रमेदे,रगानमाब्र च 

४प्राहतमाषायां मेदि । गाथां करोति चश । राः 

शोस्यादावपिन द) गाचाकारे तदृक्तारकषे कलाय 

शा हरनी गाथां निष्ड' चमावतासू'"भा^द०६अ० । 

माल 

वक 
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गाधि 

.परगाधाद्यः | “इतिहासश्च पुराणञ्च गाथा नारा- 

शंसोञ्च" अचर १५।६।४ । वाक्य माने निष। 

गायक लि° नै-यकन् { गायके “कणद्धिरलिगायकतैः"भद्धिः। 

गाघगति ए ईत उ्रापोरिति खर । वाक्पतौ स्टरे | 

"जायपतिं ये धमति श्ट्म्” ° १।४३।४ । 

गाधिन् लि गाथा स्तोत्रादि अस्स इनि । गायाबुक्ते 

गीयमानसामयुक्तो “"उन्द्रामरद्ाधिनः" १।७।१ | तखा- 

यत्यमख् गधिविद्घीव्यादिना खपत्येऽपिन टिलोपः 

गायिन तदपत्ये तच्छान्ने च । स्तिया डप् | 

शादि स्त्री गदब्धापव्यः वाह्वा° इञ् | गदर्पयाद्व- 

स्यापये। [ निं त्ते | 

शादित्य ति गदितेनं नि त्तादि प्रगद्या° अग्र | गदितेन 

गाध प्रतिष्ठायां अक° यंन्यने लिप्सायाञ्च सक° भ्वा° आत्म 

सेट् | गाधते अगाधि। जगाघे | टित् चडि 

द्ुसखः । अजगाषत्-त । गाधः ।“अगाघत तनो व्योमः 

(“गाधितासे नभो भयः” भट्टिः , 

शाधं खर गाध-मावादौ घञज। स्थाने, रचिपरसायां, च 
कणि घञ् । रनचस्परे हेम च ०४ तदति वत्रि०“सरितः 

कुतो माधाः”” रषः । ˆ खशोमह्हि गाघत प्रतिषास्' 

ऋ०५।४७]७ । “ “अनासादितगाधं च पातालतलमव्ययम्” 

भाग्यारर१यअग 

गाधि इ* गाघ-इन् । चन्द्रस्य कान्यकृजाचिपे, विश्वामितर- 
पितरि न्दपभेहे| “कसय चित्तय कालस्य कुशनाभख 

घौमतः। जनने परमधम्िं्ो गाधिरित्येव नामतः 

ख पिता मम काकुत्स्थ ! गाधिः परमवानिकः” रामा° 

चा०१।३४अ०] रामं प्रति विश्वाभिनोक्तौ । “रेल पुत्रान 

वच्छ ” इत्य् पक्रमे “'कृथण्ला वभवृद्हि चत्वारो देव- 

वचसः" कुशिकः कुशनाभञ्च कुशाम्बो मत्तिंभांस्तवः" 

“कथिकस्तु तपस्त मरे पुनमिन्द्रखम" विभुः । लभेयमिति 

“तं अक्रस्वासादभ्यैत्य जज्ञिवान्” पूर्णौ वभ्सहसे 

वै नन्त चक्रो पश्यत । व्य् खतपसं टदा सहस्ता्तः 

पुरन्दरः । पुत्रजनने स्वभेवांशमवासयत् । 

उनत्वे करयामास स रेजनद्रः चरोत्तमः । स गाधि- 

रभवद्राजा मघवान् कौशिकः स्वयम् । पौरकुत॒खःऽभव- 

९ 
समथः 

दायो गाधिस्तखयामलजायत्” इरिवं° २७अ° | 
श्र] धिज्ञ इगगापेजायते जम-ड । विश्वामित्रे ब्रह्र्पौँ तत्कथा 

इरिव* २७ ° | “विश्वाभिन्रन्तु दायाद" गाधिः कृ- 

चिकरनन्दनः । ज्ञनयामाब॒दुतन्त॒तपोषिद्या्मा+ 

१२ बा भ्र ५) । 5 
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लकम् | प्राप्य ब्रह्मभिसमतां योऽयं सपर्भितां गतः । 

ऋचोकशब्द् १४१४० तदुत्पन्िकथा । गाधिच्चताद्- 

योऽष्यत “ततोऽभ्यगात् गाधिच्तः चितीन्द्रम्” भट्टिः । 

“प्रजापतिदच्वतादासोत् कुश्रो नाम महीपतिः कुशस्य 

घत्रो बलवान् कुशनाभः सधाम्मिंकः । कुशनाभस्ततोद्या- 

सीत् गाधिरि्येव विश्ुतः” “गाधेः पबे महातेजा वि- 

शवामित्नो मह्ाखनिः”रामा०वा०३१अ०| रविश्वरथादौ च | 

गाधिन् एुगमाधिनामके छपे ।“शीघमाख्यात मां प्राप्न कौशि 

गाधिनः छतम्” रामाश्वा०१८अ० | 

गाधिपुर न° ६त° । कान्यकगजे मह्ोदयाख्ये घरे हेमच° । 

कान्यक्गजशब्द् १८८६ * कुशनाभशन्द च दग्यम् | 

गाभिनगराद्योऽप्यन्न । 

गा्ेय पु गाधेरपव्यम् हर चः इतयलुदटततौ 'दतोऽनिजः'"पा* 

ढक । गाधित विच्वामिब्रादौ | “विश्वामित्रस्तु ग~ 

घेयो राजा विश्वरथस्तया। विश्वकृत् विश्चजिद्धेव 

तथा सत्यवती ब्ढप !” रिवं* ३२ अ० | भगाधेयदि्ट 

विर रसन्तम्” भट्िः। तख कन्यायां रेसत्यव- 

त्याश्टचोकपत्याम् स्त्री डप । “उवाच भायां गावो 

भर्तारं भागेव्ेभस्* भा० चदु ४अम। 

गानं नश्गे-भावे-ल्य् ट | शगोतौ । गानः हि दिविव' नौ- 

किकं वैदिकञ्च । तत्र लौकिकगानखय लच्तणादि गौत 

शब्द् वच्छते ैदिकख लकच्च्णादि ॐ०९।२।२९ द्ध 

भाष्यादौ उक्त" यथा 

“चर्य कत्वात् विकल्पः खात्" २९० | “सामवेदे 

सस्त गोय् पायाः । आह, के इमे गव्य पायाः 

नाम १» | उच्यते,--मोतिनांम क्रिया, सा अभ्य 

न्तर प्रयल्न जनितस्वर विशेष्पग्णामभिव्यञ्जिका, सा साम- 

शब्टाभिलप्या, खा च नियतपरिमाणायाश्चि गीयते, 

~ नल्सम्पादनायेाः ऋक् ग्तरविक्षारो विक्षेषो विकर्णम- 

भ्यासो विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सवौ समभिगताः 

समाम्नायन्ते । 

विकल्छ्रन्ते १--इति। किं तावन्नः प्रतिभाति, सर्वेषां 

तेच संशयः, किं ससञ्चोयन्ने छत 

समाम्नानात् सवाङ्गोपसंहारित्वाच्च प्रयोगवचनसख सख- 

च्रोयेरन्चिति णवं प्राप्रे जमः, “रयै कत्वादिकल्यः 

खात्?' इति । एकां गीत्य् पायाः+---गीतिः कथ 

निवत्ते ̂तेति प्रयुज्यन्ते, तत्रान्यतरेख गतौ निह ताया 

नेतरे प्रयोगमरन्ति । तसख्माहिकला दइूति'" | नत्र खराः 

तकर. दादयः षान्ताः सप्न सामिधानन्रा० 1१ उक्ता. 
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यथा “तद्योखौ ऋ टनमष्व सान््ः खरसत' देवा उपजी. 

बन्ति येऽवरेषां प्रथमस्तं मनुष्यायो दितोयस्तं गन्ववांपस- 

रशो, यस््.तोयस्तं पशगो+यचतधेस्ं पितरो ये चाण्ड 

ओेरते,यः पञ्चमस्तमघ्ठरर चां ि,यो ऽन्त्यस्तमोषधघयोग्नस्य- 

सयोयज्चान्खच्जगत्, त्ादा्धः सासेवान्नमिति साम 

द्धो षाश्प जीवनं प्रायच्छत् । उपजोवनोयो भवति यणएवं 

चेद् तख्छ ह वा एतस्य साम्न छगेवाख्यीति खरोभांसानि 

स्तोभा लोमानि । यो वै साश्नः सख' यः छवः येद 

श्व च ह पै साम्नः सवस च भवति खरो वाव सानः 

श्व" नेव छवणंम्'" । 
शन्दोग्ये च “का साम्बो गतिरिति खर- षति हो 

शवाच” “खर इति ख रात्रकत्वात् साश््ः, यो यदा- 

करकः स॒ तद्तिस्तदाश्चयख्च भवतोति खदाच्रय दृव 

चटादि? भा० । सामसं{हताभाष्ये ऽपि दधेवोक्त' यथा 

““साम-शब्द्-वाच्यसख गानख खङ्पन्डगच्तरेष क्र, टा- 

दिः सप्रभिः खरः, अच्चरविकारादिभिञ्च निष्मा यते । 

ऋः प्रथमः .लीयश्चतधेः पञ्चः षच इत्यते 

सप्र खराः ते चावान्नरमेदैर्बद्धधा भच्नाः|। खरद्य 

साम-निष्मादकत्व' कऋान्दोम्योपनिषद्ः प्रथमे प्रपाठके 

प्रन्नोत्तराम्थाभामन ति" । 

तत्नाचरविकारविषये पूर्वो चरपच्ौ ने° ९।२।३२। छता- 

दिभाष्ययोरैर्बितौ यथा 

“काभप्रदेशे वपिकारस्तदपेक्तः खाच्छास््रलछछतत्वात्” 

,३२। ^ शद्दमाम्नायते,-^रघन्तर छत्तरयो गा बति, यदू- 
योन्यां तदुत्तरयोगौवति कवतोघ रथन्तर गायति, वि~ 

राट्चच वामदेव्यम्" इति । तत्र सन्दे हः+-किञ त्राव खं- 

वेन गातव्य, किं योनिवखं वशेन ? । कथत्तरावखं - 

वशेन मोतं भवति १ कथं वा योनिवख॒ं वेन १ 

इति । उच्यते, क्िञ्चिडदाहर्यं ग्टहीत्वा व्याख्या 

खामः+-यद्ा तावत् इद्धन्तालव्यमारई भवति दूति 

योनौ यख्ितृ भागे आभवः क्रियते, ततो योनिवखं - 

वशेन गीतं भवति, अथ भागान्तरे इद्गन्तालव्य' दष्टा 

आदभावः क्रियते, तत उन्तरावशंवथेन गोत भवति । 

किं पुनरत्र कन्त व्यस् ९-योनिवणेवशेनेति । कथम् ९ । 

यावति भागे पारख योनौ दैभाषः कंतस्त' 

विचार्याः, किं तन्न क्तमिति १-एकारो नोद्धारितः, 

ईैकाराकारौ आगासिताविति, रखे दत्तरासखपि ताव- 

त्येवभागे योवः, खन उद्वारयितव्यः, ईकाराकारौ 

गान 

आगसयितव्यौ इति ' रवं, यद्योन्यां तदुन्तरये मौनि 

भवात | तस्माद्योजिवणेवरेन गानब्यभिति | खि चैवं 

गीति नद्च्छति,तरथा कचित् प्रणण्ेत् यल महतौ 

गोतिः अस््ेष अच्चरष॒ गोयते, तत्र व्यक्त' प्रणश्यति 

यदः ततराच्चरवथेन क्रियते, तखमाद्योन्यश्चरवभेन कत्तं - 

भिति । अपिच काचत् क्रम उपरुध्यते यतल्क्रमे चखार - 

मावभागवेः, च्यापेच कचिदुपरष्यते, यल प्रात 

च्छागमो नैव क्रियते, तत्र खाध्यायकाले गानेन च कमे- 

कालं गानमयिरद्धः कत्तं व्य, तस्मात् योन्वच्रवयेन 

कर्संव्यसिति ८“सामप्रदेशे विकारः” चआदेमावादिः, ५तद्- 

पेच्चः' योन्यपे्चः, एतत् शास्त्रेण कतः+-- यद्योन्यां 

डत्तरयेः' इति, यावति साममागे योनौ चाभावः | 

कतः, तावल्ये वोत्तराच्च कत्तं व्यः" भार 1 वे त॒ बाद्- 
रिर्यथाद्रव्य" दव्यव्यतिरेकात्”*२३० '। ५ऊत्तराषच्यैवशेन 
कर्तव्य वादरिमेन्यते ख, न योनिभागवशेन | कुतः ९ । 

योऽसौ प्रतौ चऋादैमावः लतः, नासौ आनमः, न च 

तत्र॒ श्कारलोपः, किन्ति १ खकारो नाम च्यावणम् 
वरण अवख" संतम्, दैवं ' विद्टतम्, उभे पि 
च दोर्घे, ताभ्यामसापधुभ्यां सब्धयच्चरं साप्र॒ जन्यते । 

ततर प्रसतौ आआकारेकारौ विक्धेधितौ, नापूरवावागसितौ, 

णस्तु तयोः कश्चिदपूरैः सतः । स्वैता प्ररं प्रत्यत 

नद्यत्, वावति भागेऽन्यो वै भवति, न सन्ध्यक्षर, 

तत् खं ाभावे विन्ञेषो न शक्यः क्तम्, अन्यक्िन् 

भागे यत् सन्ध्यच्चर भवति, तत् दशादि बः क्रियते 

णवं, यद्योन्यान्तदुत्तरयोः कतं भवति, योन्यां हि 

संक्जिष्योर्विज्ञेषः कतः, इहापि संक्जिटटयोविज्ञेषः, 

इतरथा व्यतिरिक्त' कल्पितं खात् अथ यदुक्तः; .-गीतिः 

परनङ्न्छतोति, न प्रनङ्न्छतोति, विनाम लत्वा अन्तरं 

गायिध्यते । संललेषभ।वाद्चाणक्यो विद्वेषः, अआभेक्रमौ 

नोपरोत्खेते" भा० । 

खोभपिषये च तथैव तौ प्तौ तले व९।२।१४।१९ तरादौ 

दितौ यथा र 

"स्तोभखौके द्रव्यान्तरे निरटस्तिर्ग्बत्०३४ख्० । ^कव- 

तीष रघन्तर गायति, रथनरुत्तरयो गवति यदु 

योन्यां तदुत्तरयागौ यतिः दति) ततोत्तरावणेवणेन 

गातव्यमित्ये तत् समधिगतम् । अथेदानीम् इह खंद्- 

द्यत,-- किं स्लोभाः प्रदिश्यन्ते नवा इ्ति। कि 

पराप्रम् १ न प्रदिश्यन्ते ईइति। कतः। मीति 

॥ @ 
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खाल, न स्तोभाः, या गोतिः, सा प्रदिश्यते, "यद्योन्यां 

लदुन्तरयोगौथति"* इति गायतिश्छसन्बन्वात् । अपि 

च ्णव्दाैरसंभ्यमानः श्ोभोऽनधेकः दात्, 

लादि न प्रदिश्योत । खपिच कचिह्धवति वचनम्, 

५हन्दर या सदभ्टवसाम गायति" दूति, ततुापत्तिभेवेत 

श्रीतकमा ङन्द्रो वाक्यथेभेभ्यो ऽवगम्यते । तद्य तपति" 

` इत्यनेन सम्बन्धो न खात् । तश्जात् स्तोभख गन्तरे 

निषटन्तिः, यथा कछगच्तराणामगोनित्वात् निष्टत्तिरेव' 

सोभाच्चरास्वासपीति भा० | “सव्वांतिदेशस्तु सामा- 

न्य्व जवददिकारः खात्०९५ ० “नेतदच्ति,-स्तोभानां 

नित्तिरिति, स्वातिदेशो द्धि भवति, छक्-स्तोभ- 

स्वर-कालाभ्यासविशिष्टायाः गोतिः सामशब्देा वाचकः । 

कथमवगम्यते १ । तवर प्रयोगात्, यदि स्तोभा निवत्त 

रन्, ततक्लतो विशेषो नोप्रंडहितः खात् तन शब्दो 

बाध्येत ! तखमात् सखोभाः प्रदिश्वेरन् , यनृक्तम्,- 

कशब्द यैः असन्वध्यनानाः सोभा ष्यनर्थेका भवेयुः, 

घत नसः, “लोकवत्” न अन्यज्ञा भविष्यन्ति । तद्यथा, 

जोके गायनेर कव्यञ्चकषानि यानि नाम पर्षिष्न्ते, तानि 

मोतिक्नालग यनार्थानि, ना सम्बन्वाय उच्चायंन्ते, छखं 

चरैः मोतिकालः परिच्छिद्यते, तददिद्टापि काजप- 

त्िदार्थानि स्तोभाक्तराणि दवन्ते'रच्िति”” भा० । 

५अन्वयतद्चापि दभेयति'९६छ०।५अन्वयतच्चापि स्तोभान् 

दथेयति, यताचिकानि पदानि निवत्तन्ते, “सोभा 

गेद्धा चाहयन्ति' इति, “सोभाः” स्तोभा एव॒ गेद्धाः'' 

स्वराः । तख्ादपि स्तोभाः प्रदिश्यन्ते ” भा° | “निद 

त्ति्वाऽथैलोपात्?१९७८द० (५ ना शब्दा त्पच्चो विनिवत्यं ते । 

“नित्तिः' “अग्नटपति' इत्ये वज्जातीयक्षाः, शोकमा 

छोन्द्रौ वाक्यये्रे उपलभ्थते,न तेनेव जातोयकाः स्तोभाः 

सम्बध्य रन्ति । अन्वयात्सम्बध्यन्ते लोकवदिति यदुक्त , 

तत्परि हन्तव्यम्"? भा० , “अन्वयो वाथवादः स्यात्" 

शट्* । ५ कन्बोयुवा एञ्चातोयकाः स्तोभाः, नदि वय- 

भिन्द्रष्टप' प्र्यच्षछपलभामहे, यच्च वाक्यदेषव चनं, 

सवादः” भा० |““कविकञ्च विवरच्च जेभिनिः सीभशव्द- 

त्वात्" १९ ^“अथ कः स्तोभो नाम, १ तस्य॒ लचण 

कत्तव्यम्, छच्यते,--व ऋगत्षरेभ्योऽधिक न च 

तैः खवः स स्तोभो नाम, ईडे हि लौकिकाः सतोभ- 

अन्दसण्चरन्तीति--तद्यया देवदत्तेन सभायां षर 

प्रबपता बहस्लोभं कथितनिति, यदथ र चनेभ्योऽ्िक 

विव्द्च, तत् खालोचःं एवंवक्तारो भवन्ति| ल्श 

प्रयोजनं न वक्तव्य", लच्वणकणो नहि मदेव प्रयोजनं, 

यज्ञतो भविष्यतीति । किमधेश्भयं तितं १ नन्व 

न्यतरत् पर्या प्रम् अधिकमिति वाः इति । नेत्याह, 

भवति हि किञ्चित् खधिक' न खवर्थें,-यथा अभ्थास,- 

५ तोया, तोया” इति, तथा किञ्चित् विवं',नाधिकं,- 

यथा विकारः, -“व्रोग्नाद्'” इति । तस्मादुभयं खत- 

यिवव्य{सिति“ भा०। 

विष्टतञ्चोतत् सामसंद्धिताभाष्ये यथा 

“श्सषद्चे या विकल्यत्रा वा विभिन्ना गोति-हेतवः। 

च्याद्यः प्रयो गय इश्णाद्यै कत्वाट् विकल्यनसम् । छान्दोग्य 

तवल् कारादि-शाखा-भदेष विलच्तणा गौति-दहेतबोऽच्चर- 

विकारादय च्या्त्ायन्ते, ते सवे कमाँनुषाने सञ्च - 
तव्याः, कुतः ¶ प्रयोगवचने सर्वेषा परिण्टदडोतत्वात्-- 

नेवम्, एकेक-थाखोज्गरेवा्चर-विक्ारादिभिरष्ययन-का- 

लएव गौति-खद्धपनिष्पत्ते सतच्नष्पत्ति-नत्तणद्य प्रयो- 

जनस कलात्, प्रयोग-वचन-परिग्टहीता अपि ब्रीहि 

यव-वद् ह इद्रयन्तरवद्च विकल्छय्न्ते*” इति । मोतिहेत॒पु 

स्तोभयखात्यन्मप्रसिङत्वात्तज्ञच्चणं तख्िच्नेव पारे एका- 

दशाधिकस्े विन्ितसम्--“^“सलोभख् ल्षणं नास्ति क्रि 

वास्ति न विवण्णेता | च्ाधिक्यभवष्यतिव्यापघ्र विशिष्ट 

चक्षणं भवेत् । न तावद् विवस्व लक्षणम्, वथ- 

विकारख विपरीत-वर्थत्वेन स्तोभत्व-प्रमद्धात्, ““खमग्न- 

खाया?” (क,१प्र,१द,१) इत्यस्ास्दवि अकारखख स्थान 

ओकारं क्त्वा गायन्ति “'दओभ्नाद्'* इति (गशप्रसा!)। 

अधिको वः स्तोभ इत्य्. क्तं खति, खभ्यारेऽतिव्यार्धिः, 

नपवासोम मन्द्रमन्दतला" इथे तख्ा्छवि दतत्वे्च्चर- त्रयं 

गानकाले लिरभ्यस्तम् | आतोविक्षाराभ्यासवोरतिव्था- 

र ना स्तिल् णम्-इति चेद् --मेवम्, अधिकत्वे सव्य 

ग्विलच्वण-वसेः सोभः" इति विथिषटख तद्ध णत्वात्, 

लोकेऽपि सभायां विप्रलम्भङ्गेनोच्यमान' प्रशताथांनन्वित 

काल-च्तेप-माल-ेत' शब्द्राशिं स्तोभ इत्याचच्चते, 

तास्ति लक्तणम्'' इति । अच्र-विकार-स्तोभादि- 

वत् व्-खोपोऽपि कचिद् गौनि-देवभवति, नन्रोष- 

विधयश्च विचारो नवमाध्याये प्रथमपादख्यारटादशथाधिक- 

रणेऽर्भिहितः--१०.८दइरा निरा विकल्यः खातेरवा- 

विधतः । आाद्यमेर बाध-पूवेभिरायाविह्ितततः | 

ब्धोविष्ठोमे श्रुयते “यद्गाद्रन्चीभेन सुवोत'-ऽवि। 
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“यन्नायन्ना'-द््यनेन शब्देन दुक्तायाष्टचय् तन्न साम 

यन्नायन्नोयम्, ताश्च गिराशब्दः पते "यन्ना 

यत्तावो आम्नये गिरा गिरा च द्तमे"इति, तत 

सामगा योनिगानमधीयानाः सेव गङ्ारेण गायन्ति 

"गायिरा गिरा?-दति, नाद्भतु गक्ञार-लोप-पूवक- 

साकार-यक्षारादिकगान' विधौयते शेर लत्वोद्रेयम्'- 

दूति, गिरा-शब्द गकार लोपात् इराशब्टो भवति, 

इरायाः सम्बन्धि गानम् शेरम्, तादश छत्वा प्रयोग- 

कले तदान कत्तव्यसित्यधः। तन योनिगान-बरौद्ध- 

शयोः समान-वलत्वेन विशेषाभावात् विक्ल्येन प्रयो- 

कव्यम्. इति प्राप्रे, ब्रूनः-- न गिरा गिरेति बयाद्, 

यद् गिरा गिरेति ब्रयाद ा्मानमेद नदुङ्गाता गिरेत्” 

इति गक्ार-संद्हितःमाने बाघकर्क्घा गकार-रह्ित- 

भिरा-पद्' गेयत्वेन विधौयते, ततृपदादेरिक्षारख 

गानाथेमाकारोयकारद्कारख्चेति त्नोन् वणान् प्रयुञ्जते, 

ततः “खद्धिरा?-द्व्येव गातव्यम्* इति| तव्रोबोष- 

रिनिनाधिकारणे कञ्चिद् विशेषञिन्तितः---११“दरापद्' 

न गेय" खाद् गेय' वा गोव्यदुक्तितः। न गेय गौय 

सानख स्याने पातात् प्रगौयते। ब्राह्मणेन निह्हित- 

दराशब्दो न गातव्यः, कृतः ९ रेरभिति शब्दन गीते- 

रलुक्तत्वात्, पाखिनोयेन 'विशरक्रादिभ्योऽण् [५,२,६१ ] 

दति स्वे णेराशब्द्ादण-प्रत्ययोमव्वर्थोधो विहितः, 

तथासतौरापदोपेत' छत्वे तावानेवार्थो भवति, यदि 

प्रमोतिरापद्-सम्बन्वः तद्धितेन विक्च्छेत, तदानौमा- 

कारो यकारद्कारोरेफञ्याक्ारस्ो तेः पञ्चभिवर्यैर्निष्पच्र- 

मायिरा-ख्पः गौयमानेरा-शब्द्-प्रातिपाद्किं भवति, 

तादशात् प्रातिर्पाद्कात् पाणिनीयेन द्धाच्छः [४,२,- 

११४] '-इ्ति सूत्रे ख ऋप्रत्ययान्तरे सति, बआयिरोय 

कत्वे ति ब्ाह्यमखपाठो मवेत्, तस्माच्च गेयस्-इति प्राप्ने, 

त्रमः--गोयमानख गिरा-पदख स्याने इरापद्' 

विधौयते-इतिपदमाब्रख बाधः, गानन्तु न वाध्यते, 

किञ्च {खक्तादिसूतले स्णाख-परत्ययेऽपि, पूरंात् मतौ कः 

मृक्-साग््ोः [५,२,५९]-इति सूथात् सामादढनेरेर 
साभेव्ययै7 भवति, सामत्व' च गौति साध्यम्, यदा 

ठ “वद्ध विकारः [,१,१२४] इत्यथे अणप्रत्ययः, 

` तदानीमिरायाविकार इति विय्रहेयथोक्तं नान लभ्यते, 

तादु गातव्यम्” इति , ततेव छगकराणां स्कार 

कत्वं गानाद्धकसाम्नो व्यवस्याष्योक्त' यथा 

गन 

यथोक्तष्टगत्तराणां संस्कारक' गोत्याकक' यत् शाम 
तदेतरेकेक" छन्दोगा णगेक्धास् चि "वेद्साम-नामके 
खन्ये ऽधोयन्त, ऊअदनाम्के तु यन्द एकेकं साभ टचेऽ- 
धोयते सोऽयसहयन्यः तस्खिचचेव पादे प्रथमाधिकर णस्य 

दहितौयवणके पिचारितः--"जहयन्धोऽपौरुषेयः पौ- 

रूपरेयोऽथवायिमः | बेदसाम-खमानत्वादु विधि-खा्ध- 

त्वतोऽन्तिसिः | यज्ञिन् न्य सामगास्तनेव्चे साने 

केक गायन्ति सोऽयसूहसन्धोनित्यो न ठ धुर्भेख 
निरितः, कतः ९ अनध्यायवजेनेन क्तं र इरयेनाध्या- 
पकानां बेद्तप्रसिद्धया च बेदसाम-नामक-योनि-खन्य- 

सट्त्वात्, इति चेत्--मेषम्, अपौरुषेयत्वं विधि- 
वैव््य- प्रसङ्गतः - "यद्योन्यां तदत्तरयोगाय{ति? दतिः 

विधौयते | श्वयमथेः--अपोरूषेयत्वेन सख्निपद्धे 

वद्साम-नाभक्रे न्ये “कया मित्र आ भूत्” 

द््यत्धां योन्यामेकखार्ट च यद् -वामदेग्य-नामकः 

सामोपदि' तरेवोत्तर योक चोः “कर्वासत्योमदानास्' 

“अभोषु शः सखौनाम्” इत्वतयोः हितीयतृतीययो- 

गौनव्यम्-इत्ययं विधिद्् हयन्यख वेदत्वे व्यैः न्यात्, 
“बेदखाम-वद्ध्ययनादेव तत् प्रसि: उपरितनगदये 

सामोहख पौरुषेयत्व ऽपि सामस्र्ूपख्य तदाधषारम्- 

तानां तिष्छणा्चां च वेदत्वादनध्याबे व्जमभीयाः, 

कन्त रखरण' जो करूपारामादिध्विष चिरकाल-व्यवधा- 

मादुपपच्नम्, अ-खरय-मूलिकेवाध्यापकानां बेदत्वप्रसिद्धिः 

यथाचह्न, चानामध्यापक्रामहात्रत-प्रय ग -प्रतिपाद्कसाश्च- 

लायन-निमित' कल्यरन्रमार गले ऽधीयमानाः ममा 

रण्यक भिति बेदत्वेन व्यवहरन्ति तदत् । न च तदाएव 

बेदत्वमस्िति वाच्यम्, प्रथसारगयकेन पुनर्क्तात्वात्, 

अथेवाद्-रादड्ष्येन ब्राद्यणसादशवाभावाञ्च। तसात् 

पञ्चमारयकवदूहः पौरुषेयः, एौरुषेदयख च न्याय- 

मूलत्वात् यत् वच्छमाणन्याय -विरोध-स्तदप्रमाखम्" । 

अत्रेदं दिम्मात्रसदाद्धियते ! “खम्न याकि बतः 

ग्टश्यानो इव्यदातये | निद्ोता तसि बह्िषि" शा 

म्मा कक्। तखाः अच्चरविकारदिभिरेवं यानम् 

यथा ““ओग्नाई आयार वीदू(चि) तोया तोया) 
ग्टखानो ह, व्यदा तोया नोयाङई नाद् दो ता 

श्म्ाद् व" ओहो वा ङोनि""। तत् म्न इत्यत ख 

द्यस्य वये विकारे अद्त्यख स्याने ओक्पो विकारः | ९ 

द्र्य कारस्थाने खाई दति बिक्घेप्रयम् | श्राया 
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इत्यत्र देता इति व्शविकारः | वौ इन्यत वोद 

(चि) विज्ञोषणम् | त इत्यख तो इवि विकारः । गे 

दव्यत्र रकार दई, इति व्िद्षरो ताद इति) 

तोयाई तोयाई इत्यभ्यासः | ग्टणानोडह, इति 

षटृव्यदातय इत्यखयैकरेशे विरामः । व्यदातये इत्यत्र त 

इत्यत्र अकारस्य चो इति िक्रारे ये इत्यत ऋाङ्द्ति 

विद्धेषे च तोयाई इति तख चाभ्यासः। नि इत्यत मायि 

इति वर्णविकारः| दो दत्त्र विरामः। ता इति 

यथास्थितम् सक्छीत्यख स इत्यत्र विरामः दीषशाक्रागमः 

वशेविकारः | चति इत्यस्य स्याने तृसाय इति तलोप- 

विकास । वषि इत्यस्य व इत्यत्र विरामो दीषञ्च। 

छौदह्ोवा इति स्तोभः कगच्राधिकत्वात् | ह्िषि 

इत्यत्र दोषैरलोयौ अ्तरधिकारक् | एवमन्दतरा्य हम् । 

शवंद्पेण आअक्षरविकारादि त॒ नारद्"शच्षाद्यतसारेषो 

च्यम् । गानव्िथेषा ए 

यथाह सामसं° भ्य 

“यदुक्त “गति सामार्य ति" जेर ० तदेव विशदी- 

कत्त" सप्रमाध्यायख हितोयपादे रथन्तर न्दो नि्छपितः ` 

५अतिदेशंव् विनिच्वतु' कवतोष रथन्तरम् | मायतो- 

व्यम् गानयुक्ता शब्दार्थोगानमेव वा। इति चिन्ता 

गागबुक्ता त्वभित्वेतय,क् प्रसितः } लाववाद्तिदेशख 

योगभ्यत्वाञ्धान्तिमोभवेत् । इदमाज््रायते-“कवतीघर रव- 

न्तरं गायति"”-दइति,^कया नचिर आभूर्वद्याद्याल्ित- 

ऋचः कवत्यः, तासु वामदेव्यः सामाध्ययनतः प्राप्रम् 

तच्ञादिदं रथन्तरं साम ताखतिरद्शवते, तत्रातिदेश्ख 

स्वद्ध्ण निश्च तुः रथन्र शब्दार्थ{खन्त्यते । गानविगेषयुक्ता 

सामभेदाञ्च रथन्तराद्यः 

"अभि ल्वा श्यूर नोनुम” दतौयद्न् रथन्तर मिन्य् चरते, 

कृतः ९ ध्ये ट-प्रसिद्खितः रथन्तर गोयतासिति 

कैनचिदुक्ताः 

कभित्वेत्य,चं पठन्ति, न त॒ खरस्तोभमानरम् त्ञाद् 

गान-विभि ् ायाकचोरयन्तर-शवदायेतवभिति प्राप्ने, 

चखध्येतारः स्वर-सतोभविभ्षवुक्ताम् 

नमः स्सराद्विश्षालुपूर्थीमात्खद्छपष्टगन्चर व्यतिरिक्त 

यद् गानं तदेव रयन्तरश्बदाधः, कुनः ९ लाघवात्, 

क्ख कवतोष्वु्ु गानमंतिदेर्, योग्यम् । मत्व, चस्तद्यो- 

म्यति, = कयानोऽभित्वेत्यनयोक चोय गपदाधारा- 

श्ेयभावेन पटित॒मशक्यत्वात्, तस्माद् गानविशेषणव रथ- 

न्रथव्दाधःव्ति। घुनरपि नवमाध्यायद् दिनोय- 

प्रादे प्रथमाभिकर द्ध प५वयं ङे सामयव्द् गान 

गान्दि(न्िनौसत ए ईत । शमीश्ने 

गान्दि 

मातृ-वाचितव' खआरितम्--“ सामोक्ति-हदाटुक्त 

गोतायाख्छवि केवले । गाने वा गानएवेति खआार्यते 

सप्रमोदितम । सामान्यवाचो सामशन्दो ` विशेषवाचिनो 

बुहद्रधन्तरादि-शबदाञ्च गानमाते, वत्तंन्ने, न तु गान- 

सप्रमख्य दितोयपारे 

सिद्धः” । वेदगानखन्धो अहगानखन्यो चास्य विस्तरः। 

तद्धे दाच सामशब्द् वच्यन्ते | 

गा-गतौ ल्युट् । रगमने } गा सुतौ ल्युट् । शेस्तवने । 

गानिन् लि गानमसत्यख इनि | १गतुक्तो । र्गौतियुक्त 

श्सतुतिवुक्गो न स्तिया डगेष् ।४वचायाम् स्रो शब्द् च०। 

गन्तु लि गम-तुनु दडिञ्च | १गन्तरि रपथिके उच््वल० 

देगःथके सं प्रसा वस्तुबः तत्ना{प पथिक इत्येव पाठः 

विशिष्टायाश्टचि-दत्सयं नियमः 

लिपिकरप्रमादात् गाथक इति । 

गान्तौ स्तौ गन्त्रे व गन्त्रो+सवा्य अण् डप् । दधवा 

शकट रायडकुटः । *“भ्सजिगभिनमीत्या दिना शते ख 

दन् इङ्धिञ्च गन्त शकटमिनयु्वलदत्तोततो : क्लौवत्व- 

सपि। [ नदोभवे । 

गान्द्िकि लि° गन्द्कायां भवः सिन्धा° अण् । गन्द्का- 

गान्दिनो सी काशिराजदुह्हितरि शफल्कभाव्था यामक्र रादि 

मातरि लिका० तद्धा नामनिरुक्तिः हरिवं०३५ अ० उक्ता 

यथा ^चफलकः काशिराजख इतां भा्यामविन्द्त । 

गान्द्नी नाम सा गांठ ददौ विप्रेषु निव्यशः। 

खा माठरुद्रस्या त॒ बह्कन् वेगान् किल । निव- 

सन्ती न तै जननो गर्भस्थां तां पिताऽब्रवीत् | 

जायसख भोर भटन्ते {किमर्थमिह तिष्टसि । प्रोवाच 

चैनं गर्भस्था कन्या ग्ध दिने द्नि। यदि दद्यां 

ततो जाये पितरं प्रचूवाच इ। तथेवयक्वा चतां 

चाखाः प्ता काममपूरयत् | दाता यज्वा च 

वीरञ्च खतवानतिधिप्रियः। श्क्र.रः षषे तखां 

श्वफल काह रिदचिखः । उपमदुगुस्तथा मद्गुसं द्रद्चार- 

भमेजयः | अविल्िपस्तथोपेच्चः ल् ननो ऽथारिमह नः । 

धमेषटग् यतिधर्मं च ग्टध्रभोजान्तकस्तथा | अवाह 

प्रनिवाह्मौ च चन्द्री च वराङ्गना?) गान्धिनोति 

लिका° पाठान्तरम्| दर्भितनिरुक्तदकारयुक्तमैव युक्तः। 

गां भूमिं दायति शोधयति दै-स्िनि एषो* । रेगङ्गायां 

लिका०। 
श्वा जेये 

गान्दिनीशन्द लत्रनं लङ्गा शअक्र.राद्) च। 

६४१५ 



ग्ध 

द्श्यस् । (शरिपोगिरा शुरुमपि गान्दिनौखतम्'" 
साधः । ““गान्द्(ज्वि)न्यासतु आअफलकतः। चक्र 
प्रख्ख। आसन् एना हाद्श विशतः" 

“असङ्ः सारमेयश्च खडरो खदरििरः | ध्मः 

छवक्षमां च चेतोऽपेच्नोऽरिमरेनः । शतन्नो गन्धमादश्च 

प्रतिबा्छश्च हादशः | तेषां खसा छचाव्वांख्यो'” भाग 

६।२४।९ । अतर अक्र रप्रडखा इत्यत्रातद्युणसं विन्ञान- 

वनोषि अकरं व्यकव दादश तेन सह त्रयो 

दरेव्य्ः। ततृच्वतायां चाव्याः स्तो गान्द्न 

शब्दोक्तो रिदं वाक्यं ततृपल्ाणां नामान्तरञक्त' 

दञ्च कल्सभेदादविर्म् । 

भाग 

गान्दो स्तो अक्ररमातरि गन्दिन्याम् । ““स्यभन्तकललते 

परान्नो गान्दोएत्रो महायशाः” इहरिवं ४०अ° । 

गाग्धपिङ्लेय इस्त गन्वपिङ्गलाया व्पत्यम् शुभ्वा 

ठक । गन्पिङ्कलायाः अपत्य च्तियां डप् । 
& र € 

गान्धव लि गन्धवखेदम् अण । पगन्वेसम्बन्विनि गान्वने- 

लोकः । “इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाञ्च वरख च । 

मान्खरः यै ठ विन्नेयः" इय क्तो रेविवाडहभेदे, गान्वै- 

विवाेऽरिक्ारिभेदादि नि° सि° उक्तं यथा। 

““मलः “षडा तुपूव्यां विप्र । चब्रख चतुरो वरान् । 

विट् ऋद्रयोऽस्तु तानेव व्िद्याद्ग्यांनरात्तसान्'* । च- 

वरः आद्धरगान्वपराचसपेशाचान्, तान् राचसव- 

जयान् वेश्य्ूद्रयोः | स एव “आ वेशय सट्रयोः"” हे- 
सारौ पैठीनसिः “राचसो बेश्यख, पेशा वः ट्ख "प्रचेताः 

“पेशाचोऽसंखतप्रषतानां प्रतिलोभजानाञ्चु"मतुः “रान्न - 

स्हथासरो वश्ये द्र चान्त्यसवु गरतः” च्नियादेः 
संकटे पेशाचमाह माधवीये वत्सः “सर्वोपायैरसःध्या 

ख्यात् कन्या पुरुषस या । चौयखे'शापि विवाहेन सा 

किकाह्या रहःम्यिता" गान्धवदिषिवाडष्वय् दकपूवैकं 

दानमाह त्रैव यमः “नोदकेन नवा वाचा कन्या 

याः पतिरुच्यते । पाणिपहणसंस्रारात् पतित्व' सप्रमे 

पदे?” पराशरमाधयोये देवलोऽपि ““मान्ववादिविवाहेषु 

यु्नववादह्धिको विधिः। कत्तव्य ल्िभिभर्यैः स्मये 

याग्नि चिः” बरवर्थोक्तोः गान्वदौ विप्रवजजमधिकार 

सक्तः । तल्नौव परिथिष्टो “गन्धर्वारपेश्ाशधा विवाहा 

रा्चसच यः| पू" परियहसतेष यपच्ाञ्ञोभो विधरी- 

यते अतो होमादावलते भायालाभावाहरान्वराय 

देया तथा च तलव वदिषटमौधायनौ “बलादपष्ुता 

{ २५७६ ] गागा 

कन्या भन्त्र्यदि न संता | अन्यस विशिवहेया 

यथा कन्या सेति?" अत्र पन्त्रसंख्काराभावे- 

ऽन्यो दानस्य समषिवाहेषु सास्याहलाद्णारे राचस- 

पैयाचयोियेषवचनं व्यध् । तेन॒ तयोयैदि न सं- 

२ 
तथव 

स्ता संता बेत्याहन्त कन्यालुमत्यभावेऽन्यखौ दे- 

येति व्याख्ये यम्" “इयोः सक्षामयोमातापिदरर- 

हितो योगो गाग” विष्ण: | रशेभारतव्धोप- 
होपभेदे “भारता वभरम्य नव भेदाच्रिशा- 

मय । इन्द्रदौपः कथेरूमांस्तस््रवर्णो गभस्ति 

मान् | नागद्वोपस्तथा सोभ्य गा(ग)ग्खेसथ वारुणः| 

अयन्तु नवमस्तेषां दोपः सागरसंटतः' पुराखस० 

विष्ण, ए । तख दीपद गन्धवेप्रधानत्वात् गा(ग)न्व$- 

सं त्ता । ४सामवेदस्यो पेदे उपवेदशब्ट् १२९०० पिटतिः । 

^“पदख्य खरसंघातस्तालेन सङ्खतस्तथा | प्रयुक्रञ्चावधानेन 

गान्रेनभिधीयते" द्व्य् क्त ५सङ्गगोतमेदे, न° मच | 

गाग्छपचित्तता च सश्ुते वातपरङतिजिनित्ततयोक्ता। 

सप्रपरकतयो भवन्तीव पक्रमे '“वातग्रललतिलच्चयोक्तौ 
“तत्र जाग्कः शौतहेशी इर्गगः स्तेनो भतृमयं नारये† 

गान्धवेचित्तः स्प टित चरणः” इत्यादि । गान्ववेशाला 

शङ्गगोतशालायाम् गन्वक्विद्या शङ्कोतविद्यायास् । 

गान्धवेषिट् सङ्गोतवेत्तरि । गन्धर्ग देवताऽख अण् । 

६ तहे वताकेऽस्त्रे । ““गन्+मादत्ख सखे ! ममास्तु" 

रघुः । साये अण । ६अच्चे अमरः | “नाना- 

विधाविष्क,वसामजखरः सहसतवां चपरोडुरध्ययः । 

गावे भूमिषतया मानतां स सामवेद द्धौ 

बोद्धिः” माषः । सामवेदपक्ते गानस वलपे अश्वः । 

गान्ध गानं प्रियत्वेनासयखाः प्रतताण्यण् डगेष' ।७द्मां - 

चाम्सत्रो "हों चरीं गर्गश्च गन्वर्बः योगिनीं 

योगदं सद्ा” हरिवं १७८ ऋअण्डुगास्तुतौ | द्वाचि 

श्लो निषण्ट्, | ““खभ्निरगान्व्णै पच्याद्छतदलानने ग्य ति- 

टत" ० १०।८०।६ । 

गान्धिकं नि गन्धे" णलः ठक् । रङ्गोनज्ञयके | 
न्याम्ये माघङ्ललयाभोज्य' ` गान्वर्विके यगः” ० संर 

९.० । काकशकुने उक्तम् | 

गान्धार इः गश्च ए सखायं अण् तच्छति ऋ-ण् 
परस । {सिन्दूरे रदेशभेदे च (कान्दार) मेदिणग्खच. 

रथः स" कूम विभागे१५ ० उन्तरख्याशक्तः «८ इत्तरतः 

केलास" दय् पक्रमे “शगाग्धारयथ्ोवतदेमतग्बराज- 

[का का १ 7 = क प कक त क: 



गान्धा [ २५७७ |] गान्धा 

न्यखचराच'"गन्वारोऽभिजनोऽख सिन्धा*अण । पितरा- 

दिक्रमेख रेगान्धारटेशवासिनि। ४तन्न,पे च ऋषु तख 

लक । गन्बःराः तद्वासिषु तन्न,पेषु च्व ब०्व० | “क्रमेण 

व्यचरत् स्फोतस्ततः पञ्चनदं ययौ ""“.त्ादपि च कौरव्य ! 

मन्वारिष्यं ययौ" “ततो गन्धारराजन युद्धमासीत् 

किरीटिनः” भा० चालु ८२ अ० | “शकुनेस्तनयो 

बसो ग्खाराणां महारथः | निरुध्यमानस्त्ापि 

गन्धारः पाड नन्द्नः”“ । “वध्यमानेषु तेष्वाजौ ग- 

१३८८६. 

गन्वारेष समन्ततः" ८४ ऋ० | गन्धार भवः तद 

राजा वा कच्छाण्न्यण | ५ गन्धाररेशभवे सनुष्यततृस्यभिनच्न 

सतुष्यतत्स्ययोस्त इञ्। गान्धौरक गान्ारदेशस्थे 

भुत तदीयदहसितादौ च ) “शक्रनिसतु सह्ानी- 

को साद्रोपुत्रभवारयत् । गान्धारकैः सप्रशतेशचापशक्तायसि 

पाखिभिः'' भार दरो €५ अ० | वायुः सहद्गतो 

नामे कशहशोभैसमाहतः | नानागन्ववःहः एणयो गा- 

न्वारस्तेन हेतना'” भरतोक्तं भनाभेः सखद्गतो वाबु- 

गैन्वग्रोत्रे च चालयन् | सशड्द्स्तेन नियांति गा- 

ज्वारस्तेन कथ्यते” संगो° दा० उक्त च॒ तन्त्ीकण्ो- 

ल्यितसप्रखरान्तमते ५ द तीयस्वरे । «अजाविकं च गान्वा- 

रम्” इन्यत: तख्ाजाषिक.रठल्यता | “चतसः 

पञ्चमे षड्जे मध्यमे शखुतयो मताः| षम रैवते 

तिच्लो हे गान्धारनिषादयोः” संगौ° दा० | गन्धरसे 

न° लिका | गान्धारेरपत्यम् “साल्वे यगान्ारिभ्याञ्च' 

पा यण् । स्गान्वारेरपदये ए सती च्तिवां ङीप् । 
आन्धारि इ गन्वमेव गान्ं सौरभ्डच्छति ऋ-इन् | 

¶गान्वारदेथे गाग्छ(रद्य तस्ते श्ट पखापत्यस् इञ । 

तदे शन्टपापव्ये । ^गान्वारिभिरसंभ्वानतैः पातो. 

येच इष्ल यैः” भा कणे* ४६ अ० | “बलं दयुतेन 
मन्वारे ! विद्ररो न प्रशंसति भा स० ४६ °| 

गन्ारिः शकुनिः चछवलन्टपपुत्रः । “अनुन्नातस्तु गा- 

न्धारिः कर््येन सहितस्तदा भा व° २३८ | 

गान्धारो खलो गान्वःर्यापन्यम् सी इम् तते ङोप् । 
मान्चारदेशन्टपकन्यायाम् सा च अजमीदभा्यांमेद्ः यथाह 

भा० चा" €५ अ० | “अजमीदृष्य चदुर्धिश' एतशतं 

वभूव केकयं गान्वाग्' विशालायाद्टकायां चेति" | 

शदरादभाग्यों इवबलालजा दर्योधिनादिमाता च यथा 

भा द° ११० अर | “अय शुच्राव विप्रेभ्यो गा- 

न्वारौं छवलात्मजाम् । च्राराध्य वरद्! देव भग- 

ने्रहरं हरम् । गान्धारौ किल एत्राखां शतं लेभे वरं 

श्युभा | इति शुशाव तत्त्तन भीष्रः कुरुपितामहः । 

ततो गन्धारराजख प्रोषयामास भारत !। अचन्तुरिति 

तवाखत् छष्रलश्य विचारणा । कुलं खखातिञ्च दत्तञ्च 

बुद्धया ठ प्रसमोच्छ सः । ददौ तां छतराष््ख गन्धार 

धमेचारिणोम् । गान्धारौ त्वथ शुश्राव ष्टतराषृनचकच्षम्। 

आत्मानं दित्सित' चास पित्रा मात्राच भारत !। 

ततः सा पटमादाय लत्वा बह्धगुण' तदा | वबन्ध 

नेनरे सवे राजन् ! पतिव्रतपरायणा । नाभ्यद्धयां पति- 

स्मित्येव' छतनिञखया | ततो गान्ारराजख एतः 

अकुनिरभ्य गात्” । “इडा ठ गख्ारौ मयूरगलस- 

विम) । सब्यपादादिनेत्ान्तव्थापिनौ परिकीर्तिता" 

तन्त्रोक्तलक्तणे रेना्ोभेटे । ४जिनानां शासनदेवता- 

भेदे हेम च०। ५ यवास राजनि०| &दरालभायां भावप्र । 

ऽपार्व्व तीसहचरीमेरे “गौरो विद्याऽथ गन्धारी 

केशिनो भित्रमाह्वया'* भा° व° २९०अ० ! 

गान्धारौतनय इ ६त* । शदग्यं नादौ तद्गभिन्यां रद्ःथ- 

लायां खो | तखां तदुतृपत्तिकथा 

““लच््रमाभिपरिग्लान' दं पायनक्पस्थितम् | नोषयवा- ` 

भास गान्धारी व्यास वर' ददौ । सावव्र सच्थं 

भनु : पुब्ाणां शतमात्मनः | ततः कालेन सखा गभे" 

टतराष्ादथायदीत् । संवतूसरहयं तन्तु गन्वारो 

गमेमाह्हितम् | आप्रजा धारतामास ततस्तां इःखभा- 

विशत् । शला कुन्तीठत' जात बालाकंसमतेजसम् । 

उद्रस्यामनः सं ययं छपलभ्यान्वचिन्तयत् , अन्नातः 

तराय यत्नेन भह०। ततः । सोदरः घातयामास 

गन्धार इःखमृच्छिता | ततो जनने मांसपेशी लोडहा- 

छीलेव संहता; दिवषसम्भ.तां कुचौ तात्र 

प्रचक्रमे । अथ ह पायनो न्ञात्वा त्वरितः सष्ठपागमत् | 

तांस मांसमयीं पे्थौँं ददे जपतां वरः| ततोऽब्र- 

वीत् सौवण किमिद" ते चिकौपितम् । सा चाकन 

सत सत्यं शशंस परमभये । गान्वाय् "वाच । च्छो 

कन्तीत" जात शरुत्वा रषिसमप्रभस् । दण्डेन परमे- 
शेदखदर' घातित' भया } शतन्च किल त्राणां वितौखे' 

भरे त्वया षरा । इयञ्च भे मांसपेथी जाता ुत्रशतावे 

वै। व्याच उवाच | षमेतत् सौ वठेयि ! नेतव्जात्वन्यथा 

भवेत् | वितथः नोक्गपूषै' भे सरेष्वपि कतोऽन्बदा । 

हतपूरय' कुम्भशतं किप्रभेव विधीयताम् । खदयुप्रेष 

द 



गान्धि 

देष रक्ता चेव षिधीयताम् | शोताभिरद्खर्ीलामि- 

माञ्च परिपरेचय | पैशम्पायन उवाच। सा िच्य- 

माना त्वहोला बभूव बघा तदा । खङ्कुषपव्व मात्राणां 

गर्भाणां पयगेव तु| रकाधिकशतं पृथे" यथायोग' 

विशास्मते ! | भांसपरेणास्तदा राजन् ! क्रमशः काल- 

प्यं यात् । ततस्तांस्तेष्ट॒कुम््ंष॒ गभनवदधे तद् 

स्ततुगुक्ष्, दशेष, र्चा चेवाद्धात्ततः । शशंस चैव भग 

वान् कालेनेतावता षनः। जउङ्खाटनीयान्योतानि 

कम्भरानोति स सौवलोस् । इस् क्वा भगवान् व्य1सस्तथा 

प्रतिविधाय च | जगाम तप्ते धोमान् डिमवन्त' 

शिलोद्धवम् । जन्त क्रमेण रतेन तेषां दर्योधनो- 

च्टपः !। कन्डतसतु प्रमाणेन ज्यो राजा बुधिरः'” । 
भा० आप ११५ अ | 

तेषां नामानि च्चखातुज्यहानि च ततैव ११७ अर 
पाटक्रभमेणोक्तानि यथा 

“दुर्य धनो युयुत्ख॒ञ्च राजन् ! दःशासनस्तथा । दुःसहो 

दःशलच्चोव जलसन्धः समः सहः | विन्दादुविन्दौ 
इं -चवः दु ष्य धषणाः | दुभप्रो इख खख दष्क : 

कयी ण्वच। विविर्तिरिकर्यखच शलः सन्द: सुलो- 

चिलोपचित्रौ चिताक्षश्चारुचितेःशरासनः । 
ह (त & 

इदो इर्निंगाहञ्च दिवितसुविकटाननः| ऊेनाभः 

चनः | 

सछनाभच्च तया नन्दोपनन्द्कौ | चित्रमाण्ित्रवम्म् 

सवम्भां तुविभोचनः | चअयोवाडभे हा बाड्धःखता कित्र 

कुग्ड़लः | `भोभवेगो भीनवनलो बलाकी वलवद्खनः | 

उय्रायुधो भभकम कनकायुर्ड दायुधः | दद्वश््ा 

च्द्रन्बो जरासन्धः 

सत्यसन्धः सदः वाक । उस्रञ्रवा उग्पकतेनः सेनानी पप 
राजयः । पराजितः कुण्डशायो विशालाच्चो दुराघधर"। 

ददन्तः सोमकोक्तिरन॒दरः । 

्द्दस्तः सुद्स्तञ्च वातनेगद्वद्धुसौ | आदित्यकेत- 

बह्वाभो नागदनोऽयाच्पि | कवची निष्ड्ी कुण्डो 

च कृर्डधारो धनुद्ंरः | उय्भोमरथौ वीरौ बीर- 

बा्धरलेलृपः | अभयो रौदरकमां च तथा दद्रथञ्च 

यः। आअनाष्टयः कृण्डभदो विरावी दोघलोचनः। 

प्रमयद प्रभाधो च दीषरोमञ्च वीर्यवान् । दीवा 

मेद्धाव्राद्धव ढोरुः कनकध्वजः | कुर्डाभो धिरजादयंव 

[ भरिन्य स्तो ङोप् । 
गान्धारय ° गन्वाग्था खपत्यम् ठक् ।दर्योधनादौ २तद्- 

शान्धक ए मन्वो गद्रव्य' पण्यमन्द टक । !सगन्धदूरव्य- 

दुःशला च शताधिज्ञा" | 

{ २५७८ | गाव 

व्यव्हारिखि (गन्धे) अम्बा राष्त्रं जाति 
सडोपंजातिभेरे । “्टङगरसख सहाया विटचेटविदरूष- 

काद्याः ख.ः। बअद्यशब्दाव् सालाकाररजकगान्विक्ञा- 

दयः” सान्द्० | खाये ठक् । गन्धद्रव्यमाले च“ पण्यानां 
गान्विक्ं पवः किसद्खं; काञ्चनादिकेः। एककेन च यत् 
क्रोत' तच्छतेन प्रदोयते पञ्चत | गञ्धौ+-खाय क | 
श्गाखिक्ता कोटिश स्त्री ( गधोपोका ) श््द्र, । 
कश्िन्ट् २२०० ए° दणश्यम् । 

गान्धोस्ती ग्य ए खाये प्रज्ञा अण सोऽख्ा अस्ति 

अच् गौरा" डोष् । कोटमेदे (गधोपोका) कधि 

२२०० ° दश्यम् । 
गामिन् लि ° गम+भविष्यःत खिनि | भा{वगमनकारके “चा 

गामो “यदागामिक्रियाखख्यकाल्ा यन्तरा लवत् "इ ल्ट ग 
तद्योगे कम्पि न षष्टी २त° | “इितोयगाभौ न हि 
शब्द् एष नः" रघः। करयं पमाने उपपदे गम 
खिनि। तत्त् लय गन्रि | “रवार णगाभिनोः' मतुः । 
५सममेव समाक्रान्त' इयं दिर द्गःमिना” रघ: | 

मासुक लि गम-उकज्ञ। गमनशोले। 

गा्नोय न° गसरीरख्य भावः ष्यञ् । १अगाधतवे तलश्छधेना- 
योग्यत्वे रेअविकारित्वे च। “निरस्तगाम्पीय 
सपास्तपष्मकम्'' = माधघः। “भ“गाम्प्ोययं मविकारित्वस् 
कगाधत्वञ्च'" मल्लि | सा द्" रक्तः रेपौरुपसात्वि- 
कगुणमेदे यथा “शोभा विलासोमाधुचयं" गान््रीषठ" 
घें तेजसो । लबितौदायं मत्यटौ सत्वजाः पौरुषा 
गुणाः” दूति पुरूषयुणखानष्टधा विभच्य ""भोशोकक्रोध- 

हप गान्भोगयं' निञ्किरता” इति लचतम् । 
. ^व्िकाराः सजा यख हषं कराघभयादष्, । भावेष 

नोपलभ्यन्ते तत् गाम्परययं मिति स्ढतस्'' शाक | यथां 
"दाहतस्याभिष काय विद््ृर्ख्य वनाय च| न मया लत्ति- 

तस्तस्य सखल्मोऽप्याकाररिभ्वमः'" ४अचापल्छे च ^ गम्भी- 

ययं मनो रं वपुः'"रषः “गान्धोवेख खचापल्छेन'"मन्ञि। 
गाय इ न-भावे च् । ¶गाने । “यथाविधानेन पठन्. 

सामगायमविच्य् तस्'" यान्न | केखय् पपदे ने-कर्त रि 

अण् । लत्ततप्रदायगायके ति | ^विन्नाय तावृत्तमगाय- 

किङ्करो" भाग० ४।१२।१८ | स्तिया टाप् सि« कौ । 

खग्धमते घर इष् । 
, गायक नि. गे-ष्व्ल् । १गानकन्त रि गानोपजीषिनि श्नदे। 

“प्टन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति गायकाः ' भारथार 

+ १ + अ~ 

ना क वन् क्व कृ 
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गाय { { २५७९. } 

५९ य° । “नत्त सेापि ग्दतय'ङगायकानाञ्च॒निःखनेः?* 
भा अ्आ६° ७° खर | 

गाय(ौी)तो सला गायन्नं लावयते ब.-क, गीबतेऽनेन 

भे-च्ञ् यण् नि" हः गयः प्राणष्त तायते ल- 

क॒ वा| षड़लरपादके श्न्दोभेदे उक्ताऽ््य् क्ता 

वथा सध्या प्रतिष्ठाऽ पूर्विका । गायलनू.ष्यिगर् प् 

चच इतौ पद्लिरेष च *इर° । अच्छ: पादे कषयुर्- 

मेद{िवेशनमेदाद् चदःषटिभेदाः | तेषां मध्ये मेड 

हमयस्छ विरे षनामानि लद्धमध्या शशिवद्ना वदघ्चमतोति 

लन्नोक्तानि| इतरमेदानां वत्र विचेषनासाभानेऽपि 

ऋग्वे दादौ बाह्ृव्छेनोदाहरण्णात् तेषां गायन्रीढ्द्- 

 स्लतवम् । सांस भेदः लो किङ्च्चन्द्सि षड्चरपादेन 

तुखरणता वेदे अष्टाच्चरषादत्वन लिपादतया सम्य) 

अतविंशाचरता। यथा “खम्निमीले षरोह्हितम् 

अन्नद देव त्तिजस् । होतारः रलधातमम्"* इत्यादौ 

ध्यतएव कात्या सर्वामुक .खिक्ायां ५० अथ छन्दांसि 

शायनुयरन्णिगखुद् बट हतोत्यादिना न्दोनामान्दनि- 

श्राय चतुरि" शात्यत्तरादीनि चतुरत्तराणोति गावलवा- 

दौनां समच्यन्षरसं खयाखक्घा “प्रथमं खन्द स्निपदा गा- 

यनी" शति सा ललिता | तेनाष्चरपादतवा लिपादत्वे 

्तुर्विशाक्षरता इति | अनारेये च सर्वषां गायतरोच्छ- 

न्दस्काना रट चामम्निदेवता^अयाल् च्छन्दोदेवता गायता 

च्छम्निः” इति ततोक्तः गायनोच्छन्द्सश्च यथाऽटास्षर- 

पादता तथा का° व्रा माषद्रयोदनितम् । 

“साध्या वै नाम देव आआसंस्ते स्वे यत्नेन सह 
खर्लोकमायंस्ते देषाग्छन्द्ांखक्र् वन् सोमभाहूरतेति 

ते जगती प्राहरन् सा त्री प्यच्राणि हित्वका- 

चरा भूत्वाऽऽगच्छत्, लि्. भं प्राह्ि्खन् सेकणश्वरं हत्व! 

ल्पर्षरा भूत्वागच्छद् गायनौ प्राह्िरव'खतुरच्चराणि 

बौ तचिं ग्न्दास्यासन् सा तानि चाच्तराश्ि हरन्त्या 

गच्छदश्टाक्लरा भृत" ताश््रा°“पूवे' साध्याख्या देवा आखन् 

ते स्वै यन्नेन सोपकरप्ेन सोभादिसाधनभादायैव 

स्मे" लोकमायन्चगमन् ते प्रसिद्धा वस्लाद्यो देवाः आदौ 

स्वगे साधनयन्नायसोमहूर् खाय छन्दसि गायत्रवादौनि 

“युयं सोमं दय् लोकात् आ हरत" प्तय वन्तः तान्यपि 
तथे वाङ्गो चक्र रिति शेषः तथोक्ते ऊगर्तौं प्राहरन् 

श्यपरेरयन् सः तत्रत्यैः शोमपासेः बह यु वीण 

राखि हित्वा एक्ाच्चरा भूत्वा एनदं वागागच्छ् चवङ- 

६६6 
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सराणि वै तरिं शन्द्सि वच्यति तदभिप्रायकमिद्" षु- 
मस्ते लि् भ प्राहहिवन् सापि पूथैवस् धोपाेष्े क. 

सच्चर हित्वा लग्र्षरा भूत्वा एनरागच्छत् ते एनगीयलरी' 

प्राहिण्वन् छन्दांसि सवांखि चदरुत्तराण-ासंन् खतः 

खा गायत्री दय खोके सोसरच्चके। गष्णपरश्निभिर्जितानि 
जगतोनिद्.भोखतरशराखि हरन्ती ब्र्टालरा भत्वा 
च्ानष्ठत्” भा० | 

₹गायलोदन्द्ष्ले ट पनयनाङ् शण्लभेरे च । 

उन्द्ध्थासत्नं षङ्शरपाद्' हि न्दो गायलीषन्द् नो- 
च्यते । सथेमेदेऽपि षरत्तरयुक्तपाटकावहव) मन्त्राः सन्ति । 
सर्वेऽपि ते गायन्नोश्पतया क्त्, शक्चन्ते । किन्तु यथा, 
"पङ्ाच्लाबते” दलि थ् त्पशयरा पडनशब्द्ः पङ्कज- 

निक त्वयुकख्छ पद्मखौव बोधकः पङ्लातानाभन्दे घां 
कुषठदादीनासबोषङः, एव माबलौशब्दोऽपि योगख्द्वा- 
अन्त्रभेदख व बोधकः । वस्तुवोऽन्वब्य् त्पत्तिम्वे ना- 

श्या मन््रमेद्वोधकत्वम् ¦ यथार्, व्यासः भगायन्त' 

लायते य्त् ग यनोय' ततः ख, ता” । 

स्लोपासकत्राकत्त' नह्प्रतिपादकतयाऽपि उक्मन्त्विरेध 
ख्व गायनौद्पतयोच्यते । यद्यपि गायल्थाः षड््चर- 

पाद्लया चठषु चरणेषु २४ चदमि'अत्य्चरावथक्यस्व' 
किन्तु, न्यगायत्रौच्छन्द्स्कानां सन्त्राखाभिवाखन् २४ 

दर्वि शत्यच्चराभावस्तथापि दौरित्यत्नेव वरेण्यपटै 

वणविक्े षेण २४ चतर्बि'थतिसंख्या परिपूययां । वनच्छ- 

साष्ट हदारगयकमाधवभाष्ये च द्यौ रित्यव दिखौरिति 

वशेविक्तेषे सति वरेण्यभिष्यव् वरेणोञख्मिति 
वथंविद्धेपेण व्यक्त्क्तम्। अथा अशटाच्चर- 

पादतया रकेकचरणख्य भभ्याटिष्पता, गयनाम- 
छ्ाणव्ाटतया गायल्रीशन्द् निरुक्किरु दहदारण्य- 

कत्राह्मणे दर्थिता गथा, “भूमिरनरिचः दौरि- ` 
त्मटावचराणि, अष्टारं इ वा एकं गानरते पद्- 

सेतदद्धेवाख्या एतत् स यावदेष लोकेषु तावद्ध जयि 

योऽखा रतदेषं पदं उत | कचो यज्ञ घि सानानोति 

ष्टावश्चराखि अष्ट्रं वा एक गायत्र पदमेत- 

इवाद्य णएतत् ख यावतीयं त्रकी विद्या तावच्च 

लयति योऽखा रनरेवं पदः बेद। प्राणोऽपानो 
व्यानः (चिच्धानः). द्त्यरटाव्चराणि खषटाशषरं इवा रकं 

सायल्प्रौ पदभेतद वाख) एवत् ख॒ यावदिदं प्राश्णिति 

तद्ग नर्यांत योशखा एतदेतं पदं ेद। श्याखा 
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-रतदेष तुरौयं दर्शतं ष्दं परोरजा य रष तपति 

यदवो चद , तन्ुरीय' दधेतं पदमिति दे इव शष 

परोरजा इति सरम् दोघ रज उपर्य परि तपति 

ए" छेष च्या यशसा तपति योऽखा एतदेव 

पद" वेद् । रधा गायत्री एतस्धि'सतुरीये दथेते पदे 

परोरजसि प्रतिशितेव्याटदि। तदौतत् सत्यं वले प्रति- 

श्तं प्राणो बलं तत् प्राणे प्रतिहिवमित्यादि। 

सा षा गयांस्तत्रे प्राणा वै गयासतान् प्राणान्ते 

यज्ञाद् गयां स्त्रे तद्द् गायत्री नाम| स॒ यामे- 

वाश्मन्वाष्ेपेव सा, ख यस्मा अन्वाह तद्ध प्राणांख्ा- 

यते” । “ब्रह्मणो इहदयाद्यनेको पाधिविशिष्खोपास- 

नसक्तमयेटानीं गायतु व्रपाधिविशिषटखयोपासन ` वक्त 

व्यभित्यारम्थते ` सवेच्छन्द् सां ह गायत्ीच्छन्द्ः प्रधान- 

भतं तत्प्रयोक्तं गयत्राणात् म यल्लीति वच्छति। 

न॒ चान्येषां छन्दसां प्रयोक्त.माणलाणसामख्ं' 
प्राात्मभृता सा, दपैच्छन्द्सां चाया प्राणः, ^प्राणच्च 

छतः लताणात् चनम्" इत्यक्त प्राणव गायत्री 

तस्मात् तंडुपासनमेव' विधिवृखते दिजोत्तमत्व हेतुता 

“गाया बाह्नणमद्छजत, बिष्भा राजन्य जगा 

वेथयरमिति” ददिजोत्तमद्य हितीय' जन गायत्री. 

निमित्तः तस्मात् प्रधाना गायब बाद्ध्याद्यथ। 

श्यो ब्राह्मणान् अभिवदन्ति स ब्राह्मणः विषापो- 

विरजा विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति" इन्युक्तोन 

परमपुरुषाथेसम्बन्ध' बाह्मण दशयति तञ्च शाद्धणतवं 

गायत्रीजन्बमलमतो वक्तव्य" गावल्रवाः सतन्त्व, 

गायत्रा हि यः सुटो हिजोत्तमो निरङकश एवे. 

न्तमपुरुषाथसाधनेऽधिक्रियते ततसतन््लः षरमणएरुषा- 

येसम्बन्धस्रस्मारेतदपासन विधानाय भूमिः अन्रीच्च' 
द्यौः ( दिश्चौः ) इत्ये तानि चष्टौ अच्चराणि,अष्टालरम् 
चष्टावन्चराखि यख तदिदम् अष्टारं वे प्रसिङावद्योन- 

चौ । एकं प्रथम गायलेव, गायनाः पदं पादः प्रथमो 

भृम्यादिलच्षणः तरेलोक्यात्मा्टा च रत्वसाम्याव् एवर् ए- 

तव् नेलोक्यात्मकं गायत्राः प्रथं पदं यो बेद तद्धौतत् 

फलम् स॒ विद्वान् यावत् कि्विदेष् लिष जेतव्यः तावत् 

सपे ह जयति योऽखा रतरेव' पट" बेद। तथा 
ऋचः, यज्ञ पि, सामानि, ईति लंवीनामा्राणि ए- 
साज्यप्यटातेव तधेवाटा्रं ह वा एकत गायत्राः डि- 

सौबक् पदं रतडुहवाख्या एतद यहगयजुःसामक- 
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चणम् अष्टाक्षरत्वसाम्यान् एव क यावतौ श्यं मयी 

विद्या नश्य) विद्यया यावत् फलजातमाष्यते ताबद्ध 

अयति योऽखया र्तत् गायनरास्न विद्यर्चण' पद्" 

जेद ¦ तथा प्राणः, खानः (विख्ानः) व्यानः एता- 

न्यपि प्राणाद्यभिधानाच्षराणि अषौ तद्ध गायला- 

स्त.तोय' पदं यावदिद' प्राणिजातं तावद्ध जयति यो- 

ञख्या एतदेव मायनररासत, तोय' पदं वेद । अथानन्तरं 

गायनेगराश्निपदायाः शब्दाल्मिकायास्तुरोयं पदशुच्यते 

ऋअभिभेयभूतम् । खसाः प्रङतायाः गायत्राः रतदव 

वच्छमाणं तरौ दशेतं पदम् परोरजा य रष तपति 

त॒रीयभित्या्दि वाक्यपदार्थ' खयमेव व्याचष्ट तिः । 

यद् वे चतुरः प्रसिद्ध लोके तदिह ठरोयशव्देनाभि- 

चोयते। दशतं पदभिन्यस् कोऽथः १ इत्य. च्यते 

द्द द्व दशत इव हि यंमण्डलान्मेतः परुषः 

तो दर्धतं पदसच्यते। परोरजाः इख पद 

कोऽ्धः १ द् च्यते खववंम् समस्तम् उ हि एष भण्- 

लान्तगंतः पुरुषः, रजः रजोजातं समस्तः लोकनि- 

व्यैः उपय्यं परोति वौपसा सव्वं लोकाधिपत्यत्ताप- 

नाथा । नह स्वं शवदेनेव सिद्त्वात् वीप सानिका, 

नैष दोषः येषाश्परिष्टात् कविता दशयते तद्विषयः 

णव सवं शन्द्ः स्यादिव्याशङ्कानिटृत्तयया वौपरसा “ये 

चास्मात् पराञ्चो लोकास्तषाद्चेष्ट देवकाभानञ्चतिण 

छन्यन्रात् तस्मात् सर्वांवबोधाथां वौपसा । यथासौ 

सविता सवांधिप्यलच्वणया श्रिया यशसा च ख्यात्मा 

उपति ख" डेष च्िया यशसा च तपति योऽखा शत- 

देव" ठरीयं दर्शतं षटं वेद । रेषा लिपादा उक्ताया 

लौ लोक्यने विद्यप्राखाद्याल्मिका मायौ, एतत्. चतय 

व॒रौये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिषठिता, मत्तम 

रसत्वादादित्यख, रसापाये हि वस्तु गौरसमप्रतिषितं 

भवति यथा काष्ठादि दग्धसारं तदत् | तथा स्तामृ्तातमकं 

अमत् । निषदा गायत्यौ च चआादित्यप्रति्ठतातद्- 

पत्वात् । सह लिभिः पदैः तद्वि तरौयं पदं स्ये 

प्रतिितम् इत्यादि । तद्धि वरोयपदाश्रयं सत्य 

1 "नज गनी 

बले प्रतिषितः किं १ एनसद्वलमित्याह प्राणो वे. 

बलम् तस्मिन् प्राणे बले, प्रतिहित' रु्य' नधाचोक्तं 

शत्र, “तदोतञ्च परोतद्च तिः तमात् बले सत्यः प्रति- 

हिवमित्याटि । रेषा गायत्री प्राणः चतः गायनं ` 

जनत् प्रहतम् यद्धिन् शवे देवाः एकोभवनि स्वे- ` 
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जेदाः, कमि फलानि च तेषा गायत्री प्राणष्ूपा 

तौ जगत च्ात्मा सा हेषा गयांखने ्ातवती, के ? 

पनमैयाः, पते प्राणाः दागादवो पे गधाः न्द्करणात् 

साज तल्लो, सैषा गायल्ली तत् यस्मात् गधांलले 

लख्माट्गायली नाम गयत्राणात् गावललोति प्रथिता । 

ख आचार्यः उपनीय माखवकमष्टवभं यानेव अम् 

सावित्रीं शविटटदेवताज्ाम् आन्वाह पच्छः व्यङ्गः 

समस्ताश्च णपैव सा साचचात् प्राणो जगतः खरानना माण- 

वक्ञाय समर्पिता इहेदानीं नान्या सः च्याचाथेः यद्य 

माणवकाय न्वा लुवक्ति तख माणबक्ख गयान् 

प्राखान् लायते मरकाद्पितनात्'” भार 

छान्दोग्योपनिषदि गायतुग्रा अन्वया निव चनपू्ेकः 

षड्च्रपादत्वे भ॒ चदुष्पर दत्व वागादिषशूपेण ध्यातब्यत्वम् 

श्वप्रतिपाद्यब्रह्माहारा खवा ककतवश्च दितम् । 

“(मायल वा शदः खे भूत यदिद्' किञ्च । वाण्बे 

गावौ वाग्वा इद् सवै" भूत" मायति च त्रायते च । 

यातैखा गायल्लीयः वाव सा येयः एयिवी अष 

हद खै" भूतं प्रतिष्टितम् एतामेव नातिथोवते । या 

ब खा एयिवौय' वाव सा यदिदमसिन् रुपे शरोरम् 

चऋञ्िन् होने प्राणाः प्रिता तदेव नातिशौयन्ते । 

यद्दतत् पुरुषे शरौरभिद' वा तद्यदिदमञिन्रनः- 

रषे हदयम् अच्त् हीमे प्रायाः प्रतिष्ठिताः एतदेव 

नाति्रोयन्ते । रेषा चदष्मदा षड़ विधा गत्यल्नो तदे- 
नह 'चाभ्यन्तम् । तावानस्य महमा ततोच्धायां च्च 

श्कषः। पादोऽ सवामूतानि लिपादद्ाकत' दिबौति ।* 

ङज्डप० | “यत एवमतिशयफलंषा ब्रह्मविद्यो अतः 

सा प्रकारान्तरेणापि वक्तव्येति गगयल्ली वा इत्या- 

रभ्यठे॥ गाबत्रीदारेण चोच्यते ब्रह्म, सवै 

विेषर हित नेति मेतीव्यादिविरेषप्रतिषेधमम्यख 

इरयोधत्वात् शत्खनेकेष छन्द्ःच गायना णव ब्रह्मन्नान- 

हारतयोपादान' प्राधान्वात् | (इतय् पक्रम्य किञ्चि 

इद्कोक्तम्) “गायलीसारत्वाञ्च ह्मण भातरमिव 

हिला शुरुतरां गायनौ ततोऽन्यल्् य॒ङ्तर म प्रति- 

पद्यते ययोक्त' बरह्मापीबि तद्धामत्यन्तगौ रवद्य प्रसिद्ध- 

स्वात् तो गायत्रौहेनेव बन्नोच्यते | गायली व 

इूत्यवधार णार्थे पेथन्द्ः । इद्" सर्' भत" भाकिजात' 

अत किञ्च स्थावरः अङ्कम् बा ततृ गायनेःव 

 कदाग्खन्दोमालायःः खवेभूता्लमहुपपन्नमिति गायलो - 
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कारणः वाच शब्दृद्पामापाद्यति गायनी, वाग्ब 

गायलौति वाग्वा इद् सवं" मृतस् गायति च शब्दायते 

(चसौ गौ रसावश्चः) इति तायते च रच्चति «< खशद्नात् 

मा सषोः कि"? ते भयश्ल्ितमिन्यादि" खवैतो भवा 

चिवत्तं मानो वाचा लातः स्यात् । यत् वाक्, भृतः 

गायति च ब्लायते च गायतु्रोव तदु गायति च तायते 

च वाचोऽगन्यत्वात् णयत् ्राः,गानात् तृचा गायतीः 

त्वम् | यावे सेवलल्लणा सवेभूतूपा गावत स्यः 
वावा येयः थिवी, कथ १ एुनरियः थिवी 

गायतु च्यते ९ सव भूतसम्बन्वात् कथः सव॑भत- 

सम्बन्धः १ तद्यां एयिव्या छ यद्छात् खव ̀  स्थावर 

जङ्गन्च भूत प्रतिष्ठितम् एतानेव श्रयिकी नातिशीयते, 

नाविवर्पेते इत्ये तत् । यथा गानताणाभ्बां भृतसम्बन्धो 

गायत्रा एव' भूतप्रति्टानात् भृतसम्बन्ादः चथिवो 

अतो गायतु षिवो | यावै खा ्टयिदी गावतौयः 

वावा इदमेव, तत् किम्? यदिदमख्डिन् रुषे 

काय्यं ् ारणसङ्ाते जोषति शरीर, पायिवत्व(- 
च्छरोर गायतौत्व च्यते १ अञ्जन् ते प्राणाः 

मतद्वद्वाच्याः प्रतिष्ाः। अतः चिषोभत् भूत- 

शबद्वाच्य-प्राणप्रतिष नात् शरोर" गायतो एतदेव 

यश्च च्छरीर' नातिशौयन्बे प्राणाः । यद्खतत् पुरुषे 

शरोर' गायतो वाव तत् यदिद्भखिन् अन्तमेध्ये 

पुरुषे दयः एरण्ड रो काखख्यमेतत् गायतौ कथम् १ 

द्याह अख्खिन् होमे प्राणाः प्रतिहिताः अतः ररीर- 

बत् गायतु हृदयम् रएतदेव नातिशोयन्ते शप्राणो 

हि पितरा प्राणो माता” “खद्िखन् सवाभूतानीति" 

तेः भूतशबद्वाच्याः प्रायाः । सेषा चदष्मदा षड़- 

च्ररपादच्छन्दोष्धपा सतो भवति गायती ष् विधा 

वाग्भूतषटथिओोधरौरुदयप्रा णपा सतौ 

भवति । 

षड़् विधा 

(किं्चदतोगयोक्तम्) तरेतखिन्नये रएतद्वाय- 

दपराख् बह्म गायत्ंहगत' गायतौखखेनो क्तम् क्चापि 

भन्ने ण भ्यनृक्त' प्रकाशितम् । तावान् अद्य गाय- 

तगराख्यसय बह्णः समस्तस्य महिमा विभृतिविस्तारः 

यावान् चत््माद् षड् विधञ्च श्रमणो विकारः, पाद् 

गायत्तीति व्याख्यातः । अतरूख।दिकारलक्णात् गाय 

तुप्राख्छयात् ततो च्ायान् महत्तर प्रमाये्यद्धपोऽ- 

विकारः एुरुषः सवं पूरणात इरि शयना । नखाख 

पादः स्वां सवाणि भतानिः तेजोऽबन्नादोनि सख्थावरः 
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जङ्गमानि । तिपाद् तुयः पादा अर सोऽय' तिषाद् 

अम्हतं रुपा ख्यं समस्त गायद् ककष दरि श्चोतमवति 

स्वास्य ख्वर्तामत्यधं :›' शाज्मा० । भाट तोजग््रवतालपि 

सावित्रा दिबोयज्ाघानात् द्विजाना ददिजत्वम् ! 

यञ्जन्दरेव हि सकलपुरषार्थरेतुरिति भन्वादिषास्त्न 

प्रसिद्धम् | यथा, मह्न: “चखा चाय्यं छस्य यां जातिं 

दिधिवदेदपारगः। ङतुपाद्यति सषादितौ सा स्या 

साऽजराऽनरा | सत् यद् बरह्मजन्छाद्ध मौ द्ाषन्धन- 

चिद्कितस् \ ततद भाता साविल्ली पिता चाचा 

उच्यते" । यद्यपि परमेश्वरः सव ताभिन्चरूपतया व्च 

भानश्लथापि सश्चपासने एव॒ विशिश्फलप्रद्ः. नान्यथा 

षद्मपि दृष्टान्ततया योभियान्नवलज्येन कथितम् 

५गवां सपिः शरीरस्व' न॒ करोलङ्गपोषणस् । निःखतः 

कम्रं संयुक्त' एनस्तासां तदोषधम् । एवः शटि चरी, 
रस्थः सरपिर्वत् परमेश्वरः। विना चोपसनादेव म 

करोति हितः ष्" । मायतयरा्च खवाच्यबहणा 

सहाभेदात् प्राथस्त्यमाद व्यासः “न भिन्नां प्रति- 

पद्येत गायत अह्नणा सह । सोऽइमसनोष्य.पारोत 

विधिना बेन वोन्” । ^गायतुस्वभगेपदप्रतिपाद्य 

ईश्वरः अहं ओवष्ूपोऽखि भवामीति जीविश्वरयो- 

रइड्गरप्रतिविभ्बितत्वोपाधिर हितेन चिदपेयेकय भाव- 

यन् उपासोत'' इति रघुनन्दनः । तन सतृखपिं पर- 

भव्रह्वण उपासनाया ब्षपायेष॒ गायतु ब॒ तद्प्रा- 

नायाः प्रधानोपायः इति प्ाग्दभितेषु शास्त 

प्रसिद्धम् । विशेषतः, गायत्ग्रथेः पर" बह्म एतदर्थमपि 

¶प्रणव- चयनेन मन्त्रेयोव उपाखना च्रोय्छरी 

व्याइतिभ्याञ् गायत्रा तितयेन च| उपायं परमः 

बह्म आत्मा यत् प्रतिष्ठितः । वाच्यः सैरः प्रोक्तो 

बःचज्ः प्रणवः ख्टतः | वाचकेऽपि च विन्नाते वाच्य् 

एव प्रसोदति'* योगश्वरबाक्ये न तथाभिधानात् । 

^"गायलनप्राः २४ चठविं'शत्यच्चराण्णां यथा भावना 

कारां, तथा ब्राह्मणसङस्ते विष्ण् धर्मोत्तरे दित 

चथा “कर्भँन्द्रियाणि प्ञ्चव पञ्च बुद्धोन्दियाणि च । 

पञ्च बुदधीन्द्रियायांच भूनानां चेव पञ्चकम् । मनोव््धि- । 

सथेवात्मा ्व्यज्तञ्च यदुत्तमम् । चदठवि"शतिरेतानि 

मायल्नव्रा अच्चराखि च | प्रणव" पुरुषं विद्धि स्वगं 

पद्चवि' कम् |” अनेन पञ्चविं शतितच्व्ूपतया सप्र्- 

वज्रायतृव्रच्चराणां ध्ये यतोक्घा । तत् प्रल््करं रेवताभेद्- 
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माह योगियान्नवल्क्यः । ““खलरणान्तु देबग्य' सख्य 
वच्छाम्यतः परस् | चाग्ने यं (तत्) प्रथम" सनेयं वाय 

व्यञ्च (स) दितौयकम्। टतोयं (वि) खव्ं देवय' शवर 

(इः) चैदं तथा । पञ्चमं (व) यमदेवत्य' वारूणं 
(र) षष्च्यते । वाङ्म य' सपरमन्तु (ण ) पाच्ञं ग्द 

दमं (यस्) विडः । शनद्रः त नवमं (भ) ज्ञोयं गा्धवैः 
दशम (यैः) तथा | पौष्णनेकादशं (दे) पाक्त नेमव 

रषं दाद्म् (३) । वाद त॒बोदथं (खे) न्षेय वाड 

यन्त॒ वर् ्स् (धौ) । भारुत' पञ्चदथकं (स) सौम्य 

पोडुशकं (सहि) श्डेतम् । सप्रदथं (चि) स्वाङ्गं 

वेशवरेवमतः परम् । (यः)। आश्विनौ कोनरविंशं (यः) 

प्रजाप्न्तु विंशकम् (नः) ) सवं देष्लय' प्रोक्तमेकयि च 

(भ) भतः पर् । रोद" हावि'थकं (च) प्रोक्तम् तुयो- 

विशन्तु (द) बराद्धकम् । वं व्यवन्तु (याद्) चठर्ि'यमेता 

इच्चरदेवताः | जग्यकले तु. रुख्त्य तासां सायुच्चतां 

व्रजेत्" । 
“तखा वेदसारता-नानाथास््ने दधवा यथा 

“अष्टादश विद्याञ्च मीमां साऽतिगरोयसी । ततो- 

$पि तकंशास््राणि राणं तेभ्य ध्व च| ततोऽपि 

घ्मशासत्राखि तेभ्यो गर्गी शुनि | ततोऽ पनि- 

घच्छष्टा गायलौ च ततोऽधिका । दलेभा सवैमन्त्ेष 

गायन प्रणवान्विता | न गायनरयधिक" किञ्चिच्वयीष 

परिविद्यते । न गायन्रौसमो मन्तो न काशौ खट्ग 

इरो । न विश्वोशसमं लिङ्ग सत्य' सत्यः घनः एनः । 

गायनौ बेदजननौ गायनौ ब्राह्मणप्रद्धः । गायन्त 

न्रायते यस्मादूमायल्लीति प्रगोयते । वाच्यवा चकसम्बन्धो 

गायनाः वितं योः । `वाच्योऽसौ सविता साला 

द्गायलो वाचिका परा। प्रभावेनेष गौोयत्रवाः च 

लियः कौशिको वी | राजर्भित्वं परिलयच्य ब्रद्धा्भि- 

पद्मीयिवान् । सुमध्ये प्राप चाप्य् च रज्य वनसजेने । 

किंकिं न दद्याद्ग्धयत्रो सस्यगेवपाखिता। न बा-* 

ह्मणो बेदपाठाच्न शाश्रपठनादपि । रेव्यास्तिकालमनभ्या- ` 
सात्ब्राह्यणः खाद् इिजोऽन्यथा । गायल्ेवव परो 

विष्ण् गौवल्परे व परः शिवः! गायब्ममव परो बह्मा 

गायल्रप्रोव यी बतः" काभी०। | 

दत्य वद्कविघशास्त्र गायतु सर्वेषां वेदानां सारा 

शतया सर्वाभोष्ट हेढलया च प्रसिद्धा । यदन्नाने बा 

छर्टहानिमेवति । हयं उदतुयेऽपि इणानद्पा" । 

न क व" क्या 



गाय [ २५८२ 1 

शलुः" क्तारचचाप्य कारञ्च मकारञच प्रजापतिः बेदत्यान्नि 

रड़त्भूगवः खरितोति च}! तिभ्य णवत वेदेभ्यः 

घाद्' पादमदूद हत्" । मदयमषृइवपिषाः "ओोड्ा- 

रमूं काल्तिल्लो भ इाव्याहृतयस्तवा । तिषदा चैव गा- 

यतौ वित्तय ब्रह्मणो दम् ।* जपे दि्यदष खन्दो- 

जपरिशिषटम् “सर्वेघां वेदानां गुदो पनिषत्सार भृतां 

लतो गाय्रीँम् ।* योगियान्नवल्क्यः ` «भमायतोद्चेव 

जेद्ञ्च ठलया समतोलयन् | वेदा एकत् बाङ्गास्तु 

मायतौ चैकतः स्थिता | स दव “सारभूतास्तु 

वेदानां युद्धो पनिषदो मताः | वभ्यः सारसु गायतौ 

तिलो ग्याहतयस्तथा 1” सरव ““सोड्ारपूविका- 

{सतिस्लो गायतत यञ्च विन्दति । चरिनब्रह्मच्यंच्च स 

बै श्रोतु उच्यते ।” स एव “रतया च्नातया खे 

बाङ्नयं विदित" भवेत् । उपासितं भवेत्तेन विश्व 

भुषनसप्नकम् ।'' ख एव “रवः यस्तु विजानाति 

शायी नाद्धणस्तु खः । ऋन्यथा श्द्रधमां खाद् वेदा 

नामपि पारगः |" सर्व “अन्नात्वा चेव गायतं 

ज्राह्धण्यारेव हीयते । ऋपवादेन संयुक्तो भवेत् छति 

निदर्भनात् 1” कौर्भम् ““क्रियाडहोनद मषडस्य महा- 

सोगिख रख च | ययेष्टाचरण्छाइ्धमेरणान्तमथौ च- 

कम् ।”' भृखख सा्धेगायतौ रङ्ितद्धेति शद्धितत््वं रतु- 

गन्द्नः । गायतौरडितद्ो च्यन्ये । तखाः सन्ध्याद्छप- 

तया उपद्छतापि यथाह, योगियान्नवलक्यः या 

बन्धा सैव गायती हिधा भूता व्यवस्विता । सन्धया 

उपासिता वेन विष्णुस्तेन उपासितः ।* व्यासः 

“गायतु नाम पूवद खावितौ मध्यमि दिने । शरस्दती 

च सायाद्के से न्धा त्ष ख्टता। प्रतिपहाच्रदो- 

घाञ्च पातक्रादुपपर तकात् । मायतौ प्रोच्यते तस्मात् 

गायन्त तायते र । शविददयोातनात् सेव सावितौ परि 

कौर्सिता । जगतः प्रसविदत्वात् वागद्धपत्वात् सरखखतो" | 

ऋष्यदङ्गः' (वीना दहि या देवौ सर्वभूनेष संस्थिता । 

गायतो मोदं मोचस्थानमलक्षणस्' कूमपएराणम् 

“गायब बेदल्ननो गावी खोकपावनौ । न गायत्राः 

षरं जप्यभेतदिन्नानखच्यते ।* योगियान्नबलक्यः 

“गायती बेदलननौ गायत्तो पापनाभिनो । गायतुव्राखु 

परं नास्ति दिवि चेद्ध च धावनम् । ₹इस्तताणप्रदा 

देशी पततां नरका्थवे । तखान्तामम्यसेन्नित्य' ब्राद्धया- 

$दपे शुचिः | गायतं जिर" इव्यक्व्येषु विनियोज- 

६४७ 
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येत् । तस्िच् तिष्ठते पापमब्विन्दशिव दुष्करे |” सएव 

ु भमायताः पदमङ्न्त॒ चोट ठव वा| ब्रह्म 

इष्थाद्रापाण' युरुदाराभिमषणस । यद्धाम्यत् इव्कुनः 

खपे इनातीत्याह बै मनुः ।* स य “यन्नदानरतो विदान् 
साङ्नवेदख्य पाठकः । गायदोध्यानपूतसख कलां. नाहैति 

घोडयोस् ।*” इड्चिष्ण्ः ““रतयचा विसंबुक्ता काले 

च क्रियया खया | पिप्रचत्यिविडयोनिग रोया [1 

साधष ।* अग्निएुराणम् (“गायती जपते यख हौ- 

कालौ ब्राञ्जणः सद्ा । अषत्प्रतिसह्ोतापि स याति 

परमां गतिम् | 

भावता स्कन्द प्रधानलात् “गायतौचन्द्- 

सामपि" गतायां भगवद्दिम् तित्व्ल्म् । श्खदिर्चे 

अमरः | खदिर्ख च “सा गायतो सोममा- 

इरत्"" व्य् पक्रमे ““खदिरेख सोममाच्ताद्"” 

नखात् खदिर इति” शत° बरा ६।२।९ गायत्रा 

सोमहरणेन तत् पाने साघनत्वाद् गायतीत्वस् । गायत् 

मायतसम्बन्धि सोमहरणम्तयत् पानसाधनत्वेन गा- 

य+दनि । ग।यतिन् इत्यपि ततु वैव्यकस् “=मे 

इरिद्रे चछरदादशुण्डीं गायतिखारः च पिबेत् सभा- 

नम्"'सद्नः। ““वङ्किगावतिशां तयेत्ति"वैद्यकात् इन- 

न्तोऽपि तत्रार्थे एुगभाचदीखितः। ए साहचयात् अभरवा+ 

चयस पु"लिङ्कपरतौ चित्यात् तथात्वम् ॥ “गायतु खदिरे 

श्ट खात्”"इति रभसो: ““गायत द्र पदादेवीडन्दोभिव् 

खदिरोषु च” कोषान्तराद् श््नोत्वस् छवन्तता च । 

यत्रा ऋचोपाद्यायां देवतायास् । सा च कापि 

प्रातरादिकालभेदेन गायती-ख्वावितौ सरस्लतोति-नासत्- 

ययुता त्र प्रातरषाया गायतौति संन्नाऽचुपदस- 

चम् । ५ दशायां च ^“गायनाद् गसनाहापि गायतो ति् 

शाचिता० देशेषु देवीनासनिरुक्गो | गायत्रा इदम् 

अण । ६गायत् गायतच्छन्द्चि न“ गाय तु्छरनद्] हाग्निः” 

ल ब्रा०८।८।६। गायनच्छन्दोऽभिमानो अग्निः” भा" । 

५ गायने य न्द्सा'” , यजु° ११९ । ` गायता 

तः अण् | गायत्रा इते असोमभेदे ० तसद्जरण 

कथाऽसे उक्तो व^गायतच्् भः पाक्ञो जागतः शाङ्- 

शसतथा” सुते सोगनेदकथने । तत्श्यानद् ततंवोत्त' 

^“ काश्लीरेष सरो दिव्य नाना चुद्रकमानखम् | गाय 

शस्ौद् भः पाङ्क्तो लागत, शाङ्करलथा। न तनि 

प्रष्न्यधन्बिाः कतन्नादचापि लानवाः। भेषज 



। गायन . ति" ने-शिखिनि जव्ट्। 

गाय क, गामि 

हे षिण्चःपि ब्राह्मणदंभिणस्तथा" | गायलयरा इदम् 

चण | गायत्र र्गायनोसम्बन्विनि लि* €गायनो- 
च्छन्द्स्क स्तोलादौ न | भायत्री' तच्छन्द्स्कारटच- 

मधि गोवं साम अर् | गायव्राश्टचिगेमे १साम- 

भेदे । ““खादिष्या स्दिश्या" इत्यक्त श्धक्तं तञ्जिन् 

गायतर्स्तिसत चः तत्र गायतं संहितं चेति बं सा- 

मनो" सा० स भाष्यम् । “कचा स्तोमं समदय गाय- 

लेख रथन्तरम् हृहटुगायत्रवत्तेनि  खाहा "यज्०११।८ 

भावम ख साचा, भायल' सामे वत्तं निमांरगखाः बेददौ° 

"टूमां सायतुषतत नि" जें ख् ति' भस” ० ८।श्८। 

६।“ गायतं नि" गायत् खान्मारगा' च् तिं शोभनां सु- 

तिम्” भा०।५खा हा गायतृेपस" छ०१।१४१२।१२। गायत् 

शाम वेपो दपं यद्याः'"भा०। गायतुसढशत्वात् १।प्रथ- 

श्छ च “वे गायतुबेपसम्" ८।१।१० । “मायलवेष- 

सम् प्रशखवेगास्' भा° । गायतुखान््र उपसना व्क्वारादि 

छा उ° दिनम् यथा 

“मनोडङ्कारो वाक् प्रस्तार रुद्ोः चतुः प्रतिहारः 

प्राणो निधनभेतद्वायत् प्रेष् प्रोतस् | सय॑ श्षमेत- 

गायतु" प्राणेषु प्रोतं वेद् प्रायो भवति शंषसायुरेति 

च्योगजोवति महान् प्रजया पशुभिभेषति महान् कोत्या, 
महामनाः खात तम् खा० =» “मनो हिङ्कारो भनसः 

खवकरणप्रहत्तीनां प्राथम्यात् । तदानन्त्याहाक् प्रस्तारः, 

चकुरुद्गौयः चं चात् । चोल प्रतिहारः प्रतिायेलात्, 

प्राणो निधनः यथोक्तानां प्राणे निधानात्छापकाल । 

शतद्गायत् साम प्राणेषु प्रोतस गायत्राः प्राणसंसतुत- 

त्वात् । स य पवनेतद् गायत् प्राेषु प्रोतं बद् प्राणौ 

भवति अविकलकरणो भवतीत्य तत् | सं भायुरेति"“शतं 

वर्षाणि सवमायुः पुरुषस्य ति” खतेः । च्योगुज्वलं 

जोवति | महान् भवति प्रजादिभमेद्ांच कत्ता । 

गायतो पासकसं तद् ब्रत „भवति यन्् हामनास्वसुद्रचित्तः 

स्यादित्यधः” शा*भा० | 

गायत्रिन् ए्गायत् स्तोतृमस्यास्ति श्नि | शचदुगातरि 

सामगायके “गायन्ति त्वा गायतिखः?* ऋ० १।१०।१ 

र्खदिरडृक्त च गायनीशन्द् दणश्यस् । । 
गानोपजीविनि 

विना | `शल मगायनयोरच्रस' भुना तदच्नभक्तणं 
निषिद्गम् (“शत्यः किलेतत् सा प्राह द्ययनामसि 
गायनः" भार आर ७८ श्र | स्ियां ङोप् । 

गारिच नन्गीयते गु -कर््ा पि लन् +. ख।दने उक्ल 
गारुड न° गरुड्ायोक्ञं भगवता, तष्योदम् वा खण । 

१गर्ूडपुराण्णे श्विषडरमन्तभेदे जटाधरः। गर्डा- 

ठं तत्वात्रव्य इभेदे ।“गारूड़ च महाबव्य हं चक्र चान्न 

वस्तदा” भा° भो- ५६० | तद्य च गरुङ्ालंतितव 

तदुत्तरञ्चोक्षानां प्यौलोचनयाऽवसेयम् | ४मरकतमयथौ 

राजनि तद्य च नोखवथतया गस्ड्ग्णता तञ्च 

गारुममतशब्द् वच्यते । “बोऽयं वटः श्याम इति प्रतौतो 

राशिमेणोनाभिष गारङ्ानास्"' रषु;। ५ 

हेम° तङ्ञोमठल्ययण त्वात्तथा \ ६पातालगरुड्लतायास् 
श्लो राजनि. ष | गरुडो देवताऽख अण । 

७अस्त्रभेदे । “खलं 1वेषादेन अजञ नेन प्रयुक्त" गारुड्म- 

स्त्म । पश्यपद्य) पक्वाष।तनिपातमारूतभरोवृप्रो- 

क्किप्रटवधर" अद्ध द विशालमोगमु जगः हर्यौ पकर 

स्य.शः। सन्तोष जनयन््यमो कलगुरोखलौच्छा स्तथा खा- 

रयेमन्ये वैरिन्डपप्रमाथविकदद्िक्रानलयः पञ्िशः" | 

चनञ्जयधि० तवृप्रयोगक्द दद्चम् । [वेद्यो शब्द् रक्र° । 

` गारुड पु° गारुड न दिमन्त्रे ख जोवति ठक. | पिष 

गारुकत न° गर्न देवतास्य अण, गर्म्मान् तदः 

अस्यद्य सादश्योन प्रत्ता आण् वा| †गरड्- 

देवताके अस्त्रभेदे | “गारतं तोरगतस्तरलो भुज 

छ्नाणाय चमादनेऽखमः'रव्ः ।२मरकतमणो अमरः 

मर्मर इव श्याम यत्वा तथात्वम् । ("त खोज्ञसत् 5 ।ञ्चन- 

कण्ड लाखप्रय,पगारत्म तरल्रभास।” भावः । “शुक 

बंशपतकदलो शिरोषङतसप्रभं गुणोपेतम् | सुरपिटकाय्ये" 

भरकतमतोव शुभट्ं णां षिधत्ते इरस° ८२अ० । तज्ञ 

णवी द्क्खत्ताम् । 

गारुकतपचिका स्त्री गाङ्ततमिव वर्णन पत्मख्ाः कप् 

कापि अत इन्वम् । पाडालतायाम राजनि°। 

गागे स्त्रो गार्य: कुप्सितमपयन् "मोत्च्तियाः कुत्सने 

ण च'"पाण्य पं ठक् । गार्ग्याः कुद्ितेऽपत्ये पक्त ठकि 

गागिंकोऽ्यत् । उभयत्र च्तियां टापु : गार्ग्य अदः 

संबः लचणं वा यजन्तत्वात् चण यलोपः । गम्य सं 

श्तदद्ध च ए०। धनज्ञचचखे न° परम्यरासम्बद्धोऽङकः 

साचात््, खमिति भेदः सि° कौ०। गाग्याद्ागतः 

गेतुद हवत्” पा० अण् यलोपः । गाम्बदागते निर 

वा युजि गागेश्ञोऽपि तद्ये लि°। 

गा्गिका खी “नोतचरणाडावाव्याक्ञारतद्षेते”* पाम 
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९ 
गाह 

मगे+युख् वैरनेथुनिक्ादि इञः सतीत । गाग्यरत्वेन गाहंभरथिक लि गढंभवुक्ञ' रथमरति उङ् । गर्दभ ` 

$स्जाघायां रतथात्याकारे र्तद्गेते च । 

शार्गो सी गगेख गोल्ापव्' सो यज ङोपि यलोप; | ग- 

गेगोलापचे १ सन्नोलाले तव वचक्ोदु हिता गारी व्रह्म 

विडुत्तमा तञ्च ह° ० गानँबाद्यये सखटम् तद्व॑ ता- 

हणम् ५अधेनं गानी वाचक्रषौ पप्रच्छ यान्नल् क्ये ति 

होषाचेवयाद् ““तताह गाग वाचक्गवय् परराभेत्य लस्" 

षशव्राद्धणस् | रष च अटमव्राह्मये इतरप्रञ्हयशरणेन 

आन्नषलक्य चदुत्तरप्राप्रया यान्नवलक्यस् जेदत्वमग्बे षां 

निभिष्य तश्च बह्मत्तचोखत्व व्यवस्यापित व्रथा तने- 

वोक्तं घ्म ब्राह्मणे “साहोवाच ब्राह्मणा भवन्- 

सदेव वह मन्यध्वम् यदसान्नमस्कारेण खच्येध्वम् 

मवै जात् बुश्भाकमिभं कचिद् ब्रह्मोद्यं जेतेति” ˆततोह 

बाचक्गबय् परराम" । रेदु्गा यां > न्धि रंश उद्*। 

सख, अपत्यम् ठक् । । गारगेय॒ (दपत्ये इ ल । 

मार्गोपुचर षुर६त०। गाग्यांः एवे एक वजु दवं यान्तगते खनि- 

भेदे..गा गींदुदात् गार्मौषः"* शत°ब्रा०१४।६।४।३०। ततः 

पत्ये ““इुलान्तादन्यतर्छाम्'” वा फिञ् वा॒ कुक्च 

पचे इञ् । गार्गोएलकायखि गार्मौदुलायणि गाग 

एति गार्मीँषबखापत्ये पु स्रौ । 

शागीभू अगारम्यो ग्ब भवति अमूततद्धाने चि। 

“क्यचपरोच” पा चो अप्या्थयलोपः। ऋअगा- 

म्य गायं भवने भ्वा० पर अक्र सेर् । गार्गौभवति 

गागौभितः । 

गार्मीय खाकनो गाग्यं मिच्छति क्यचि यलोपे भागे 

च्छायाप् पर०अक्र्सेट् । मार्गवति अगार्गगयोत् | 

गार्गो ति गस्य खेद्भ्+ “इङ्ाच्छः'* पा० इ यलोपञ्च | 

माम्य सम्बन्िनि रतत्परोक्त च |““गार्गयं शिखिचारं 

पाराश्रमसितटेवललतञ्चु'" ह °स° | 

गाग्यै इस्त्रो गख्यापत्य गर्गा यल्ञ। ग्मगोत्रापत्ये 

स्त्वां जलप्. यलोपे गार्गं | विेषोऽत्र गगशब्ट् दृश्यः 

गात्तक ति° गतत॑रेशे भवः धमा वुञ् । मत्त देशभवे । 

गात् समदं ए* ग्टत्समदखापव्यम् शिवा° ऋण | पत्समदा- 

पत्ये स॒ च शुनकानां लिप्रवरान्तर्गेत मिभेद्ः। 

यथाह चआराञ्च श्रौ १२।१०।१२ ० “शुनकानां ष्ट 

तृसमरेति, लिप्रवरं वा भागेवभौन होत्रगात् सदेति” । 

गाहंभ लि" गदभस्ेदम् खच । गदेभमूतादौ ५५ ४७ 
गदंभशब्ट विदतिः। 

बुक्तरथगमनयोग्ये ।. 
गाद्या न ग्टध-गङ्ग-शा भावे घञ् गङ्ख ण चतु- 

वखां° खाये ष्यज । लोभे | “पीत्वा 
निधिनातिगौङ्रात्" सावः | “लभ्ये गाध प्रड वलज 

शंभक्रौ"कविक० | 

गाधरपत्त ४० ग्टभ्र्ायम्-अण् गाश्रं : पच्च: पक्चो यख 
ग्ट्रपचचबुक्तो बाणे हेमच° | गारं पलादयोऽष्य् कराये । 

विपाठाः एथवः कश्य गाधरं पताः चिलाथिताः"भागयिर 

४२ ० ) “न हि माण्डोवनिखुक्ता गाभेपलाः सने- 

जनाः” भा०वि०५२अ० । गाधरं वाजोऽष्यत्र । गाध्रंवाजः 

कतः गाघ्रंवाज+करोत्यये खिच कका शि क्त) गा- 

भवाजित छतम्डधपक्ते वाये] “दत्त निं 

काञ्चनार वाजितैः" भार वि च्य । “तानहं | 

जलानां 

निशिते सेव्य धसं ग्रं वाजितैः” भार व १७२ 

शदधरित पु वाजितेरित्रतन राजितेरित्यपपाठः । 

गघ्रंवासस् प° गाधरं; पच्चः वास इव यद । ब्टघरपचगुक्त 

बाणे “रमाह गाख्डोवहक्तानां शराणां गाधरं वाखसाम” 

जार वर ३०० 

गामे नि° गभे ग्ष्डौ साध् अण्| गर्भडधये कत्तव्य 

१ गभा घानकम््र खि । “ग हसे जां तकम्ब चौ डमौञ्जीनि- 

बन्धनैः," मलः । होनैरिव्य् पलं मभा जानादेर- 

होमद््पत्वात्" कुल, ° । गर्भस्दम् अण । रगं 

सम्बन्धिनि लि° |“ “ संस्कारेषि वियैस्तदत् गार्भमेनो व्यपो. 

इति", खतिः । तत्राय ठक् । गातं कमप्यल । “ पवैजिक्ं 

गार्भिकं चैनो दिज्ञानामपशज्चते"मचुः। तच्च “एनः अ- 

शएचिमाद गर्भेवासजम्" कुक्त,° । 

गाभिंण न^ ग्भिखोनां समहः भिक्त अण्| गिणः 

समहे अमरः । भिक्चादिगणे गरभिोशन्द् पाठात् अरण 

एत्र विधानेन अन्नाय गाभिंणख्यशम्द् कल्पनं प्राभादिक्रभेव 

गामेत लि° गत इदम् अण् । गचंज्ान्यिभेषसम्बन्धिनि 

` 'प्राज्ञापन्य' गाद तं चर निर्वपेत्” ते न्ति° २।४।४।७। 

गाय एस्त्रौ ग्टष्टेरपल्यस् च्ट्टवरा° ठक् | ष्ट्टरपव्ये । 

«गाष्ेश्यो इषभो गोभिरानट”*ऋ०१०।१११।२। “सलत्प्र- 

षता गौः ग्टटिः तच्छा अपत्यम्” भा° । 

गाद्ेपत लिश्ग्डहपतेरिदम् तश भावो वा श्वपत्या*्यर् । 

‡ग्ट्हपतिसम्बन्विनि वि रग्टहपतिभाते न०। ^“वेश्यरा- 

अन्धयोः गाेपते"कात्या रौ °१।६।१६ । नेत्यचवत्तंते 
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बैश्यराजन्ययोन्टःहपतितवेऽपि गाधिकारः कके; | 

“ञअपरतप्रजननाः ख्य विरास्तदाख्यास्तेषां यो क्टभंसतमः 

खद दव्यवत्तमो व7ऽनचानलमो वा तद्ध माङषते दौचे- 

रन्” कात्या° जरौ* २२।४।७ | ^ख गृहपतिः क्तव्यः" 

कफः | चठयनात्ये सोमे इति रेष. 

गाहेपत्य ए ब्टह्पतिना नित्य संयुक्तः संज्ञायां अव्) 

यजमानद््पण्टल्पतिसंयुक्रऽग्निभेरे श॒ च छंतविवा- 

ङइाण्निपरिपहसखाग्नि होतलादिसाघनाधानाङ्गतया प्राक् 

धेयः यथाह आश्रु" चरौ २।२।१। 

“उ्यरगे ऽपराक्ल गापत्यः प्रज्चाश्य दशिश्ाख्ि 

मानोय विट्कलादिन्तवतो बैकयोनय इगयेके धिय- 
माणं वा प्रज्चाल्द्मारखिमन्त वा मयित्व गाकपत्या- 

दाहवनौय" ज्व लन्तखद्खरेत्'' ख ““ खलापराहृहशनब्ट म 

अङ्ृखतथभागो ग्टहते। विदहरुणकाले गारुपत्य' 

प्राइष्क,च प्रज्वाल्य च दिखाम्नि वेश्ग्डहादानयेत् । 

वणानामन्यतमख दृव्यवतो वा म्ट्ात्, 
गाङपत्याहा धाय्यचेत् प्रज्वालयेत् |. काले काले यदि 

निमेन्वरः तदा मन्येत् एषां प्रकाराराखत्पत्तिनैशेष्याड्- 

व्यव्ख्या | तेषामन्यतमप्रकारेष दचिष्णाग्नि साध- 

वत्वा ततो गाङपत्थात् उ्वलन्तमग्निमाहवनोयाधं 

चतुणां 

सरत् । पात्रान्तरेण थक क््यांदि्थंः” नारा० 

, ५ गाङपत्ये संद्काराः'' कात्या, खौ*!।८]२४ “खधि- 

चयणप्थाग्निकरणपालप्रतपनाद्यः संस्काराः वच- 

नाभावे माक प्याम्नौ भर्वान्ति तद्यथा शरपाग्नि रोल - 

हृवग्योः प्रतपनम् स्तक वादोनाम् वरुणप्रवासे 

करम्भपात्रयवानां दक्षिणाग्नौ श्रपणेऽपि पर्यग्निकरणं 

गाडपत्यारेव, पियन्त च धानानाम् पर्थकषायोद्कख 

त दक्षिणाग्नावेष पाकः दटकाषाकार्थत्वात् ततृपाक 

दजिश्णाग्निना विधानात्” कर्कः 

वावनोये” ३५ खः, इविषा पण 

भाद्वनोये वा ख्यात् गाहेवत्ये वा उभयथा खतल्रात् 

“तदाद्छराडहवनीये इरि चपयेबुरिति अतो गाहेपय 

णक श्रपयन्तीति च" | आदिविज्नल्योऽयम् नेच्छाविकलयः 

तच्छाप्व्यि इति तच्छ1पिस्वख् नियतस नालुवादात् । 

गदक्रम् । “खूप कले$लुनिवष्यः आपणं रेवतास्तथा। 

रादौ जे विष्टताः पच्चास्त एमे सव्वदा खाताः" इनि 

खर्प कमेस्वसूपम् दाच्चायखदेपुथंमासादिकस् कात 

कृदिनाहदितादि; अतुनिर्बराषयो पैकधादिलौ, चप 

` छ्रपणां 

[ २५८६ ] 

गादमेध इ° ग्टडष्छोदः अण् क्मै° । 

गाल 

विःश्रपणम् गाहपत्ये वाहतनीये वेति। हेवत् 
चेन्द्र भवति माद्न्द्रः वेति एतेषां विकल्ानां मध्ये यः 

प्रथमं लोढतः स एव यावजीवं कजेव्यः न पकचान्वरम् । 
एवमेवेते पञ्चवादिभिकिसाः चन्यं श्वे ऽपीच्छावि- 
कल्याः'” ककः | 

बद ॒प्रतियन्नविघानञ्खु त° व्रा०२। ६।१।२९।वथा“तचादे- 
नान्त्सने सवने एव प्रतिसभिन्धते" ““शनान् गा रंषत्ा- 

दीन्” । लेताम्न च च षोङ्शसंस्कारान्गेतत्वं व्याखश्रा- 
ख यथ।५^ग्भाधान' षुखवनं सोभन्तोजातकमे च | नाभ 

करिया निष्कमो ऽन्नपराशनं वपनक्रिया | कषंवेधो व्रता 
देशो बेदारम््क्रियाविधिः। केशान्त्ञान खहा होविवा- 

इान्निपरिखहः । तेताग्नसंणहशषौव संस्काराः भोय 
नाः" ५गाहपत्यागारे वा देब्रान् बा एष उप्रावरसेतेः" 

शत*व्रा^१।१।१।११} तत्करणप्रकारः काल्धाशन्नौ०४।७।द्। 

ष्टत्रादौ उक्तो यथा^“अरन्यगारे रमन्ति” ^पूषं गाड्पत्य- 

ग्ट पञ्चादाहवनोयम्डहम् कुवेन्तिककंः । “ऊक 

म्ब वाऽपरम्''<° “अपरः गाेपत्यागारं उदग्ब'थं 
वा प्राम्वश्चम् आश्वनोयागार' त॒ प्राग्व थमेव” 

ककः । ^'दस्ि्यपूवै हारे” १.० ५उत् प्तिक्रमेण 

गाहेपत्यागारय दच्चिणद्वारभाडङवनीयाभारख प्राच्याम् । 

अथात् गापल्यागारे पूर्हारस् ऋहनीयागारे 
अपरदवारम्" ककं “ “गा्ेपत्यागारे निर्मथ्याभ्यादधातिः' 
तल व १५ खलम् । 

ग्टङसम्बन्वियन्ने 
ग्टहख्यकरव्ये पञ्चयन्नद्पे कम्प कि | “"तथेव राजचचुर् 
ग हमेधवितानविद्योरगिजुग्धितेष''भाग०५ ।११।९। 

गादस्थय न° गृहस्छद्य भावः कर्मं वा । ग हस्य कत्तव्य 

पञ्चयन्नादौ कर्मण । ^“गारंख्ाशचव याञ्चाञ्च सवी 

गुध देवताः" भागआच्च०७च० | ५गा हस्व धमे. 

श्राख्याय सितो देवलः पुरा" भाग्यल्य° ५१अ | 

गालन न° चुः गल-क्षारणे भावे ब्युट्। निःकावथे 

(गालान) “मा चक्रधं त्वां सोमदा गालनेन” निद्० 

६।२४ । “तथा पचेत् यथा दाङ्काटिन्वानिगेथिलय- 
भणड़गालनर तो ऽन्तर्द्रपक खरम वति'' भद्रदेवः । 

गालव ए* गल-घञ् लं वाति वा-क | {लोधहक्ते भेदि° 

रकेन्दूकट्च शब्द् च श्छनिभषे, स च विश्राभिब- 

पुत्रभेदः । यथाह हरिवं २७ | “विशामि. 

नख च दृता देवरातादुवः इताः” इय् पक्रमे ` 



गालि 

साङ्ग ति्गँलवञचति शद्रलञ्चति विताः''। तख शिष्य 

भेदच्च यथाह भा "विश्वामिनेख्ु 

शिध्यस्य गालवस्य तपसखिन: ! शच्या च भक्तया च 

तस्धातिनिबेन्धनेन 

० १०५. च्छ | 

प्रर्पवमानिव्य् याच इ” इत्य् पक्रने 

रुटविश्वामित्रादिष्टयुरुदक्तिणात्व न एकतः श्यामक्पाश्व- 

अता्टकख् दानकथा भा० उ १०६अ० ११८ अन्प्ेन्ते 

अक्ता ! तलियभाख्यायिका गुरुणा तथाऽचुशिद्ख तख 

पासनादितः प्रज्च्रन गरुडेन सह तयाभेताच्रमा- 

र्ध" ययातिन्धपसमीपे गतिः) ततृप्राधमया तेन च 

तथाभताञ्नलाभदारभतां साधवीनासककन्यां टदे । तरां 

कन्याया केक एतजनने तथाभूतश्चश तदयं शुलकत्वेन च 

कसित, तत्रादौ व्यंश्न्टपेण ईं तथाविधाच्रशतेः 

एलकत्वे न दच्वा एकपुन्रस्तसयातृपरदितः । ततो दिगो- 

दासेन तैव दशते श॒क' दन्ता एक; एव्र उदपादि । 
तत उश्धीनरेण तथैवदहे शते शुलकं दत्वा एकः घुव्र 

उट्पादटि। एवं षट तघाभताश्चश्तानि दिशताश्वशुलक- 

दानेगकपुत्रोट्पादनयोग्यां ताञ्च कम्धां गुरवे विश्वाभिल्ाय 

युरूट्(्णात्वेन ददौ तेन च तस्यामेकः पत्रः उदपा्दीत । 

गालवि एण्गालवसापव्यम् इञ् । गालव: पुति प्ाकष्टङ्ग- 

वदाख्ये सुगनिभेरे। स दि कुशिगगेस्यातिषड्ां कन्वा्पयेमे 

ततकथा च इद्कन्यासपवण्टं ““वाङ्क्यो न च राजेन्द्र ! 

तपसा "चेव कथिता । स। नाशकद्यदा गन्तुः पदात् पदमपि- 

स्वयम् । चकार गमने बुधि परलोकाय वै तदा| 

मोक्तकामान्तु तां दा शरीर मारदोऽब्रवीत् । सं 

सृताया; कन्यायाः कुतो लोक्रास्तवानघे ! | एन्तु 

खुतमसख्माभिहे"वलोके महाव्रते | | तपः परमकंप्राप्न 

न तु लोकास्बया जिताः} तन्नारद्वचः खुत्वा साऽन- 

वीडधिरुंसदि | तपसोऽ्ध' प्रयच्छामि पाणिप्राहख 

सत्तम ! । इत्यक्त ऽथाख जाह पाणिं गालवसम्भवः। 

ऋषिः प्राकब्रह्वान्नाम समयद्धेदमनत्रवीत् । समयेन 

यद्यो करान" 

बस्तव्य्' त्वयो सध मर्येत ह] तयेति खा. प्रतिशत 

नस्ल पाणं ददौ तदा । 

चाग्नि" विधानतः । चक्रो च पाणिग्रहणं तखोदाह- 

तवाद्याहं पाणिं स्परच्यामि शोभने ! | 

यथादष्टोग विधिना इत्वा 

द्ध गालबरिः' भा शल्य ५२) 

शालि प° च गज-्षारण्यद्न् | चखाक्रोथे थापे लिका० | 

ददत ददत गाल्ि' गालिमनोभवन्तो वयि तद्- 

भावादूगाङिदानेऽ्बश्क्घाः"" उद्खटः। 

श वा० माग ४ 

[ २५८७ ) गिद 

| गालित लि च् नल-्षारणे (गान) कभ्णिक्त। 
ञतद्रवे 

बरद । “तधा पचेत् यथाऽगालतभण्डखर्भवति" 

लालेसो पद्चतिः। 

गालिनौ स्त्ी “कनिषाङ्गशट्कौ सन्गौ करयोरितरेतरम्। 

तच्ल नौमभ्यमानामाः संगताः भुग्नवच्जिंताः। सुद्रोषा 

“गालितख् छवसा धोधांयेन सौरकम् * 

गालिनो प्रोक्ता शङ्खोपरि चाङ्ता'" तन्त्रसार छ 

 इद्राभदे । 
गालोडि गालोङनसाचष्टो अ दूतलोपः स्थः 

खम््त्ताद्या ख्याने ऋक ० उभ० सट | गालोडयति ते। 

गालोडित नि° “उन्म्ादशोलो रोगा्तौ स गालोडित 

रूतः"कलापडटतताव्ते १ङन्दनत्ते ररोगात्तं रेम्खं च गो- 

छो हित इति वा पाठल्लव्रार्थेष । [बीजे राजनि° | 

गाखोद्या नग्गलोद्य+खा्ें प्रन्ता० अख | ¶घान्यभदे रपम 

गावलगणि ए गवलगणद्धायत्यस् इञ । गवलग् खेरपत्ये 

सञ्जये गवलगणश््ट् द्यस् ।“गावलगा्ारद्' धोमान्" 

भा० ° १० अ० | `सञ्जयच्च सहममाघ्नो विदान् 

गावलगखित्शोः २अ० | 

गाविष्ठिर एसो गविहिरख्यापत्यम् विदा० अञ | गविहि- 

रभरेरपत्ये । ततः च[रताश्युवापत्ये फञ । गात्रिशिरा- 

यख तदौययुवापत्ये पुरी । 

गावेधकं लि गवरेधूकाया विकारः विल्ला° अण्य;। गवेधश्रा- 

वयवे चवाँदौ । मवेधथ्ब्द् उदा०. 

गाद विलोडने भ्वा० खक्ष सक्र. ऊदित् वेट । गाइते 

छगाड्िदट-अगाढ जगदे मनस्तु मेः संशयनेव 

_ गाहते कमा० । _ ““अगाहइताद्टादशतै जिगीषया 
“जगाह्िरेऽम्ब् धि" नागाः" | 

चोम्ब् धिम्” “जगाहे द्यां निशाचरः” 

दिशो दथ" अङ्कः. ५्रह्यावत्त' जनपदमधग्डायया 

मेव° । *पूदांपरौ तोयनिधी व- 

वाङ्गः 1 प्ते वगाह्य । 

नेघ० | “समगाड््ि् 

“"लगाष्े च 

गाहमानः” 

गाद्य'' कुभा० 

सिगादां तमसाम्” (प्राप) रधः। जब+विघयोकरये च । 

“पच्च साध्यावगाह्ि न्नानम्'' गद् 

गाह इ० गह-गडने भावै कम्प वा घञ् | \ गने । 
“गात् 

गन्हनान्'*भा०। गाह-कत्त रि अच ।रगा्कत्त {रि ल्ि° 

शिद ए* रथपालके देवभेदे “गदेष ते रथ एष वामश्िना?" 

तार प्न" १।७।७ | “(गदा नाम रथपारुकः कञि- 

, 
त५~ 

 “गा्ाड्िवि खा निरधच्चत" क° €।१११।८ । 

६४८ 



गिरि , 5 (व 1 गिरि 

[भिरिधारके। 

गिभ्र लि गिरिं धारयति ट-मूनविभश् न° रिलोपः। 

गिन्द्करं ए° गेन्द.क+एषो* । गेन्द.के (केन्द्) क्ते हेमच५। मद्यादि° पूपदश्यनिनित्तत्रात् वा षत्वम् । गिरिण(न)दी 

गि(र्)राख्त्ौ ग-किय् वाटाप। वाक्ये | गिरिश(न) व; गिरिण(न)डः गिरिि(नि)तम्बः । 
“वेः कवेः किं समरस्य सार इति" प्रञ्नो “भागीरयो- | गिरिक दण्गिरो कोला कायति कै-क | १३ | “मगरको 

हषः? भा०। भिषग्भिः पारदे यदि । तथाष्य ते लयो दोषाः शोधनेौया 

विशेषतः" भावप्रर | ततःपरश नदौीनखादीनां गिरि- 

तौरसमाच्ितानाम्'” विदग्ध छनत्तरम् | “गिरा 
सुखाम्भीज मियं युयोजः' 

लाषते'' नेषधम्"भवदट्गरामवरुपप्रदानाय वचांसि नः" 

८६ 

गरोगिरः परज्ञलनाथ- 

.मगरसुत्तर पक्चताम्" माषः | ““भीभिहा वर्यं -वङ्ध यामे 

वचोविदः" ऋण १।६१।९ । असख पत्यादौ प्ररे समासे 

अङरा०द्पत्रयस् गोष्यतिः गीपेतिः गोःपतिः। रस्तुतौ 

च 'पव्रमानो गिरादधस्'' ऋ०६।२६।६ । “गर, स्तुत्या 

बद सानम्" भा०। 

गिरि ए" ११ किञ्च । १पवते ¡ “कुचरो गिरिश श्चा 

निर्क्तौ १।२० | “गिरिः षतः शईगौरख भवति? 

गर् क्तम्.। सदोह्ं बाहर्योशोरो खुक्तकेथो दिगम्बरः । 
सवत्र समभावेन भावयेद्यो नरोत्तमः। ,इष्टदेवी धिया 

गार स गिरिः परिकोत्तित?' श्य् क्रबच्णे रतात्ति- 
कंन्यासिभेदे,रपरिव्राजकोपाधिमेदे च ¦ यथा आनन्द 

गिरिः। भि(र)लति स्तोकम् गुः "अच् । ४वालम्- 

षिक्तायांख्रो वा ष् रमानाथः | ५नेत्ररोगे मेदि* । 

शगिरिक्ञाखः रेत प्रशतिखरः। दगेन्दुके विचः, 

अपूज्छो तिः भेद्०।, सनिगरशे खो अमरः | 

^ अथान्धङार' गिरिगह्धरस्यम्?'र§ः । ““गिरेश्तडि्वा- 
निष तादु" माधः। सेवे निष | “गिरयो 

माप ञ्य चअष्.घत्'' ट ६।६७।११। विसयो 
मेघाः भा | “गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तः" -ऋ° 

१०।६८।१ | “गिरिभ्यो मेषेभ्यो भ्बष्टा निर्मताः''भा० | 

^मेवोऽफि गिरिरेतस्मादेव जलादेः संगरं भवति निर्० 

१२० श०पारद्दोषभेदे “नलं षिप्रं वद्धिगिरी च. 

चापलन्नंसगिक दोषसथन्ति पारदे | उपाधिजौ बो 
लपुनाग्योगजौ दोधौ रसैन्द्र कयित। खनोर । 

मलेन मच्छ, भरणं विप्रेण, दाहोऽग्निना कष्टतरः 

शरोर । देद्य ३,।ङगङ्गिरिणा सदा खात्, चाद्चल्यतो 

वोग्यं तिश्च पुसाम् । ङ्गे कठ भुजगेन षण्डो 

भवेदतोऽसौ पएरिशोधनौीथः } वङ्किविष मलद्योति 

ख्ख्या दोषास्न्रयो रमे) एते करन्ति सन्तापं 

कति स्कं ण) क्रमात् ! ्न्येऽपि कथिता दोषा 

हिर्ड,को इच्छो जोषः पुट्गल ण चः" भार शार 

९३८ अ ` दोक्लशिवनामष्ठ। नोलज्ञष्ठनान्य- 

५ व्य् त्पत्तिरक्ता | निरि गिरिषद्चेतन' देहादिकि कायति 

शब्ख्ति अनभू तप्य के-क । चेतनमपि देहादि 

चेतन ्रोतोयवेः" । गिरि+खा्थे क । र्बालमृषि- 

का्रास् स्तो अमरः | गिरौ भवः कन् | श्परेतजाति लिः। 

४उपरिचरवद्॒न्टपमद्िष्यां श्लो वद्धा गिरितो जन्मकथा 

भा० का० ६२ अ यथा 

“राजोपरिचरेत्येवं जाम तस्याथ विच्तम् | 

षएरोपाडिनीं त्च नदौ शङ्कितो गिरिः | चरौतृखं. . 

खे तनायुक्तः कामात् कोलाहलः किड, गिरिं कोला- 

कः तन्तु पटा जरताङ्यत् | निखक्राम ततस्तेन 

प्रहारविवरेण सा । वश्यां नद्यामजनयत् जिथुनं पवतः 

खदम् । तश्जत् विमोक्षणात् प्रोता नदी रान्न न्यबेद्- 

यत् । यः पुमभिभवत् तत्र तं सर जभिखत्तमः। व~ 

छषेसप्रदवक्र रेनापतिमरिन्द्मः। चक्षाः यन्न 
कन्धान्तु तया तां गिरिकां शपः वसोः -पल्लीकख 

गिरिका कामक्ालः न्येदयत् | चतुकालमनुप्राप्रा 

साता पएुसपने शुचिः. तदहः पितर्ोनपृच॒जे ह 

स्छगानिति। तं राजसत्तमं पीतास्तदा सतिमतां बर | । 
स. पिनां नियोगनलमनतिक्रम्य पार्थिवः। चचार" 

ख्गयां कामो गिरिक्ार्भव संसरन् । चतोव द्ूपम- 

म्पव्रां साक्ताच्छिवभिवापराम्" । ५चेद्योपरिचर' वीर 
वुः नामान्रिक्षगप्ः। चद्योपरिचराच्जन्न गिरिका . 

सप्र मानान् । सह्नारणो मगवबराट् वि्तोयोदड- 

दयः । प्रयप्रहः कुशव यमङमखिवाइनम् | मा- 

` स्तञ्च यदुश्ोव मैतखकानो च सतम !'' हरिवं३२ अ 

गिरिक्षच्छप गिरो पवेतस्यदथां कच्छपः | ` पर्तदरीस्य- 
® > ५ 

शायिनि स्थलक्च्छपे | स॒ च प्रसयाङुपद्रवरादित्याव 

- , ग्टहे ग्टडस्येन स्यापनोयः यथाह भागओआदु* १२१ अर 

«गोरचना समालम्भो वचाहस्तञ्च यो भवेत्| ताकत च 

यो दध्यात् मस्तक्ञे ततृपरायणः | ये च.सांसंन खादन्ति 

ताञ्च धक्तम हितम् |~ बद्ध चाम्निगु हे, नित्यः दिवा 
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राल्लौ च दीप्यते) तरक्षोच दं च तयेव गिरिकच्छपः। 
ाज्यधृमोविडालयच छागः लष्सोऽय पिङ्कलः | येषा- 

भेतानि तिष्ठन्ति गृणष गृहमेधिनाम् । तान्या 

श्यगाराख्छि पिताः. सुटारुषेः'› पिशाचोक्रौ । 

गिरिकण्टङ्ग ए* गिरेः कण्टक इव भेदकल्वात् | वज विका 

गिरिकद्रम्ब पुर गिरौ भवः कद्म्बः| धाराकदम्ब राजनिर 

स्वये क | तत्राय ““देवदारुवचाहिङ्कङृढ' गिरिकद्- 

भ्बकः' पुरतः | 
गिरिकदली स्तौ त । बह्धबीजायाम् वनरम्भरायाम् 

राजनिण्ध्गिरिरम्धातु मतुरा द्मा बल्या च दच्जंरा| 

ष्णाय नदाङश्ाषथननो बोष्येसदुगुरः” राजनि° । 

गिरिकथिंका शली गिरिः कथं दव यद्या: कप् कापि 
खत इत्वम् ¦ १एचिष्य लिक्ार । निरोवांलम्धिज्ञायाः 

कशेः अस्यस्याः तद्ाक्ञारपच्रत्वात् ठन् । रखपरालिता 

लतायां शशव तकिशणङीषटच्च च राजनि०। , 

गिरिकर्णो सी गिरोबालमधिक्ायाः कं दव कणं : पत्मम्ाः 
डप् | †अपराजिता्यतायास् अमरः । “निफला 

गिरिक च हंसपादी च चित्रकम्" भावप्र* । रयवास 

शब्द् चण | [भिरिशब्द् गिरिकशन्द् च दश्जम् । 

गिरिका स्रो गिरिरेव खाये क | बालमषिक्षायाम् अमरः} 

गिरिकाण विनिरिणानेत्ररोगभेदेन काणः नेगोगमेदेन 

नेल हीने | अख श्त° प्रकतिखखरता | 

गिरि्जित् ° गिरि वाचि चियति ल्ि-वाषे किष अलुक्स. 
स्तु तद््पयाक्यश्ये परमेश्वरे “प्र विष्णवे शूषमेतु मन्य 

गिरिित उर्गायाय इष्ण "ऋ०१।१५४।२ | ̂ «{गरि चिति 

चिरि बाचि, गिरिषद्न्नतप्रदेशे वा तितः" भा०। 

गिरित्तिप तलि गिरिं चिपति लिप-क 1 ?गिरेन चतेप्य 
सामथ्यं वति २अक्र रभ्वातरि षु गाश्दनीजगब्द ग्यम् 

गिरिगृड ए० गिरौ गुड ष्व । गेन्द्के (कन्द्) हेमच० | 
गिरिचर लिगिरौ चरति चर-ट.|१पर्बतचारिखि | "गिरि 

चर दव नाग प्राणसारं बिभति" शक्र" स्तयां डप । 

श्चौरो तदये रेरदरमेटे पु° “नम उच्णौपिले निरि. 

चराय" यज् १६।२१ | गररिचरञ्चौरः अध्टन्ानां 
वन्त्राद्यपहर, पततादिविषमस्यान चरत्वात् तदधिपत्वादू 

रूदरोपि गिरिवरः इत्य् पचारः | ॥ 

गिरिज न° गिरौ जायते जन--ड । !भेलजे शिलग्जतुनि 

रलो दग्रश्के च मेद् 

च्चे ६्गोरथक्रे ए° रत्रमा०।७{हमाद्रजातायां पाप्य 

ध्यरके राजनि० ५मध्क 

© 

[ २५८९ । गिरि 

स्तौ “खागतं शिवकबङ्गोभ्यो गतश्च गिरिजानने"याभरुम् | 

यदा यदासगिटिःजा्छदुनामात्तरागतसम्"काशो०६§अ° 

ष्मातुलाद्धयां 

श्द्रपावाणमभेदनवायां {१त्रायमाणलतायां १२कारते 

ग मेद्° €द्रोतव्द्कायां रन्नमा° | 

च्चे २े३्मह्लिकायां १४गगरिकदल्यां च स्त्री राजनि. । 

१५ पव्रतजातमात्रे लरि°। गिरि बाचि जायते जन--ड 

अल् कस०। १६स्तुनिूपवाक्यनष्यच्नं च “मरुत्वते गिरिजा 

एवया मरत्" ऋ^५।८७।२ | गिरिजा वाचिनिष्मच्नाः भाः। 

पावत्या हलानलयद््प{गरेजन्डक्था श्िविपुराणे १२अ० 

हिमालयस्य मेनकानाश्् पल्ली बभवेय क्ला^प्रष्ततिरभ4 

तखाः मेनायाः कन्यज्ञा शुभा" इत्य पक्रने'^तां पार्तो 

त्याभिजनाञ्च नामतो जाव नद्भन्धुजनः खभावतः। 

माला निषिद्धा तपसेयदातु सा थयावरमाख्यां भवभक्तिं 

भाषिनो"। कालिकापुराणे तं तश्षाः कालोतिनाम यत्. 

कथा ४१।४२अब्दग्या | १७गदुययाञ्च स्तो तखा अरि 

तत उत्पत्तिक्रथा कालिकापुरः ४७ ऋ द्वी ।. 

गिरिजातनय पु ६त०। कातिजये तष्य च ययोतगतति- 

स्तथा कार्िकेयप्रख शब्द् १६५६० उक्तप्राया क,लनिकाए 
. ४७अ० विस्तरेण दण्या । गिरिजानन्द्नादयोऽ्यत्र । 

गिरिज्ञापति पु ६ । १शिषे गि रिजेशादयो ऽप्यत 1 

गिरिजामल नरगिरौ पर्वते रेचे.वनरवे वा जायते ऊन- 

“^ ड, तेष अमलम्, तथोभनञ्च तदमल्च, गिरिजाया 

पावत्या वजप मलं वा | {चश्च तस्य यथा च 

पावेतीगीजजात्रत्व' तथा कभ्वकशब्द् २१५. ए° उ क्रम् 

भो्रप्र° तस्यान्यथोत् पत्तिभेद् द्कनक्त' यथा 

4 ˆ शरा बधाय त्ख्य वञ्जिणा बजसइ,म् । 

लिष्कास्ततस्तस्य गगने परिस(पताः.। ते निपेदषेन- 

ध्वानाज्छिवरेण महोष्टताम् । तेभ्य एव समृत्य 

विस्फ 
५ 

तत्तदुगिरिय् चाभ्बक्म् | तदज्ज वञ्ञजातत्य दभ्म- 

श्वरयोद्धवात् | गगनान् स्खलितः याद् गगनञ्च 

ततो मतम् । विप्रचलियविश्रद्रमेदात्तत् सखाञ्खतु- 

पिम् | क्रमेसोव सित रत्तं पोतः शेष्णृञ्चु  वथेतः । 

प्रशस्यते सितन्तारे रक्त ततत्, रसायने. पौव हेमनि, 

ढष्णन्त॒ गदेषु द्रूतयेऽपि च | पिनाक ददर नागः 

वज्चेति चतुर्विधम् । सञ्चत्यग्नौ विनिक्तप्न पिना- 

कन्द्लसञ्चयम् । अन्नानादन्तयं नस्य महाकु 

प्रदायकम् | ददुर त्वग्निनिः खिति कुरते दइर 

ध्वनिम । गोशक्ञान् बहश; कतया स खानष््य्,. 
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प्रदायकः । नागन्तु नागयद् वङ्कौ कु्कार' परिसृञ्चत। 

नङ्क च तमव श्यन्तु विद्चाति भगन्दरम् | यजन्तु वजञ- 

वत्तिष्ठ तच्च ग्नो विशति व्रजेत् | खवाभ्वेष वरं यज 

अश्वशत्तरभेलोलय' बह्धसत्व' 

द्च्िणाद्धिभबं स्वल्यसत्वमल्यगुख- 

प्दभ् | अश्व कषाय पुरः चशोतमायुच्करः धातु- 

न्यात् विदोषः णमेहकुषटरोडो- 
रोगान् न्ति द्रदृयति वषु 

नारुण्याद्य' रमयति शत" योधता 

र 

व्याधिता क्यच् त् । 

यण रिकम् । 

विवद्धनञ्च | 

दरखन्विविषक्रभ् | 

दीं" विधन्त 

नित्यमेव । दौरषांयुष्कान् जनयति इतान् विक्रमैः 

सिंहतल्यान् सखन्योर्चौःत' इरति सततः शेव्यमान 

म्टताभ्वम ›| ऊभ्वशेब्ट् अदुक्तास्तद्गुणदिभेदा इ्डोक्ताः 

गिरिवर पए गिरि जरयति ज्वर-खिच-अच्। वज 

शब्द्र° 

गिरि(लि)त विर गिल-क्तवारः | भचिते राय्क्ग° । 

गिरिज दए गिरौ केलासे स्थितच्तञायते ब्रौ-क। शट् | 

शिवां गिरित्र तां कुर्" यजु" १६।२, 

गिरिदुगे न° गिरिरेव दुर्गम् रान्ना शतुभ्यो निःशङ्क, 

तया वासस्यानम् । पर्वैवद््पे ताडे स्थाने (गड्) । 

“षन्वदुगे' म ह्ीदुगेमबड़ग' वाचमेव वा । "टडुम' गिरि- 

इग वा समाचिन्य वसेत् रम् । सण तु प्रयन्नेन 

गिरिङ्ी' समाश्रयेत् | रषा हि बह्छगुर्येन गरि 

इमः विशिष्यते" । ब्रौण्याद्यान्याचितास्ते षां खगगत्तां - 

लण् राणि क्रमशः इवङ्कमनरा- 

मराः''मनुः | रां मध्ये गिरिम" ब्धयुणत्वात् वि{शष्ट 

तद्य युष्याञ्च खदुरारोहत्वः सहाप्रदेणादल्यप्राणमप्र- 

रितिथिलाद्ना बशन् सन्धनिनाशनमित्याद्यः'* कन्न ° 

“वसन्नो गिरिदुर्गेषु भा^्विर 

५ अर । 

गिरिधातु ए ६त०। नेरिके उपधाठभेदे राजान । 

गिरिनगर नर न्स रू रविभागे १४अ२ दक्िणयखयार्क्त 

खथ दक्िणेन कङ्को त्,पक्रमे ““कालाजिनसौ रिकीखंता- 

ङ्िकटाः गिरिनगरमलयद्दुःरभदेन्द्रमालिन्द्यमरूकच्छाः” 

ष्यत देभेरे। अस च सं्नातवेऽपि पूैयदस्टनि{म- 

न्तात् चषभ्नादित्यात् न शत्वम् । 

गिरिनद्याटि एण वा्तिं*ग, जक्त पूवपदस्यनिमित्ताव् वा 
` आत्वनिभित्ते शब्द्गेस च गणः ^“गिरिनदी गिरिनख 

च्रयाप्चराः” | 

वनदुगेषट॒ धन्विनः” 

गिरिनद्क गिरिनितम्ब अक्रनदौी श्रक्रनितस्ठ दुखंमाण- 

। २५९० । गिरि 

मापो आागयन" कङृत्तिगखः | ““गिरिगद्यादोगां 
बा" वाससि° | 

गिरिनन्दिनो स्तौ त | हिमालयद्तायां १पाबत्यां 

र्गङ्खायाञ्च, गिरेनेन्द्नोव । ेनदोमाने वासां गिरि 

प्रभवत्वात्तयात्वम् ^“अन्वाच्च नरिते, बह्धयः" इय् पैकरमे 

"शुभ।ख गिरिनन्द्न्यः'' इरिबं* १३६अ० | “कजिन्द्- 

गिरिनन्दिनौतटद्रटुमालम्विनौ” रखरङ्गाघरः ' 

गिरिनिम्ब ए* ऽत° | सह्णानिम्बह्चे राउ {० । 
गिशरपौल् ए० त° । (फालसा) इति श्भेदे राजनि० । 

गरिपुर म० आनत्तदेशान्तगंते एरभेदे आन्तं शब्द् ७२७ 

° उदा | [ जत॒नि र{जनि*। 

गिरिपुष्यक न° गिरेः दष्पलिव कायति दे-क | शिला- 

गिरिप्रियास्ती गिरः ग्मियोऽखाः। चमर्यः कगमेदे 
[डवाचापः''. शतभ््रा* ७।४।२।१८ | 

गिरिवरः स्तौ गिरिदुे इव वदाः | अप । गिरिवुभा 
गिरिभिदु एुण्गिरिं भिनत्ति, भिद्किष् | १पाषाणभेदके इत्ते 

भावप्र° । २इन्द्र च | नद्यन्तरे । ४नदोभेदके “नद्य 

न्रेऽसंखवो गिरि भिदे त्"कात्या° ओरौ ०२५।१४।२१३। “गिरिं 

भित्वा या नद्यागता तदनन्तरे संखवो न भवति"'कर्वः । 

गिरिभु लि गिरौ. भवति भू-किम् । हपवेनप्रभवे चुर 

ाघाणमेदे र्पावत्यां देगङ्गगयां च स्त्री ६ैत° | ४पःत- 

राजनि) 

भमौ स्त्री । 

गिरिमल्लिका स्त्री गि मङ्गीव इवाथ कन् । कुटजघ्चे । 

ऋमरः | [ उङ्त्वात्तथ।त्वसम् । 

रिरिमान ° गिरेरिव भानमख । गजे ब्द्रत्ना | तख 

गिरिमालल. ए गिरौ माक्तः रम्डन्धोऽख | बाधके 

स्वनामख्याते म्नियय् पराषसाधने इचमेटे “^तेल्यको 

बाधको वा” कात्यः श्रौ २१।३।६ | यूपो भवति 

तेस््कस्तिणिशः बाधको गरिभरान्ः'" ककं: | 

गिरिख्द् स्तौ ६त° । १ गैरिके (गेरिमाटि) लिका° । श्पवै- 

त्छत्तिकायाच्च। 

गिरिखद्व नशगिरेडं दो भवति भू-अख। गेरिके राजनि 

गिरिभमेद षण गरिेद् इव सारोऽख विट्खदिरे रल्रमा° 

गिरियक इ* गिरिं याति या-क संज्ञायां कन् | गेन्दुके 

(केन्द) टचे हेमच० | ` (कन्दक शन्द्रतरा° | 
{गरियाक पएगिरं याति-या किप संज्ञायां कन् न दछुखवः। 

शिरिराज् ए° जि{स्थ राजते राज-किप ऽत०१पकत्खद 

ब तयाभिहतेा राजन् नावलव् -ेरिराड्वि"भा*भी^ 



गिरि: 

जदञ्० । “गिरिराटपादचारीव" भाग ६।१२।९५ । 

र्भा चले च । 

गिरिराज इ* ६त । हिमाचये | यथा च तष नगराजत्वः 

तथा आचलराजशब्द ८३ ए°उक्तम् । “सोऽपि कापांटि- 

कस्तस्य गरिराजख भाषितम्") *गिरिराजाङ्गजासखः" 

काशो०। ^गिरिराजराजदछठतान्विनवामतलुम्'' शिवस्तवः ) 

४ गिरिवासिन् वि० गिरि वाखयति सुरभीकरोति बासि- 

सिति, गिरौ वसति वस-िनि वा। इल््िकन्द् 

उक्ते राजनि०) 

भिरिवज न° गिरीणां पञ्चानां व्रजो यल । भगघरेशान- 

गते जराखन्बु, “चोऽभिजनोऽस्य अण् । गे.रबरज् 

सहे शवासिनि लि" वह्कघु तद्ध लुक ।“गिरित्रजाः मगध- 

बुर शिथिला च" इण्स०१०अ० । 

{गिरिद्रजवणनं भारस०२१अ० यथ. 

“एष पां ! महान् भाति पश्ुमाच्निव्यमम्ब् मान् | 

निरामयः चनरेष्साटयो निवेशो मागधः शुभः। वैडा- 

शो १ विपुलः भलो व.{ः २ इषभ ३ स्तथा | तथा 
ऋषिगिरिस्तात ! शुभज्चत्यक\ पञ्चमाः रति पञ्च महा- 

इङ्गः पर्वताः शोतलद्र्,माः । र्तन्नोवाभिसं हत्य संह- 

तोद्गय गिरिव्रजम्” इत्य, पक्रमे । 

“अङ्गचङ्कगदयचदय राजानः सुमहाबलाः । 

गौ तमच्चयमभ्य त्य रमन्ते श्य एुराच्ज्न ! । वनराजौसतु 

पश्चेभाः पिप्पलानां मनोरमाः । लोध्ाणाच्च श्युभाः 

चाये , गौतमौकःसमीपजाः। शव्दः शक्रवापी 

चच पन्नगो शल्ुतापनौ । सस्तिकसधालयच्च.ल मणि 

नाग्ख चोर्मः। अपरिहार्या मेवाना मागधा 

अना लताः । कौशिको मख्थिमांश्ौव चक्राते चाप्यतु- 

ग्रहम् । रवः प्राप्य पुर रम्य इुराधभे समन्ततः । 
अथसिद्धि" व्यदपमां जराशन्धोऽभिमन्यते" । 

गिरिश ए गिरौ ओते शी-बा लोक्रेऽपि ड, 
लोमा० श वा |} धिते भरः |“गिरिथखपचचार प्रत्य 

खा सकृशो"कुमा० | “गिरिशरमणौ काल्ति | सततस्” 

क।लास्तवः } ̀ “शिवेन वचा त्वा गिग्जिाच्छा वदामसि" 

यज्ञ १६।४ 1 | 

जिरियन्त ए* महादेवे । “गरिशन्ताभि चाकथो हि" यज्ञ॒ 

१६।२ । “गिरसौ केलासे खितः शं सख" प्राणिनां 

तनेति विस्तारयति, गिरि वाचि खितः धं तनोतीति 

बः गिरौ मेषे शिते इृषहारेण शं तनोतीति वा 

गिरिरस्यख 

[ ९५९१ ] गिरि 

जेददौ° | _ सभवन तन~-बा. ड | निरि वाचोनि पे 

अलुक्स° | ॐ 

गिरिशथय इ" गिल केलासे मेते ो-अच्। नहारेवे । 

` निजो गिरिशयाय च गिरिष्ठाव च" यजु १६।९ । 
गिरिथाल्ञ ए गिरि शलति चआाच्रयत्वोन गच्छति शल- 

गतौ अण् उप स० । सचतोक्तो प्रहे पचिभेदे। . 

कपोतपारावतेद् पक्रमे गिरिथालङ्खानदूकेत्यादवः 

प्रठदाः' इदतः | ̀ 

गिरिशालिनो सतौ गिरि" वाचचधिकषाश्ं' चलते जञाचते 
स्वपनरेण शल-छाघायां णिनि डोप. | गिरिक 

खिंकायाभपरालितायाम् “पारिभद्र पाटला च 
बङ्लं गिरिशालिनी" वाभनपुर | 

गिरेः च्ञावनात् तखास्तथात्वम् । 

भिरिश्ङ्क ए" गिरेः श्टङ्गमाकारे णाखयसय अच् | {गणेभे 

शब्द्रल्ना° शुण्डाद्ण्डस्योत्तनने ग रिष्टङ्गाकारत्वात् 

त तथात्वम् । &त०।२ प्रवैतशिखरे न° । 

गिरिषद् ए° गिरौ सौदति शद्-क्रिप् षत्वम् | भडादेवे । 

गिरिष्ठा खली गिरौ तिष्ठति सख्या क्षिप चम्ब° घत्वम् | १म- 

हादे रपषैतस्यायिमाति ति० । “गो न भौमः कुचरो 

गिरिष्ाःऋ०१।१४४।२ । “शनिरिष्टा गिरिख्यायो" निरू 

गिरिसपे ए नित्यः ७त० । दर्पकिरस्पभेदे न्वतः । अ- 
` हशब्द ५८१ ४ विडतिः | 

गिरिसार ए" ६त०। श्लौहे र्रङ्क धाठभेदे च द्रोणाय 
प्रेषयामास गिरिसारस्यीँं वलो” भा० भी० ५३अ 

गिरिश्च सारः चन्द्नादिद्धरभिद्व्यवन्वाव् श्रढः। ९ 

मलयपवेते मेदिनिः | 

गिरिसुत ए ६त० । +नैताकपर्वते ।२परावैत्याम् स्त्री | “अव- 
व॒ बो गिरिद्धता शशिग्डतः प्रियतमा" उद्भटः । “शम्भीः 

भिरदीन्दुका दृष्ध्वजोऽचि च ठ तीयमप्यध्वं मृ । चं 
चबुः पिनाकं वामा वा गिरिखनाधम" हइण्सर 

तत्त् ल्य पल्वे न 

५८ ख?) 

भिरिखवा श्लौ गिरेः क्वति स्.-अच् ५त० | पव तमद्य 

भगिरिद्वामि ! स्वाभिः एषटतोऽदगता शुभाः" भा. 

चखातु०१४अ | 

गिरिद्वास्त्नी गिरि "बालस् पिकाकं' छयति शङ्कते तदा- 

कारेण ज्ञे-क | गिरिकिक्रायाम् आपराजिता- 

यास् तदूकणदुल्दयपतरत्वाखद्यास्तथात्वम् । “शरे ता गिरिह्धा 

किणि सिता च" ख । च+-ज् -क । गचेह्ाः 

६४९ 



गिल 

प्यत्र \ “शिसेषः किणौड्िः रलः निर्थाह्वा रजनो- 

इयम् चु । 
भरोन्द्र ए* गिरिरिव श्रल्वात् तर वा । हिना- 

ख्ये पपैते अचलराजशब्द ८९४० विडटतिः , 

देवे च कलासेश्रलत्तश्य तथात्वम् । ५माधवश्च निरी. 

नद्रोऽसौ सन्ध्रावयति चेतरि" काशो० ६६ अर | 

गिरौ ए" गिरेः केलास शैषः. महादेवे यलरः। 
“इतां मिरोश्षप्रतिषक्तमानसाम्“कुमा०। गिरोखामीशः। 

२ह्िलालये । गिरां वाचामो्ः। श्याचस्यतौ च मेदि० । 

गिवस पु° गिरा स्तुया वन्यते बन-कम्मणि अदन् सं- 

न्नात्वात् चतवं एषो नोपपददोषेः । स्तवनीये देवभेदे । 

“मवेषादेवो सयति गोभिरेन" बनयन्ति” निरु° ६।१४ । 

“सोमास दन्द! गिश्थः” ऋ, १।५।७ | नमोभिः 

सुतिभिः मंभजनीयो देवविशेषः" भा०। कर्तरि 
अष्ठन् । रेस्तोतरि च । “धीरो गि णस् िदानः” क° 

१०।१११।१ | “गोर्भिैनन्ति भजन्ते इति गिर्वणसः 

स्तोतारः वनतेरछनि ख्पम् उपपददौर्षाभावन््छान्द्सः | 

वदृन्तात् क्यप्। "क्याच्छन्दसि" पा० -उगप्र्ययः सो- 
लन् कामयमानः” 7०|| “परि त्वा गिर्षेणो ! गिर 
इमा भवन्तु विश्वतः'” शत बार १।६।१।२४ । 

गिवन् इ गिरा वन्यते वन-विच नि उपपददीषाभावः । 

इन्द्रादौ देवे (“इन्द्रो प गर्वा" शत जार ३।६।१।२४ । 
गिर्वाहसं एर गिरा स्तुतिबाचा उष्टते नि° उपपददीर्घा- 

भावः। ५सतुतिवाक्यवा हनौये दन्द्रादौ देवे ।“न जग्मि 
बाहो ! श्वाः" ० ६।२४। ६ । 

गिल गिन गिलने खक" त॒ परण सेट्। गिलति निशम् 
सावे धातुकविष्योऽथस् ) गिरतेः रख्य लः द्लेके । 
किन्तु गिचन इति नि्हे^ात् सौत्ोऽयं धातुरिचेव ज्यायः 

गिल लि गिल-कं। १भकके | ‹“{गेऽगिलसव'” या त्ति 

एतत्परे पूर्वश सम् ! तिमङ्धिलः | ^तिमिद्भिलाग- 
नोऽग्यस्ति तद्विलोऽप्यस्ति राघव 1 गिलखा तु न 
गिनगिनः गेलगिले च" दा. | तिभिद्धिग्लिगिनः 
इनयादौ म् | रकुम््ीरे घु शनब्च० | तद्य सङपदटा- 
यद्य चर्यगामाजेन गिननात् तथात्वम् | कर्य 
मूल° क । जम्बीरे गब्द्च० नद्य दनशटत्वेन चर्दण- 
न्रे मिलनात्तथात्वम् | 

।गल। गल उ° गिनं कृम्भीर गिलति निन्न-क, सअगिलचय्य. 

ललं: न स । गिनच्राह्े नक्रो (-होगर) | 

{ २५९२ 

१नहा- . 

गौत 

गिलग्राह ए" गिं कम्भीरं गुद्धणाति सष-अण् उप.स^। 
नक्र राजनि } 

गिलन न सौर गिल-च्युद् गिलन ति निरयात् न 
शखः । चर्वणभन्तरेण भक्चणे(गेला) अमरः 

गिल्लायु “सन्धि गले त्वामलक्ञास्यिमावः सिरोऽखन्क् खात् 

कफरक्रमृतिं : । संलच्छते सक्तमिपाशनद्च स शत्त् 

साध्यस्तु गिनायुसंत्नः'* चखुतोक्त कणडरोगभेरे । 
गिलि खलो गिल-मावे इन् । गिलने अभरदी. । 

गिलित वि° गिब-क्तं | भच्तिते अमरः 

गिलोड्य इ मधुरे इत्तमेदे । ५अतककठिगलोपियाठेबा- 
द्य॒पक्रमे “रूमासेन मधरो वर्मः'" चुश्धतः । | 

गिग) 
दृण गिति केचित् पठन्ति तन्ते खातो लोपः | {गायने 

र्सासादिगायके प*। छच््वलदत्तीयेतु इष्ण जन्येव 

पाठः मतान्तरे एषण क दति पाठानरख्क्ता खातो लोपे 

ख्ूपसाभान्यषक्ता चतृखखराभावात् खरे भेद इत्यक्त 

तेन शब्द्क्खद्र्मेगिणदृव्यदन्शब्द्कल्यन प्रासादिकम्। 

तथा च गिष्ण् रिति, नेष्ण् रिति वा शब्द् पद्यम् । 

गोत न° गे-गाने भाषे क्त] गाने खरविरेषनिष्माद्ये 

श्ट्मेदे । तञ्च दिषिधं लौकिकः पैदिकञ्च तल गान 

शब्दे वदिकगानलचणादिकशक्त' लौ किमुनोच्यते । 

“गोतञ्च हिगिधं प्रोक्तः यन्लगात्रविभागतः| यन्त्र" 

स्याद णुवोणादि गात्रन्तु खजः मतम् । निवन्ध- 
मनिन्व्च गौतं हिविधसच्यते। अनिवन्ध' भवे 
ह्वीतं वर्णादिनियमं विना । तदा गभक्षधाल्वादै 

रनिवन्ब' विनाशतम् । निवन्वञ्च भनेदुगोतः तालमान 

रखाश्चितम्। डन्दोगमकधात्वायंव्दिनियसैः ल- 

तस् । ऋम्भिः पाद्यमभूट्गीतः सामभ्यः समपद्यत | 

यज्ुभ्यौःभिनया जाता रखाञ्चाधस्थः रताः । कय 

ंगोनरच्णम् “'तालवाद्याद्गः गीत" नटीभि्येन 

मौयते ्यख।दुग तः रङ्ग तल्सद्गगोतकखच्यते । 

सङ्धगोतेकेन रम्येण सुखं यद्ध न चेतसि । मनुष्य 

धभो लोके {वधिनेव स यच्चितः । ससारदुःख 

दग्बानाखुत्तसामामचुखडहात् । प्रभुणा शङ्करेणात 

लिकमिद्' नतर । दयं न्लोखदन्गे दात् हर 

“+ © 

9 च 

नि०““गे-गादाभ्यामिष्ण च"उया०इण्ण् च आहः 

"धाठदमान्ाखनादुक्त' गोवमित्य् च्यते बुैः। तत्र 

मादात्मक्ोधातर्माना दकच्चरसञ्चयः'" | तद्िषविध' यया । 

गोतवाद्य' प्रनशितम् । गोतं वाद्यं तथा दव तौर्यं- , 

| 
| 
| 

त क क कक कः 



गौत ११71. गौता 

छोऽपि च द्रश्यते। गीतन्नो यदि गीतेन नागनोत परमं 

दम् | शद्रडादुचरो भूत्वा तेनैष रु भोदते | गतेन 
रिणा रङ्कः प्राम वन्यपि पिः । वनादायन्ति 

फणिनः शिशो न रुदन्ति च। 

शमतः पर फणिवरोऽख्तरो वत पञ्चमः । पि 

खता यद्वाप मदालकषां भधुरगोतवथो्चतङ्करः 1 

पदमानन्दविबंनमभिमतफलः वशोकरणम् । सकल 

जनवित्तररण' विशक्तिवीजं पर गोतमस्" ““णएद्धथाल- 

मणङ्धोभेदादुगौनं निधा जवस् । एला खाद्यभवा सपा- 
छक्र ' तत् पद्धतानेश्वरः कैराते खरचक्रपालविजया 

अत्रं निभङ्गिनवा | टेङ्कायंषरःपटौ दिपदिका इक्त- 
यलीमाहकारम्बोद् रङ़कवस॑नी ति कथिताः शुद्धाच्च ते 

विंशतिः'' शङ्ोतदा* | रएलादीनाेतेषां विंशति सं्य- 

कानां प्रबन्धगोतानाभङ्खानि षट् भवन्ति यथा “पद् 

तानो पिर्दच्च ताः पाठः खरस्तथा | एलादोनां ष्रड़- 

ज्जि कथिताटि षिरिद्धिना। पौनरक्तय' न देशीये गोते 

दोषोऽभिजायते । भौघ्रोद्धारेण वर्णानां तयः चेव प्रसा- 

रथे । लिङ्घान्यतवे विसन्धौ च संयुक्ताच्चरनोक्षये । परवत्तं 

श्चराण्वान्च वखदोषैव्यतिक्रमे" । शालग़न' यधा 

“श्वकोगण्डचं 8 प्रतिमख्डोनिसार्कः। वारकः 

-एतिन्लाभञ्च तथान्या चजतालिङा | यतिञ्च भमर 

चेति शालगं छत्रमीरितम्""। सङो णंद्धल' यथा 

^“चेत्रोमङ्गलकस्तया न गणिका चद्ौतिनाटोन्नवौी दोहा 

` स्यादडवस्तयागुरूवलो गोता च गोविस्तथा | हेम्नो 

कोग्यय कारिका त्रिपदिक्ेत्ये तानि कामदहिषा संते 

पेण चवं य प्रटितान्यललाघसानि क्रमात्" ङ्गीतदार | 
अधिकम् उज्ञोयशब्ट् १२७२ ए दण्यम् । खार्ये क 
तत्राय “काव्यालापाञ्च ये केचित् योतकान्यखिलानि 

च| चब्ट्मल्लिधरखं ते विष्णोरंशा मडात्मनः"अग्निपु° । 

कम्मण क्तं । रेशब्द्ति भेद्° । रेस्तुते ४गान- 

कर्मणि शतगाने न्ि° | «गोता सुमौता कत्त व्याः" 
गानशब्धे डद्ा० । 

भौतमो विन्द ए गोतोगोषिन्दो$न्न } जयदेवकते स्रीरष्ण - 
चरितख्यापके हाद्शसगांमके न्धभेटे। “यच्छ ङ्गार 

विषेकतज्वमपि सतृकराव्येष रोलायितम् त्सव जय~ 

रेवपख्डतकवेः ष्णं कतानात्नः | सानन्दाः पर 

-ओधयन्तु चधियः श्रीगीतगोविन्दतः" गौतमो । 

प्रियं लि° मौत पियभद्ध | {गानरक्तं रमहादेवे एर 

दि चमत्शतये 

श्कामारादुगतमादकामेदे स्त्री ।“मीतभ्रिया च कल्याणी 

रट्रोमाऽसिताशना" भा० शल्य° ५अ० मारगयोक्तौ | 

गोतमोदिन् वि° गोतेन शोदति खद्-णिनि । गीतेना- 
मोदकत्ंरि स्तिया डप् । किन्नर षु° शब्द् र० । 

गौता खली मै-करि क्र ।।युरुशिष्यकसनया आाकाविद्योप- 

देषात्मके कथाविथेमे सा च भनवद्गौतारामगोतादिभेदात् 

+ महल किन्तु मगवद्रोतायामेव प्रसिद्धः|" "गीता गीता 

कन्त व्या किमन्यः शा्तनविस्तरः | या ख्यं पद्मनाभख 

छठ पद्यात् विनिःखहतेति'" श्नोधरस्वाभिष्टतव चनम् । प्रसि 

गौतायास्तात्पग्था(द् नोलकण्डन समय्राह्हि यथा 

५भारते स्ैवेदार्यो, भारता शत्स्नशः। गोतायानस्ि, 

तेनेयं स्थास््रमयी भता । कर्मो पास्तिन्नानमेदेः शास्तन" 

कार्ड नयात्वकरम् भक्तिस्तु पाखनाकार्डात्त्,तोयान्नातिरि- 

च्यते ¡ तरेव ब्रह्म लं विचि नेदं यत्तदुपाखते | इति सत्यैव 

वेद्य य्.पाखादन्यतेरिता । दयम्ादथाभ्यायो मात् 
षट्कलिकेख हि । कर्नपास्तिन्नानकाण्डलितयात्ना नि ग- 

द्यते''। मधु्दनसरस्तोभिसतु गोताम्ढ्ाघेदौणिन+ , 
ततृप्रयोजनदिकं विस्तरेण दर्थित' यथा 

सदेतक्ख संसारखात्वन्तोपरमाककम् | पर' नि- 

खयं गीताशासत्रक्चोक्ग प्रयोजनम् । सञ्जिदानन्दङ्प- 

न्तत् पूणं दिष्णोः पर" पदम् । यतप्राप्नये समारब्धाः 

वेदाः कार्डत्रयात्काः | कर्मरपास्तिस्तया ज्ञानमिति 

कार्डत्रयं क्रमात् । तदरूपाहार्दशाष्यायो गीता काण्ड- 

ब्रयाल्मिका | एकनेकेन षट. केन काण्डमनो पलक्तमेत् । 

कसनिष्टाश्ाननिढठे कथिते प्रथमान्ययोः | यतः सह. 

ञे नास्ति तयोरतिविरोघतः। 

मध्ये परिकार्तिता | उभयादगना सा हि स्विन्ना 

परनोदिनी । क्मलिश्रा च शुद्धाच्च न्नानभिन्रा चसा 

विधा । तत्र त॒ प्रथने काण्ड कश्बरं तत्तागउखंनात् । 

त्व पदार्थो विशुद्धात्मा सोपपत्तिनिद्ष्यते । दहितीत्र 

भगवड्धक्तिनिष्ावणंनया ततः | भगवान् परमानन्द् स्तत्- 

पदाय ऽवधार््यते। ढतीये त॒ तयोरैक्य' वाक्यार्था वस्य ले 

खूर्,टम् | एवमप्यत्न काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम् । 

पर्यध्याय' विचेषन्तु तन्नतननेव वच्छते । सक्रिखाध्रनपर्वेदः 
शास्रा्त्वे न कथ्यते | निषकामकमां हान" त्व।गात् 

काम्यनिषिद्धयोः | तललापि परमोधरम जपस्तुत्या [दकं 

रेः ¡ च्ौणपापसखय चिन्त विकेके योग्यता यदा । 

नित्यानित्यषिवेक्स्तु जायते इष्द्खद्ा । दहामूमा्ं 

भगवद्क्तिनिशा त 



गोता 

३ रम्य" वशणीकाराभिध' क्रमात् | ततः शमादिरंपत्या 

सन्धासनिषठता भके), एवः सवपरित्यागान्श्खत्ता 

आजायते दद्7 | ततो गुश्हपसषदनखप्टेशखहस्ततः | ततः 

सन्टहानाय वेदान्तश्चवणादिकम् । सवेहत्तरमोमां- 

साशास्तरमतोपयुज्यते | ततस्तत्परिपकैण निदिध्या- 

सननिष्ठता | योगचाख्' त संप सुप्य भवेदिङ। 

कोणदोखे ततच्चित्ते वाक्यान्तत््वस{तरभवेत् | खात्तात्- 

कारो नििंकल्य; शब्द्ादेवोपजायते। अविद्याविनि- 

तिस्तु तच्वन्नानोदमे भवेत् | तत आवरणे कस्षोखे 

च्तोयेते भ्वससंशयौ । अआनारब्धानि कमश नण्यन्त्येव 

समन्ततः | न चागामौनि जायन्ते तत्न्ञानप्रभावतः | 

प्रारव्धकर्मविद्ेपाहासना तु न नण्यति। सा सर्वतो बलवतो 

संयभेगोपथाम्यति । संयसो धारणा ध्यान" समाधिरिति 

यत् लिकम् ! यमादिपञ्चक' पूर्व" तदधं चपयुज्चते । ईश्वरो 

प्रणिधानान्त् समाधिः सिध्यति द्रुतस्। ततोभवेन्मनोनाथ- 

वासनाच्षय ए च | तत्त्वन्तानं मनोनाशे। वासनाच्तय इ~ 

त्यपि | युगर्पा्नितयाभ्यासाज्जौव न् सक्रिड^द्ा भवेत् । विदहत्- 

संन्टासक्रयननेतदथे' खुतौ शृतम् । प्रागसिद्धो यश्वांथो 

यल्लः खात्तख साधने । निरूडधं चेतसि एरा सविक्कय- 

समाधिना । निविंकल्मसमाधिस्तु भवेद लिभूणिकः । 

व्य् तति्ते सूतस्ताद्यं दितोये परवोधितः। अन्य ढ्- 

खव मतो ब्राह्मणः 

स्याहरिलो ब्रह्मवादिनाम् । गुखातोतः स्ितपन्नो विष्णु» 

शिष्टने नेव सद्ा भवति तद्धयः। 

स्तय कथ्यते | आलिवरणाश्रमीं जोवन्दर, अआत्मरति- 

स्तद् | एतश्च कनजव्यत्वाच्छास्चम खा च्िवरतते | यस्य दे 

परामक्तियया देवे तथा गुरौ) तद्ौते कथिता दायः 

प्रकाशन्ते महाव्रतः | इत्यादिखतिमानेन कायेन 

मनसा गिरसा | स्वाश्स्थाघ्ठ भगवदुभक्तिरत्रोपयुज्यते | 

पूषभूमो छता भ्निरुत्तरां भूमिमानयेत् ! अन्यया विन्नवा- 

'दषात् फलसिद्धिः खदुलेभा । पू्वाभ्थासेम तेनैव करियते 

छकगोऽपि सः। नानेक्रजच्धसंसिद्ध इत्यादि च वचो हरेः। 

याद परागभवसंस्न रोर चन्यत्वातत्, कञ्चन । प्रागे लतङत्यः 
सथाद कात् फलपाठवत् । न तं प्रतिरतार्धलाच्छाख- 
मारण्धमिष्यते | प्राकखिद्साघनाभ्यासाह् त्तोया भगवत्- 
अपा । एव पराममू जिसिद्धावषय, तरोत्तरभ्मगे | विधेया 

अगव्डधक्िख्लां बिनासान सिद्धयति जोगन क्रदथायां 

ष्ल-म भक्तः फलकल्पना | वयद्रेट,त्वाद्वत्तेषां खभावो 

कनः हरः  अक्ारागासच सुनयो निखंन्धा कथय द्. 

| 

| 
| 
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गति 

भे । करन्यहेठकीं भक्तिमिलय'भृतयुखो इटिः । ते 
स्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ि्विंशिष्यते । इत्यादिवचनात् 

परे मभक्तोऽयं चष््य उच्यते | एतत् सबं" भगवता मीता- 

शस्ते प्रक्षाशितम् | अतो व्याख्यानेन 

मन उत्सहते ष्टशम् | {गव्कामकमां चानं सलं मोच्य 

कोत्ति तम् । शोकादिराघ्वरः पापमा तद्ध च प्रतिवन्वकः। 

यतः ख्धर्भविभ्व'शः प्रतिषिद्धस्य सेवनात् | फलाभिमन्वि 

पूर्वांवा साडृद्भारा क्रिया भवेत्! आविष्टः बु्ष्रो 

नित्यभेवमाद्रपापमभिः। एमथैलाभायोग्यः सन् लभते 

इःखसनततिम् । इःखं खभावतो हेष्य' सवेषां प्राखिना- 

भिड़ | अतस्तत् साधनः त्याज्यः शोकमोहादिकं विदि |. 

इन्तप्रजं ` शनः द्भवसन्ताननिदधद् दुःखकारणम् । 

शोकभोहादि केनोपायेन हीयताम् । एवमाकाङ्कया- 

विष्टः पररषार्थाकध खं नरम् । बुबोधयिषुराद्ेदः भगवान् 

चास्त्रड्मम्"" ।  व्यासप्रणोताध्याक्रामायणान्तर्ग ता 

रासगोता भारताश्वमेविकोक्त बाह्म्गोतादमोति 

देवीभा गवतोक्ता देवीगौता बौव्णुवभागवतोक्ता गोपीगौता 

नन्तोक्ता शिवगोता इत्यादयो व्ह्खयो गीतौः सन्ति। 

ताञ्च स्वां ए अध्यात्गिद्याप्रजञाशिकाः । शरपराधशब्ट 

२२९ ए*उ्वाक्ये प्रत्यहं गीताध्यायपाठफलनशक्म | 

गौतायन न ६न। गानखाधने वेणद्टदङ्गादौ “गौ तायनैः 

इन्दट्भिशद्खवेणाभिः भाग ४।४।६ । 

गौतासार ए गीताया भगवदुगोताया सारः रं्ेपेषयाधे- 

कथनम् | गरुडप्राणान्तगं ते २१५ ऋभ्यायादिन्रवे ` 

भगवद् गीतार्थज्तिसंतेपद्धेपखन्धे । 

गोति खी गै-भावे क्तिन् | पगने। ^तवाख्धि गोति- 

रागेण हारिणा प्रसभं तः'' । ““अहोरागपरिवा- 

हिणौ गोतिः"” शकु° । ` छताप्सरोगोतिरपि शणे- 

$द्िन्"" कुमा | “चखार्याँप्रथमदलोक्तं कथमपि . ल- 

पणां भवेदुभयोः दव्योः लसतयतिशोभां तां गीतिं 

गोतवान् भृजङ्गशःट.र० उक्त २भात्राडृत्तमेहे । 

गोलिका स््ली मीतिरिव कायति के-क। {नतिवस्धगाधायां 

"गायै पठते यस्तु व्थशङ्रजस्तथा | गाथ। च गी. 

लिका चापि तशय सम्पद्यते प }'' भा. वर ८५. | 

“गाया खलरनिवमहोना,ग द्वक खोल्चिः खरात | गा- 

चेव खाम्धमोतिवत् खलर्थ विल्लता गौतिन्ञा" गोलक, | 

“सगणो जयुम्मभरः सगः कथिता बुपैरि भ्रीतिका"" 
०र० टी° चक्रो रर्विंथत्वद्धरपादके समरव्रष्पादक्यदस- ` 
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भेदेच)। श्लार्थे क| गतिक्ता श्गौतौ गाने। 

गोथा खली गे-चक्् | वाचि । “एष वा उद्रोघः प्राणोवा 

खत् प्राणेन छोट स्वसत्त्ब, दागेव गोचा उखं गोषा 

चेतिस श्द्रीयः?' त° १४।४।१।२५ | (ध्वागेव 

4 गौया उद्धोधाभिव्यक्तिद्पा ग।यतेः अद्द् घेत्वात्**भार 

। गोर ९" मोः रय इवाख्च । $गोष्पतौ लिक्षा | रजोवा- 

त्न न्द् च, 1 | 

सोर ग~निगरसे न्द कश्ड्ख क्ता| (रवति 

शस्तुते {गलिते च असरः । [ असरः । 

मोर सलौ गृ-भावे क्रिन् । १्तुनौ रवणने ३गिलने च 

मोरी स्ह {गरोऽधिष्ात्नी देवी । १सरखत्याम् शब्द्रन्ना०। 

गोपैति ए* &त° अहराग्वा रः। {दृ इस्यतौ | रपण १ 

च पक्वे घविर्गौ गीष्पतिः मोः पतिशच्द्वप्यत्र असरः । 
गो्बा(र्वा)ख इनगोरेष बाणः काय्यं साधनत्वाद्स्तरः रुष्ट \ 

१देबे खरे । अन्तःख्यमध्य॒त्वे निर स्त तद्ह्पां वदत ५-- 

याचने अण पूरपदात् संत्तायाभित पार यतम् 

उप्रस° | देवानां स्तुति{प्रयत्वात् तथात्वसिति भेदः| 

गोबभ(र्वा)णकुसुम च गोब(व)णप्रियं कुमस् | 

` देवकृभमे लवङ्ग राजनि° गों ण पुष्माद्योऽप्यत्र । 

मौला स्त्री गीरिव वि्तलीखा.कता। सद्ाज्योतिश्रतील- 

तायाम् राजनि° | 

जीवेत् लि* गोरस््ख दप “कन्द्सोरः” पा ख वः । 
वाक्ययुक्त अन्द ऽचः लोके न वः | गोमत् इति | 

शु ध्वनौ अव्यक्तगन्ट् भवा आत्म अकर अनिट् ॥ भवते य- 

च्छ० १।६१। 

१४ । गुडः अव्यक्त शब्द् अदात् यङ्ल रि पदव्यत्ययेन 

“विच्वाद्च्छयाद्च जोगुवे” ऋ० ५।६ 
४।२।८.जो यु3े शब्धयामीति'? भा पूतेवत् पद्ब्यययः । 

शु विष्ोव््गे* ठदा° कुटा० परण अक ऋनिट् । युवत अयुत 

आदित् क्र तद्ध नः “इन्वोर्दोिख''पा" दोषः गनः । 

रगगगु(ल)लु ए. य॒ज- किप् गुक् व्याधिः तनो युडति रति 
छड-क कु वा डलवोरेकत्वम् | खनामख्याते इच्तमेरे, 

भरतस्तु दममट्नलमग्याड खा । र्रक्रशोभा- 

ञ्जनण्चे शद् च| 

` श्ौवाखकरषयुगगु् भन्न तकङुन्द् लज र 5? ^ ला. 

चाकन्दुरुगुग गुलुग्ट हधूमकप्रिरयविल्व मध्यानि" ह° सर 

५७अ०। नदय परय्यायनदयुखाद् भावप्रन्डक्त' बथा 

“गगल शगभूपञच ञटायुः कौधिकःपुरः। बुम्भा- 

१५ वा०्माग ध 

ॐ गोष्ट | लगुव । “पो वेनस्य जोगुवानः' 

शानच'' भा० 

मरः | 
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लु खलकं क्वे मश्हिषा्षः पलङ्षः | मित्ता 

महानोलः२ कुखद्* रपद 8दत्यपि । {हिरण्यः १ पञ्चमो 

न्नेयो शमश्ुलोः पच्च जावयः । ष्टङ्गच्छनसवणुस्यु 

भट्हिषाक्त दरति ख्टतः | गड्ानीलस्तु षिन्नेयः स्वनाम- 

समलाः | कुसदः कुखद्ाभः सयात् पद्मो माशिकय- 

सन्निभः ¦ ह्िरक्याख्यसतु हेमाभः पञ्चानां लिद्धः 

भोरिनम् । मद्िषाच्छा म्ानोलो गजेन्द्राणां हिता 

वुभौ । यानां कुठदः पद्मः खसयारोभ्यकरौ परौ । 

विये गह्ष्याखां कनकः परिकोन्तितः! कदा- 

चिन्ह भतः केचिन्न.खासपि। रुगयुल् 
मिशदस्तिक्तो वौर्यष्णः ण्त्तलः सरः । कणायः कटुकः 

पके कः इख्चों लध+ षरः | भग्नङन्धानरद् इष्यः 

खच्छः ख्यो रसायनः टोपनः पिच्छिलो बल्यः 

कफवातत्रःपचीः | मेदोमेहश्क.षातांख क्रतद 

कुषामभ्प्ररुतान् | पिडकापन्धिशोफा्ःगण्डमानला 

ऊंभोन् जयेत् | भाधुयाऋभयेद्वातः कघायत्वातच्॑पि- 

त्वा । निक्तत्वात् कफजित्तन गुग्गुलुः सव्वं दोघहा । 

सुनयो इ'हणो ष्यः एराणख्छतलेखनः | स्तिग्धः 

काञ्चनसह्धाशः पकजज्व फलोपमः । नतनो शु 

गय॒लः प्रोक्तः सगन्धं स्तु पिच्छिलः । शुष्को दुगन्ध- 

कलव त्यक्तप्रतिवशेकः | पराणः सतु विज्ञेयः 

गुरं वच्छितः | ` अन्त 

व्यवाय च्रमभातपस् । मद्य रोषन्यजेत् सम्यगरुणाध 

छरसेवकः" रः गुगगुलुः । 
स्य स्थानविशेषे *जन्डादिकथनं यथा 

पादपा मरुभुवि खी ऽकंशन्तापिताः शीव शिशिरे 

$पि युग यलुरसं खद्चन्ति ते पञ्चधा | हेमाभं मह्हिषा- 

` चिदल्यमपर' शत् पद्रागोपम' भ्टङ्गाभः कखद्य् न . 

ङं विधिना स्राह्या परोच्ता ततः] वद्कौ ज्वलन्ति त- 

पने विय प्रयान्ति क्िद्यन्ति कोष्णरुलिले प्रयसः स- 

मानाः | सराहा शुभाः परिहरेङ्धिरकालजातान् क्ङ्कार- 

वणे समपूयविगन्ब वच्छ निति" प्रयोगाद्धतस् । अद्य वह्कि- 

४० उत् पज्िस्यानशक्तम् यथा 

“मोरचना या सङ्कल्या खंजाता सवैकाभिका । युग गु- 

स्तु तनो जातो मोसताच्छुभद्शेनः" । 

गुम्गुलुक लिश छगनुः परयमद्छ किशरा* नृ । शुगर यलुः 

विक्र तरि स्तियां भिक्त्वात् ङयेष | 

गुग्गुलुगचि श्लो यग्युलुगंन्धो केथाऽडय च्रसराभेगः 

तीच्छामलीरंस्च 

“ज्ञायन्ते षुर- 

६५० 



गच्छ 

वधत् समा०। गविभ्गावो ग यरु गन्बयः १ प्रात°यसः 

गुग गुलो गमृत्रभवत्वात् गोस्तथात्वस् यग यल शब्दे तत्- 

कथा | शुग् गुलोरगन्ध इव गन्धोऽखवा इत् ससार 

र्य॒गय॒ल्गन्धयुक्तं ति° । 
शुङ्ग, स्तौ कुह 1्टषोः । कु्ूतियो । “या गुङ्ग. ग्यां सिनो- 

बालो याराका या सरसखती” ° २।९२।८। 

“अत्र युङ्ग शब्द् न राकाषिनोबाल्योः साड चय्यांत् कु्ट- 

रुच्यते" भा० । 

गुच्छ (त्स) एन्य -सुंण्किप् गुतं छचति खति वा छो -सो-वा 

क। कलिकाङुस॒मादससहवति स्तवक, कार्डगन्ये 

मलत एव शाखाप्रधानसंघाकके धान्यमक्ञिकादेः 

दाति'थद्यट्कि रेहारभेरे, ४मयर षु 

च भेदि° । ५मद्धिकादौ च “'युच्छयुलमं तु विविध 

तथेव टणजातयः। बीजकाण्डर हारयेष प्रताना वज्ञ 

व च| तमसा बद्धक््पेख वेदिताः क््महेतना । 

ऋन्तःसंन्ना भवन्त्येते चछंखडुःखसमन्विताः” मनुना" तेषां 

कम्म हेठुतोक्ता। ^मलतरएव यत्र लतासमृषटो भवति न 
प्रकाण्डानि ते गुच्छा म्ञिकादयः, यलमा रकमृलाः 

संघातजाताः शरेचुप्रभ्टतयः” कक्ञ.° । ६यच्छकरञ्च 

भद् | स्तवके पु° स्तौ राजनि स्तयां डोप । 

““वव रदुक्कदगुच्छ्गन्वयः'" माषः। खाय क| गुच्छक 

छक्त ष्वर्थेष । संज्ञायां कन् । रौटाकरञ्जे खन्धिपें 

न° भावर | 

शच्छ(त्स)क णि श पगुच्छः कणि शोऽस्य । धान्यभेदे राजनि 

गु च्छ(त्स)करव्ञ॒ षु गुच्छाकरः करञ्जः। करञ्जभेदे 
राजनि । ““कट्गुं चछकरञ्चस्तु तिक्रोष्णो विष।०हृत् | 

कण्ड,वि चचिकाकुषस्सशेत्वग् दोषन ।शनः*राजनि०। 

गच्छ(त्ष)टन्तिका स्तो युच्छोभता दन्ताः ४८५८पा.सन्त्यखाः 

ठन् | कदल्याम् राजनि०। तखा {इ माचकष्पे 

धमे युच्छालं तदन्त्पत्वा त्तथात्वम् । 

गुच्छ(त्स)पत्र इ गुच्छाङतीनि पत्रायख । ताखश्क्े 

राजनि° | तसय हि प्रतयेकपत्रख गुच्छात्मकत्वात्तथा चम् । 

गुच्छ(त्स) पुष्प एणगु(त) छाल तीनि एषपाणय्रख । सप्र्छद्- 

च्चे ररीटाकर ञ्जे शघातक्यां स्रौ राजनि खेप । 

गुच्छ(त्)फल ए° रु(त्या)च्छारतीनि फलान्य । ¶रोटाक- 

रञ्ज, २राजादट्न्यां, कतेके च| ४अग्निदमन्यां, ५ काक- 

माच्या, हद्राचायां ७कदल्याञ्च स्त्री राजनि टाप् । 

ग॒च्छ (क)बध्रा खली रुच्छेन बध्यते बन्ब-बा रक् | 

रस्तम्ब, 

[ २५९६ | गच््ञा 
"1 

शुण्डा लाके राजनि ¦ [गुश्डालनोद्णे राजनि° | 

गच्छ (त्स)मूलिका र्छालति मृलमख्या कप् खतद्त्वम् । 

गुच्छा(त्सा)इं घु" शु(त्स)च्छ द्य कन्नोति ऋधे-अच। च~ 

2 १शतियशके हारभेदे । ६त। गुचछ(तध)खाद्ध" षु०न° । 
च्छम्. , [ आआ+ला-क व) | भदे राजनि । 

गुच्छछा(तसा)ल पण्गुच्छाय च्यलति अल-अर राच्छमालाःत 
शच्छछा(त्सा)हक न्द् ए" युच्छमाह्ञयति का+ज्ञे-क ग्ा 

हः कन्दोऽख । य॒लुद्धकन्दे राजनि° । 

गुज ध्वनौ तुदा कुटा० पर० अकं° सेट । गुजति गुजि 

ज्गेज । 

गुज कूजने भ्वा° पर, क० सेट । जौजति अगोजीत् । 

गुज कूजने भ्वा°पर०सक°सेट इदित् । ग् जजति अग्, जजोत् 

लुग्,जज ग् जिजतम् ग्.ज्जः ग जजन् । (ग् नग् न) 

जगोज । प्रनिगुजति | 

दूति ध्वनितमिह कूजनम् | “न जुग् जज यः कल- 

मिति | “न गुञ्जित" तन्न जहार यन्नः" | 

^^र्णुन् पुपूरिरे य॒ञ्जा" जुञ्च,: करवद्िताः” भद्िः । 

““लताङ्गङ्चं युञ्जन्मदवदलिषञ्चः चपलयन्" “युञ्जन् 

सत्तमधुवतः'” सा० द्०। 

गुज्ज(जे)रौ स्त्री १रागि भेदे । तत् खद््पं सङ्गो तदा० क्त 

यथा “शष्ामा केशौ सलयदूमाणां शखदूल्णसत्पन्चव- 

तल्ययाता । खतेः खराणां दधतो विभाम तन्त्रोख्खात् 

दच्िणय॒च्जः (च्ज) रीयम्” क । लभं तखा गानं निषिद्ध" 

तत्नैव ““नाटी गौडी वराटौ च य॒च्ज\व्ज)री दे- 

जिरेव च। पू्वादणे ग।नमेतेषा निषिद्धभिरि. त~ 

ददः” ररागमभेदे च “युच्ज(जेरीरागैकतालतालेन ` 

गौयते गोतगो° । 

शुच्् ए" यजि-खच् । पुष्यस्तवके शब्द्र० । 

श्जने (गुनयन) ¶ति रध्वनो च | भवे च्युट् । य॒श्च 
नमप्पन ध्वनौ । [शन्ड्च° । 

गुष्ञक्षत् ° यञ्च ध्वनिभेद करोति रक्ष् । !भनरे 

ग्रा स्तौ शजि-अच् | {लताभेदे (कर च) ततृफलेऽप्रि 

क्यादिरितत्वादष्णो क्क् “^^्तुल्य7 यवाभ्यां कथितात्र 

च॒द्धेत्ति'” लीलावती | रगोधूमहयनाने, राजनि° 

श्चतधाँन्यमाने, वैद्यकम्५श्वे ता रक्लोद्ैटा परोक्ता रष्णला 

चापि साद्छ,ता। रक्तासा काकचिद्धौ खात् काक- 

भावे घञ | 

शन्त च रत्तिकः। काकादनी काकपोलुः सा 

श्रता काकवह्खरो' “शेतरक्तप्रभेदेन न्यं गुञ्जा- 

हयं नुमः यज्ञाइयं द॒ वेश्य साट वातपित्त 

४, अक." 

(न ~ यि 

५4.44 क. 9. 
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ज्वरापहम् । छखथोषश्रमश्चास ःष्णामद्विनाशनम् | 

नेत्रामयहर' इष्यः बल्यः करण्ड वणः रेत् । 

लमोन्द्रलुप्रकृ्ानि रक्ता च धवलाऽपि चः भावत्रर 

उक्ताः। सितगुञ्चा चाभिचारक्म्प्मेरे वि- 

हिता । “जपित्वा सितयुजजानां कुडवं कुलिकोदये'” 

तदा 
७ 

शा० ति° नवदुर्गामन्त्राभिचारे । ततर सासैवेदिकपौरा- 

खिकजलये म॒ लियवभिता युञ्जा वद्यके ठ॒चठयव- 
मितेति भेदः। क्पशब्द!७७४्ग्दश्यम् । ““खडसि 

खषमैरूपासित' न हि गुजजाफलमेति सोख्जताम्"” 

सावः | ““अन्तर्विषबयाद्योता बह्िञ्चोव मनोरमाः 

गुञ्जाफलसमाकाराः खभावाटेव योषितः'* पड्धतर | 

सेव्यते"? 

भ्वमरा० । कत्तेरि अच। पटे | भावे अ | ५कल- 

ध्वनौ मेदिर 

७मदिराग्टदहे शब्दरत्न | तत्र सुरासवगन्धेन भ्वमर- 

युञ्ञाबाडल््यात् तथात्वम् । 

गुच्जिकः। स्त य॒ञ्जा+सुंज्ञायां कन् ] लिववपरिमाणे शब्द् चण 

गुटिका स्तनी व्येव स्वायै क षोऽ] वटिकायाम् वन्त लाकारे 

६८. 1 

तेनेयं सधु गन्धलुब्धमनसा ग.च्ज्ञालता 

ैचद्धायां लिका०। च्ाधारे अ। 

पदाय । ^ससद्रो गुटिक्ापातः?' ज्यो° |'व्युटिकापाता- 

दिना व्यञ्जन वा विभागः'' दायभागः | “निरौतद्ार- 

ग्,टिकाविशदं हिमाम्भः" रघुः । कवभावे डोप ग्टौ- 

त्यपि तल्नार्थ । 

गुटिकाच्न न° ५गंरिक' सैन्धध' लणां नागरद्चं ययोत्त- 
रम् । दिग्, णं पिटमद्धिस्तु ग,टिकाञ्चनमिष्यते'"चतिाक्त 

१अञ्जनभेदे। ग.टिका वटिका तथाभतसञ्जनमिव्ययः 

“ ऋज्जजनं क्रियते येन तदद्रयभङ्जनं मतम् । रसे वटी 

तथा चशेमिति त्रिविधमञ् जनम्” भाधप्र | छदतेऽपि 

“वटिकारसरखांनि लिविघान्यञजनानि च" । 

गुठ बे्टने श्ुरा० उभ इदित् सकर सेट् ॥ ग्.ग्ढयति-ते 

जुग, णठत्-त । ग्, रितः ५,यढनम् । श्रतिपद्य पदा 

षटरभेरणीरेणुग् रितः  भाग्च्रा० ७8 अ० | ५अग्नि- 

होल नयोेदाच्िदख्डं भ्ग्, एठनम् । बङ्धिपौरुष- 
्ोनानां जोविकेति ढस्य तिः" सवेद्० । अष+समन्तात्- 

धटे । ““रजनौतिभिरावग् ठते घ॒रमागे"” कुमा० । 
शुध वेदने रक्षय चने च चरा० उभ“ कदत सक सेट् | 

म्,णडवथति ते ̀ अलुग्, ख्डत्-त । गणः ग्,ख्डिता। 

गुण्डनं गुण्डा ' [अग् डोत ̀ जुगोड | 
खड् <नच व्याचाते च दरदा कटार पर+खर"ङेट् , ग.डति | 

| गड - छ 

गुड़ पुर ग्,-ड कित् | 

विडतिः। रेवं ग् डवजितम्'' ति०त०। म्, डेन नि ताद् 

। ~ य 

शद्ुविकारे इचुशब्ट् ६० ए" 

। ̂ प ८ ~ 

ग्.ड+ऋ्सान्र | ग्.डर ग्.डनिहेन्त तिर ग्.डायलाधु 

गडा ठञ् । गौडक ग्,डसाधने इत्तौ । भच्येण 

भिचणे सर ग्डघामा गुौदन ग्,डभिचितधानादौ | 

“सिता चतगुंणा देया वटीषु दिग्.ो ग्,डः'" 

वैद्यकम् | र्गोले वन्तलाकारप्दायै “प्रादुरासन् 

महीपाल | का्ण्णायसमया ग् डाः" भार द्रो° २००अ 

शह स्तिसन्नाहे मेदि° । ४यासे हेमच० । 

खो राजनि०। ६ होषने स्तो 

यख । ग्,ड केशः अचल नः । उच््वलद्" । 

शुडक त्रि° यडेन पकः वा० कन् | गुडपक्रो चअौषधादौ 

ग् ङ+खा्ये क | रगोलाकारे पदा । “सभु य॒ण्डगश्स- 

शडक्राः*भा०व० १५अ० | अआ्सगुडकाः वतुंलीलताः 

षायाः?” नोलर] “नतौ च तदुक्तात्'"पा० परम्परया 

चऋलुकम्पायाम् कन् । अनुकल्यवएत्ादौ दीयमाने शयुड- 

द्रव्ये च | न्त ते धानकाः गुडका एहकि'” सिन्कौ° | 

गुडकरो खली रागिणौभेदे हलायु° । 
गुडकु्माण्ड क न° चक्रदत्तोक्तं अौषधभेदे यथा । 

“द््माण्डरख पलथत खिन्न निष्क, लोलम् | 

प्रस्य' दतस्य तेलख ति'सतप्रे प्रदापयेत् । 

५ कापथं 

ग्. ङाप्रायाः केशा 

त्वक्पत्र 

धन्याकव्योघजोरकेलादयानलम् । यन्िकं चव्यमानङ्ग- 

पिप्प विश्वभेषजम् । श्टङ्गाटकं कशेरञ्च 

तालमन्कम् | चणशतं पलांशञ्च ग्डदछ च तृलां 

प्रलम्बः 

पङेत् । शोतीभते पलान्यष्टौ मधुनः संप्रदापयेत् । 

कफपित्तानिलहरं मन्द्ग्नोनाञ्च शखते। कथानां 

हणं श्रेष्टः वाजो करण छत्तमम् । प्रमदासु प्रसक्तान 

ये च॑च्य्: लोणरेतसः) चये च च्टङ्टोतानां परमे- 

तद् भिषग जितम् । कास इस ज्वर ह्िक्तां हन्ति 

छदि मरौ चम् । ग् डकुभ्राण्डक" ख्यातमश्जिभ्यां 

सखद्ातम् । ख राड़ऽप्राश्डवत्ु पात्र शखिन्न- 

कुश्माण्डकद्रवः ।* 

गुडचो सतनी डेन चीयते चौ-ड गौ °डगिष् । यड च्याभ् भरतः 

गुडतुरा +° गुडताधन गतुप्रधानं वा टणस् शाण्त° | १द्क्ौ 

राजनि° एषो०| रुडलिणभप्यत्र शब्द् रत्रा | 

गुडत्वच् सलौ गुड इव मधुरा त्वग् यखाः। (दारचिनि) 

ख्याते पदार्थे गब्द्रले `|“ लक खाही ¡ गुड,+¶ खात् 

न्था टारुसिता मता। उक्ता दारुषिदःं खाद तिक्ता 
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चानिलपित्तद्ृत् ¡ चरथः शुक्रदा वयां खख थोषट, 

घापड्ा'' भावप्र | 

गुडत्नचा स्तौ गुड इव सणरा त्वचा यद्याः।१ गुडत्वचि(दार- 

स्िनि) रद्याते परदारे २राजभोग्ये (जयलरी)न* शब्ट्"च | 

गुडद्ाङ न° गुडप्रधानः दारु शाकण्तर | दकौ लिका) 

जुडपेनु स्तो दानाथं सुडणिरिते मेलमेदे। हिचि हेभान्दार 
यथा^प्रयमा युडनेनुः खात् टतघेुखथाऽपरा । तिलपेचु- 

स्त्तीया त चतुर्थँ जलसंन्निता। सीरश्च विख्याता 

मधृधेदस्तथाऽपरा । श्रमो थकेराचेचुदंधिघेनुस्तथाऽष्टमौ । 

रसभेदनंवमो स्ताहुथमो खात् खद्ध्पतः" इतय्, पक्रसे “ए 
ताक्षां तु विधानञ्चु समाचच्छ जगत्पते } | किद्ह्प" केन 

भन्न्रेण दातन्धा तदिहोच्यताम् | भत् ॐ, युड- 

चेविधनादख य्रपभिह यत्फलम् । तःददानीं प्रव 

च्यानि रुपपापयिनाशनस् | लष्याजिनः चत ईतः 

प्रापो विन्यरेद्ध.वि। गोमबेनोपलिप्नायां दभाना- 

स्तोययं सयेतः । लघ्व ण काजिनन्तहइत्यख्य परिक्सये । 
प्राङ्खखों स्यापयेन्ध च॒रुदक पादां सवल्छकाम्'* । एण का- 

जिन ङष्णाजिनः प्रार्खखों पराङ्थिरसमित्यधेः। ^तद- 

त्तरेण वत्सो ऽपि तैय परिक्नौोयः ) ““छत्तमा' गुड 

धेदुः खाट्सद्ा भारचद्द्यम् । वत्सन्भारेण कुतिः 
भाराभ्यां मध्यमाखज,ता। ऋद्धं भारेख वतू: } खात् 

तिज्वित्तादुखारतः" । निजविन्ता्ुसारत इति इय- 

छत्तममध्यमद्क्लखना निजवित्तातुसारतः करैव्ये - 

व्यधेः । “धेदुवत्छौ एताखौ तौ सितद्धच्छाम्बरा- 

तौ । श्निकणीगिक्लपादौ शुचिचक्ता फठेच्चण्णौ । खित 

सत्रसिरालौ तौ सितकम्बलकन्बलौ । ताच्वकद्रक- 

टौ तौ स्ितिचामररोलकौ'' कट्रकं कञ्त्प्ररेशः । 
विदू मभु युगोपेवौ नवनोतस्तनान्वितौ। क्लौम- 
च्छो कदो हाागन्द्रनोलकतारकौ | सवरं बङ्गा - 
भरणौ राजतन्नरसंबुतौ | नानाफलमयेरदन्त घ्राण - 

गन्धकरगड़कौ'” | अल च सारतः परिभाशतद्च फल. 

विशेष दति यथाशक्ति सवणश्रङ्खादित्वमवधेयम् | 

"इव्यव रचयित्वात्र धषदीपेरथाञ्खं रत्” | “विधाम- 

मेतद्धनूनां सरवांसामिह पयते । स्वासाग्न्यत्त- 

धेलुव्यतरक्तानामित्यवगन्दव्यस्र | तथा ^एतदेव विधानं 

स्ात्त एवोपस्कराः खटताः | मन्तावाहनमयुक्ताः खदा 

परल्ण्पपे {या । यथाच््ध' प्रदातव्या भूक्विङक्रिफण्दाः 1 

श्पषयन्नफव्दाः सुवपापडराः भाः | अयने विषमे 

गदु 
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एष्य व्यतौपातेऽथ वा पूनः | रुडयेन्वादयो देया उपए- 

रामादिपपइ” मन्यपण । त्र ठतादियेनुदव्यपरिभाशमपि 

सडयेनक्रभेव । ˆविधाननेतङ्ग ननां सदसामपि पडते, 

दत्य तिदेथात् “कुम्भा पदर वधेननामितरासान्तु राश्मः” 

वि ठु भारच्तञ्बादिपरि मितख्छ द्रकदव्यश्य कुश््ाधतर- 

तरयावस्यापनम्” हेमाद्रिदानखश्डम् । 

अन्यत् छोरपेलुन्ट २३७३ ट, दं नरोत्या कायं सू” 
“ शेचुवत्सौ तदा तौ त ̀ सिव्च्छाम्बराठतौ । शक्र 

कथां विचुपादौ शदसक्नाफरे्णौ । सितद्धवसिरार्णौ 

ते सिमकम्बलकम्बख्मौ । तास्यककृदष्ट्टौ तु सितचामर- 

रोसकौ । विद्रुभभ्च युनञुतौ नवनतस्तनाज्वबौ । चौम- 
एनौ कांखदो हाचिद्धमोलकन्ारकौ | इत्येवं रचयित्वा 

ठ ॒धृषदोपः शमयेत्" पद्म । 

शुडपाक ३० ६त । रुड्य पाके वेद्यकोक्तो अ षधपाकभेदे 
ततृपाकप्रकारः चक्रदत्तनोक्तो यथा ‹^श्नेयपृे 

यदा प्राते चिघ्नो न कवते युडः। च्िप्रख्च निदधन 

स्तिन् परितस्तु न शोययते। यदा द्ँविकेपः 
खाद्याब्डा तन्तुलोभवेत् | रष पाको गुडादीनां सवेषां 

परिकोन्तितः"। `“हुखनङ्धः खस्य गुडः पाकखपा- 

गतः 1 योडितो भजते तन्तु गच्छवपरसान्वितम्'" || 

गुडपिपपरोत न° चक्रद्त्तोक्ते कौ षधमेटे । 

“सपिष्यलग़ ड सर्पिः पचेत् च्लोरचठग्. णे । विनि 

इ न्यस्ह पित्तञ्च श्ूलञ्च परिणामजम्" । 

राडपुष्य पर ग्.ड स्व मधुर एष्मनख । भरुक्ढच (मौल) 

(मह्या) अमर) । 

गुड़फल ए" ग्,ड इव मधुर 'फलमख। पीलडन्ते अमरः | 

गुडभल्लातक एग ग डेन पक्रः भल्लातकः | पाकविशेषण र्. ड़ 

पकर भक्ञातकाद्र्पे ऋौष्धमेदे चक्र ततृपाको यथव 

५भङ्ञातक्हस्ते द्वे जलद्रो विपाचमरेत् | पादथेभे रसे 

तख्खिन् पचेद्गुडतनां भिषक | भक्लातकसदस्ताद्े" 

छित्वा तत्रव दापयेत् । सिद्धेऽखि च्तिफलाव्योषय- 

सानोरुस्तरेन्धेवम् | कमं्स^न्बत दद्यात् व्वकाप- 

लकेशरम् | खादेद्^म्नवलापे्लो प्रातरूल्याय मानवः ! । 

कुष्टाशेःकामलामेहपरङणोगुलमपाश्डताः | इन्यात् 

श्रीडोद्र कासरक्रिमिरोगभगन्द्रान् | गुडभङ्खातक्ो- 

घ्र चे छार्शविकारिणाम्” | प्रकान्तर' ज्या “दद 

सनद्मता भागगे ददा च्त्रिकं अटौ | भङ्लात्कश्षस्लञ्च 

पशाथं काचयेद् बधः | पाददेशे जद्रोखे रे तिन् 
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विपश्चयेत् । दश्वा युडठलानेकां जेष्टोभत' सख्त । 

माचिकः पिप्पलीतेलं मारुवकञ्च दापयेत् । कडव कडव- 
1 € © + 

ञ्ात् त्वगेखानरिचन्तथा । श ःकासखुद्ावत्त पार, त्व 

शोभेव च । नाशयेहङ्किसादश्च गुडभङ्वातकः ख. तः । 

गुडभा खली गड् ष्व भात साक } यावनालशकेरायाम् । 

[ (कनृकानटे । शब्द् चर 

च्द्रलारिषथाके 

राज्नि° ` 

गुडमूल ए गड दष मध्र मृरमख । 

गुडल न° ग्,ङ' कारतया लाति ला-क | {गौर्यां 

सदिरायां शब्ट् ष्व | रग डोतपन्ने वि°। 

शुडवोज ए" गड द्व नक्र वीजमखय ।! मद्रे राजनि] 

 शुडशकंरा स्तौ म्,डजाता शकरा । ग् डजातयचे रायाम् 

लिक्तार 

 शुडथिग्र इम्,ड व मधुरः धिष् । रकथोभाञ्जने यन्द च” 

गुडा स्छी ग्.-ड किञ्च । १ होये रबटिकायां मटिक्षायां 

मेदि० । शउशोर्य्या' राजनि° । 

गृह्का स्तौ ग्ि बेषटने बा° चाकन् उपघाशोपड । 

 श्ारुखो रनिद्रायाद्च । 

गडाकेश एनगडा छव केणा अख उच्छ्र म्.डाकाया 

निद्राया श्ाल्छस्य वा दथः | रग डावत्केथयुक्त 

चलं ने | “ग डकः अच्जं,नः'' उच्वल० । २जिता- 

लस्य ““एवहक्' षीकेश ग् ड केशः परन्तपः” 

गोता । “ग्. डाकेथो जिताः" सघुद्धदनः शशमे 

जट1०| 

शुडाचल ए" दागाथै' कल्सिते म्, डनिभिते भेरुङूपे पवते 
“प्रथमो शाग्ध्लः खात् दितोयो लवणाचलः । 

म् डाच, तीयस्तुः पद्म दथ भेखक्तौ । ग.ड- 

पवेतादयोऽग्यत्र । तददिधधिः हेमा द्ा० बद्धपुर। 

“इलव उवाच । “अथात संपरवच्छामि ग, ङपवेतख- 

न्तमम् | यतप्रदानानच्नरः सख्वगेमाप्नोति छरपूजितम् । 

षन्तो दशभिर मैध्यमः पञ्चभिमेतः। ल्िभिमरेः 

कनिठः स्यान्चदङ्धनाद्छविनत्तवान्'" । भारः, परिमाघाय 

व्याख्यःतः | “तद्द् मन्त्रं पूजा हेम चद्धरा चेनभं । 

तिन्कव्सपर्य तां ल्लहत् स रां वनदेवताः | छोमं जागरणं 

सदज्गोकपालाधिवासनम् । धान्यपवेतवत् जुया^डमं म- 

न्वसटोरयेत् । यथा देषु विश्वात्मा प्रवरोऽयं लनाटनः। 

लामनेदस्तु वेदानां भडदेवस्तु योगिनाम् । "खवः स- 

मन्त्राणां नारीं पातौ यथया । तथा रानां 

परगरः सदेश्छुरशो मतः | मण तद्त् परां व 

६१५९१ 
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ददस्ल ग्.पर्मत ! । यख्ात् सौमाग्बदायिभ्धा भ्वाता तवं 
म्,इपवेत } । निवासद्चापि पार्धत्यासतसखमान््रं पाड 
सदेदा । अनेन विधिना यस्तु दद्यात् ग्, डभयं गिरिम् | 
पूज्यमानः स गन्धै सेलोके मह्यते । पुनः कल्य- 

शवान्ते ठु सद्रदीपाधिपो भवेत् । चओायुरारोग्यसम्चः 

शल भिच्चापराजितः'" इति पद्मएराणोक्तो युडपवैत दान - 
विधिः| ` -चरौभगवाुवाच। खतः परर प्रवच्छामि 

ग् डपवेतदत्तमम् । सवेपापहरं पृण. सौ माम्यजमनं 
परम् । इष्टदं शानिदच्चव चखदं दिव्यभोगदम् | भा- 
रेख्तं दथभिः क्ेद्ययाक्यापि वा भवेत् | पूर्वत् 
मण्डपं सत्वा सेर्ञोपकरणानि च” पूर्ववदिति, जद्धाण्ड- 

एराणो क्तधान्यपवेतवदिन्य्धः। लोकपाखसभोपेतं तथा . , 

काञ्चनश्डङ्गिन्णम् । सक्ताफलविचिनराङ्ग' वस्त्रालड.तविय- 
इम् । प्रबालकलतोपेतं इ्ुखख्डोपवेशुकम् । नितम्ब' 

राजवन्तस्य मेखलाकारसंखतम् । कुथां सामयं सानं 
` मानाधघादेविभष्िम् । जत्वा तीदं यलं सर्वधान्यस- 
भातम् । सर्गैणधिसमोपित सग्टक्ग' समाद्र मम् ।. 

कलयित्वा विधानेन सवितानं विचः | हुर्डतेक 

ततः कत्वा चतःकोशं खल्क,नम् । नियोज्धास्तत्र॒घि- 

हंसो ब्राह्मणाः शंसितवबाः | पञ्चमो गुरुरलोक्घस्तन् 

सुवैन् पूजयेत्ततः । पूजिटास्ते यथान्यायं होमं इय् - 
रतन्द्रिताः । लोकपालान् श्राव बह्मादींङ विधा- 

नतः। स्लिङ्गोक्तोच मन्त्रै छो मयेयुदि जोन्तमाः । 

भड्ाव्याहतिभिद्व अयुतं तव होमयेत् । आचार्य ;. 
व विग्र स्त गनेन ससम.हितः.। बद्धषोषरतम्तद्िन् 

कारयित्वा महो्वसम् । णवं विधिं तदा कता पुदयुः 

श्वद्धयान्वितः । दद्यात्त' भावमास्ख ठतोयायां विशेभतः। 

चरस्य वा विधानेन दनया्यां प्रदापयेत् | खण्टेव्वधि 

ष्व काले सहणादिष् कारयेत् । त्वं रसानां वरो निधय 

देवानाञ्च सद्ा प्रियः | इच्छं प्रयच्छ मे निन्य नभसे 

यदेलोत्तम ! | यावद्ध, : सागरा नद्यो याङद्राकैनारकाः। 

तावन्ये त्र' इखं यच्छ सौभाग्यमतुलं तथा, एवं म 

पूजयित्वा तं बाद्भख्ानां निञेदयेत् । खाचाय्ये " पूजयेतै- 

पाञ्चाहीनान्धकषप्णयानपि। विदधन्य जाह्वचासाक 

शत, चेव प्रदश्छियस् । तद्धन दिनि च भोक्तव्य भधर 
च्ञारर्वाच्ज तस् | च्यनग्नाठेषनञ्चौ ग शतलत्यो भवश्जरः । 

तख्ादेविटं दानं फलष्त्तममिच्छत, । गतिश्च याखर 

कोते सौभाग्य पमेव च । आभेन रितिना चेर दुम 
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गड़गपेतः | भिंशङ्खारस्तु कतंब्यः गेषं पूेवटाचरेत् | पिषमा नेष मेषोनानिलरक्ोुम् | नच नेवेगता 

दानमेतत् प्रशस्तः खत् स्रों रालत् विशेषतः। रोगाः परमेतद्रषाद्रनस् । मेधाकूर' ब्रिदोषन्न प्रयोगा 

सौपाग्यराज्यहामख *सपेखयापि विधोयते। पूर्वोक्षच्च दद्य बुद्धान् | जीनेह्थत' सा यथेवादितिजा 
फलं प्राष्य शतशयो छि जायते इति बह्माण्डपुरा- 

णोक्तो ग डपवतदानविधिः 

गुड (द्ि ए० पा० गण० उक्तं साध्वये ठञजनिनित्ते शब्द्गणे 

स चगण “गड कुलमाष सक्त, अपूप सांसोदन इच वेणु 

संखाम स्का संक्राम संवाह प्रवास निवास उपवास 

“र् डादिभ्यथज्" पार गड़ाय साभ गोडिकद्सुः । 

गृडेपूप ए. ग् डेन निचितः अपूपः। गृडमिचिते 

पिके तदस्मिन्नच्न प्रायेण सत्तायाम्” पा° क्त् टाप् 

ग् डापूपका पौयेसाश्यां सिन्कौ° । . 

गड़ायय ° शड् स्व मधुररस्राभेतेऽदित् आ+ 

आधारे खच ६त । चांखोटचे (खाखरोट)राजनि° । 

गुडगुडायन नर “रुणद्धि मारुत" हो प्रा कुक्तिपाञ्चव्यर- 

स्विः । संनिरुडः करोयाणु ध्वानः युडगुडायनम्' 

खचठतोक्तं ्ेश्ररुद्वायुजनिते गन्द्भेरे । 
शड(ड)चो सनो गुड-रत्तषणे वा० छ (ऊ)चट् डोप । 

सवनामख्यातायां लतायाम् । तखा उत॒पत्तियुखादिश्ं 

भावप्र° उक्त' यथा 

५हते तद्ि् छुरारातो रावे बज्चगविते | देवराजः 

सहसलाच्तः परितुटोऽति रावे । तत्र ये वानराः 

केचिद्राततसेनिद्िता रणे। तानिन्द्रो जोवयामास 

संसिच्याद्टतश्दिभि; | वतो येष प्रदेेषु कपिगाल्रात् 

परिच्य् नः । पोयृभविन्द्शः पेठलभ्यो जाता चड़ 

चिक्ा। गुडो भवृपौ खादन्छताऽतवह्लरो । 

शिन्ना शिन्नरडहा छिन्रोद्धवा वत्घादनौीति च । जोवन्ती 

तन्निक्ा सोना सोमव््लो च कुण्डनो | चक्रर्ताणशा 

चोरा विशल्धा च रसायनो । चन्द्रहाली वयस्या च 

मण्डलो देवभिभिना । गुड्चो कटुका तिक्ता खादु- 

पाका रसायनो । संपाह्िणो कभारोष्णा लघो 

वल्यऽग्निदोपनी । दोषत्रयामर्डदाडहमेहक्रासांच पाणड- 

नाम् | कामलाकुषटवात खज्वर्८क्रिमिवमीन् इरेत् । प्रभे- 

खश्चायक्ासोयेःटच््रहृोग्बाततुत)'” 
“शधतायाः रतः चख" वाससा परिथोधरितम् | 

यकन घोख्श भाग ख्य, गं डमाचिक्खपि्ाम् 1 

यथाग्नि भ्चोदेतन्नरो ह्ितनजतायनः | नास्य कर्डित् 

-भजेदयतिने जरा पितिः गच। न चत 

तत्क्षल सगुणाः 

स्थेति" । तत् प्रगुणः 
+ # © + 1 

“ग. ड् चोपलममाम्नयं सवच्वरष्र' लघु | कषाय 

कटुतिक्रञ्च स्वादुपाकं रसायनम् | बल्य खष्णद 

सङ्गि न्याट् दोषत्रयं दषान् । दाहप्रभेह- 

बाता्लक्षामलाङ्षपारड़, ताः" 1 

“यु चो कट् का लष्वो स्वादुपाका रसायनी, 

हिणो कषायोष्णा बल्या तिक्गःम्निरोपिनो ! 

कुढवाताखज्च एपित्तक्रिमीन् जये हतेन वात' सष्षा- 

षिवन्धं पित्तं सिताढग्रा-मघुना कफ | वाताख्लभेर ण्डक 

तैलमिश्रा शराट्ामवात' शमणेद्युड चो"' वेद्यम् । 

सयपा- 

कामना 

गुडच्यादि ए° “यड चो निभ्बधन्याकं पद्मकं चन्दनानि च+ 

एष सवेल्वरान् हन्ति धंडध्यादिस्तु दोपनः। 

सारोचकच्छहटिपिपासादादनाशनः 

ष्घा- 

इति चक्रदण्तोक्त 

यद्व्यादिद्रय गणे ।“चारन् बधादिवुश् च्रादिरिव्यादिना 

खश्रते ऽसौ तिक्र उक्तः तिक्रोथन्द षिडतिः। 

शड्च्यादिकषाय इ ˆयुड, च्रतिविषाधान्य ए विलान्द्- 
बालढेः ! पाठाभ्निम्बक्गटजे षन्द्नोधोरपदयङ्ेः । कथायः 

शोतलः पेयो ज्वरातोसारशान्त्ये ' ह्ञासारोचक- 

च्छि पिपासादाहनाशनः'' चक्रद्त्तोक्ल पाचनभेदे 

गुड्च्यादिष्टत न° शयुड. चाः क्वायकल काभ्यां विफलाया 

इषस च । उ्टदिकाया बलायाञ्च सिद्धाः श्ना उ्वरा- 

सिंाः'> चक्रदन्तोक्तो ठतभेदे । 

गु इव्याद्धितेल न° “गुड चोकाथद्ग्धाम्थां तेलं लाच्तारसेन 
च्च | सिडममककाण्डग्य रसेवां वातरक्रदचुत् ^“ चक्रदत्तोक्ते 

तेलभेदे | 

गुडेर ए य॒डि-एरङ् नलोप ।. श्मुडके(गु लौ )वत्तं लाज्ञारे 

पद्ये उ. ल०ययासे डेन चर खार्यं क । तवरार्ये । 

गुडोद्ववा स्तो चद्धय्यखयात् उद्+मृ-अपादाने अप, 
म्.ड चङ्कबोऽखाः। श्थकरायाम् राज्ञनि०। र्ग् 
जातमात्रे {विर 

गुणं अलन्त्रणे अाब्नेडने अर्त दकौ अद्° चु" उभ०सक० 

सेट । ग्.यति-ते खजग् शत्-त , ˆ ग. या नयस ङ" 

ग्.यकेन ₹न्यात्" | “` विषमे गच्छं व्ये ग्,रकः 

स्थाप्यः समेऽङ्धिते.वगं:" "ग्, छयम्वा ग.खित 

खमेतः'चोद्ा०। “जगे वग" गजेत् भजे” वौ जगर 

<-> 0 

त 

भीन 

^ न. 
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गुण 

ख| शष इषोमौगयाम् 

चतुराकपरणटामनि, ररञ्ज,माने, ५गुखवन्तोऽपि सो- 

दन्तिन गणप्राहनो यदि। सग,णोऽपि पूणङ्न्भो 

यवा क्पे निननत्ज त" उड्रः शशो ्यादिवमे, रान्ना 

ध्सन्विगेणहादिषु ष्ट साधनेष्, “वडम,याः 

शङ्यान्तिज्ञः"" अमर / 'श्षाङग,ण्यदुपपुद्धते" इति 

सावः । १ ् ञानञ्द्यिदिभ्,4.णा ग्, णालुबन्धि वादिति" 
रधुः) सांख्यमते एरुभोगमोगोपङ्रणभू त्वात् तद्वन्वनो - 

पयागित्वञ्चि सत्वरजत्तनच्चादिषु पदार्थे | “^परश्ते- 

मे.णघमृडाः सज्जने ग्णङ्म'” गोता। 

धते, “वशो कृर्थीत्तदाम्ये'' मत ङरिः। तद्- 

म णतरिन्तातबहडधबरोहिः | न्यायमते ठषपादिषु चठवि- 
«व्व निविशतेऽपेति वग लातिषु 

दद्धे। व्ावेयच्चाक्रियाजब सोऽसत्वप्रयनिग् णः” 

भायोज्ञ द्व्यतानाचिते द्ययनभत्र उपाद्याहुपायता- 

समानाधिकरणे शिदद्पे €वरसतुवने, ('खरेङणः'' पार 

पेरभाषिति १०्खषारे ११्रारे १२अनोज्ारे च “दुषधा- 

तोरि शाख।ङं दोषसम्यततप्रे ग.थः"उद्कः। अलहारोक्तेष 

१याधुयादिषु, “तद्दोषो शवदार्यौ सग.णावनल 

कापि" कव्य | “निर्दोष गुण- 

वत् काव्यमलहारेरलङ्क तम्" सा० द् | १४अदत्तौ, 

“विधियत्ताक्पयत्तो विधि दर्थानग^शेः"मनुः। १५ उ- 

“समासतद्धितश्चतां यत्किञ्धिटुप- 

दकम् । प्रधानग्खमावेच तबद्रेो विपथंयः" सा- 

शतिपायेष् 

ङतो पुनः 

त्कतरे, । १६ भिशेषणे 

कङ्का पयव भेदे, परानाशङ्खयनब्द्रम् | क्रिधाप्रधानमे- 

काथं सगणं वाक्य च्यते" हरिः | सगणं विशेष 

क्रियान्वविकरणादिविशेपरणसद्हितिचंयः | १७अप्रघान- 

अममे तेजोषल गोवर पेराम्यादिशक्तयादौ स हि परा- 

श्विनल्वाद्प्रघानमूतः^“८ठपेच्न्यच्ज हात्यन्यत् इरोद्रव्यान- 

श्खपि। वाचकः सपेलिङ्ानां दृव्यादन्योम्,णः ख,तः" 

द्व्य. क्रजच्तणे एर्मेभेदे च देशक्षालन्नतादिष् चतदंछ 

१९मेभेरष् ते च “देयकलत्तना! दाद्"२ सपक्तशसह्ि- 

व्ण.तार। सपिन्नानता४ दच्छ। मोजः: संडत- 

मन््रता | अविसंवादिता शौय शक्िन्नत्व'१०त- 

हता ११५ शरणागतवरात्सच्य?रममभित्व!रमचापलम्१४ । 

ते चतरेशग् णाः प्रोक्ताः थास्त्रषु ख.रिभिः"'दय,्ताः। 
“दथा सप्मूतेष्?, चान्तिःर अनपःयारे थो चमू8 अना- 

याष मङ्गरम अकापष्यप्9 असहा इति" । 

अद्प्र 

[ २९०१ गण 
ह) 

९्०मौतमोक्त गभमेरे | २द्र२२ इन्द्रि २श्त्वागे२४ब्द्याम् 
भेदि* । दोप्ान्यप्भे २५ विद्यादौ खष्ठकासाघने \६बिबे- 

कवैराग्यदच्र षादौ च । “प्रचोणदोघाय ग्. शान्विताथः' 

वेट् न्तसा० । प्रध्ाननि्वांहङे »७ शङ्क । ग्.णानाञ्च प- 

राथत्वादसम्ब श्वः समत्वात् दात्?' जेभि० । तियिनकच्तन्- 

वारादिषाचनं दुष्यपापयोः प्र्ानग,णभावेन सात- 

न््रोणन ते चनाः" “शब्द्ात्, तदुवस्यामष्पादेये ग्णो 

लच्य- 

माणगोर्धोगात् इृत्तार्टा ठत गोता" काव्यप्र° | 

२धवस्तु ् रसेमाले “गणः प्रधानसस्कारः प्रधानं प्रति 

अवेत्" मट़हा० ¦ रट्षादग्यादिग्स्तुशनं च । 

पद्यते” काव्य । “खतो ग् णान्तराघनं प्रतियल्रः"” 

सिण्को० | “गन्धे ्यर्यारसो खूप शब्द्देति गणाः 

ख,ताः। नद्यं गन्वद बच्याजि विस्नरािह्हितान् 

म.खान्” भा शा १८७अ०। गन्क्पग्.णष्य “ग्, 

ादिनिग "क्रिय" द्च.क्तेः प्रसिङगग्.णचन्यतवात् 

धमेमानपरता “निग. निषक्रिय शान्तः निरवद्य 

निरञलनत्व' द्चादिश्वतौ ग.णशब्छ्ख धमेमात्रपर- 

त्वम्, “हत् बह्म्निर्दिशमो निगो ग.शट्रत्तयः। 

कथं चरन्ति खुतयः'? भाग०१०|८७अ० ' 

शयदूर्शाथाम् स्त्रो राजनि० तद्या ब्तन्तुमत्वात्तया- 

वर्खोपपत्तयनन्तरभाविषु शिचोक्त घ श्विवारादिष् बाह 

प्रथते षप “बा भिव्यक्तय नन्तरभाविनस्तु आन्तरतस्यपरो- 

च्ोपथुक्राः ऋण्ठववरविक्ञाशादेरा यबह्िभांगाथच्छिन्नद्य 

कार्यस जनका यत्ना गणय्द् नोच्यते” थब्द्न्द.गे- 

खरः | बाद्यप्रयलाञ् एकादशा विवारसबार-~ 

श्रासतादत्रोषावोषाद्यप्राणमहाप्राणाः उदात्तादयश्च 

त्रवःखराः। “ख्यानेऽन्तरतमः?पा० । ^उल्याख प्रयत्नं 

सप्यभिति'' पा ¦ “खाडद्य्च स्यानतो वणेतः गणतः 

प्रनायतश्च'' त्च म्. णतः (बाद्रयल्नात्)यथा | नादवतो 

चोषव्रतो महाप्राणद्य संटतञ्ण्डस्यख हकारस्य स 

हशस्तादशथ णव यकारः” | चु्तोक्र ९२द्दखविघरीर 

च । केचिराह्प्टगिध बोस् उण शोत ्ञिधः 
खद विशं पिच्छं ख तोच्छघ"खदते विभज्य“गीयं - 

सन्ना म.णायेशो तेऽपि द्रव्याच्रयाः स््रृताः?'दइति तेषा 
म,यत्वछक्म् । ग्ण-कमेग्णि अच् ) रेशग्,खिते । 

आहारो हिगणः स्त्रीणां बुहस्तासां चठ्ग. साः । 
षड्ग्, णोव्यवसायञ्च कामवान् णः ्,तः षा 1 

गेद्यको द्रव्यम् याञ्भवप्र न्.णप्रन्ये दग्धाल दे 
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व ते प्रायेण उक्ता वच्छन्ते च ३४भीभसेने हेम ३५द्त- 

संख्यायाञ्च सत्वे निविशते इत्यद्धायमये : । सल" दव्यम् । 

सत्व एष निविशते इति साभधारणम् | तेन सन्ता 

व्यावत्तते। सत्ता हि न केवलं द्व्य वत्त॑ते 

किन्त दरव्यगुणकमे्ठ | नलु द्रव्य ए द्रव्य वन्तंते 
ति . तल्रातिव्याश्चिरतश्राह आअपैतीति असम्बन्धो ̀  
भदतौत्य्थः खर्थात् द्रव्ये यथा पीततायां जातायां 

फलादेनगौलतापेति मेषः द्रव्यतः दव्याद्पेति | णएव- 

मपि गोत्व गोष वत्तते आअश्वाद्ावसम्बद्धम् तवाति- 

व्या्रिरतश्राद् धग जातिषु दृश्यत दति! गोत' 

दि दब्यत्वावान्तरनानाजातिध न दश्यते गुणस्तु दश्यते 

यथा खभ्बे मोलता दृष्टा टणादिष्वपि सला दण्टते | तेन 

पूवा" न सकलजातोरवय व्छद्ः | एवं तिं कम दव्य 

वत्तं ते ततोऽपेति, वग. अातिषु दश्यते चेति तल्ानि- 
ब्याश्निरतच्याह अेयसाक्रियाजञ्चति | उत्पाद्याइव्- 

पाद्यताखमानाधिकरणजातिमान् इत्यथः । तब्नोतृपाद्यो 
ख्या षटादेः पाकञो द्पादिः। खक्रियाजः अहतृषाद्यो 

यथा चऋकाशादेम्क्वादिः । क्रिया ठ सगय तृपाद्यव 
न कापि निद्येति तद्या निद्यत्वसामानाचिकरण्या- 

भावात् गुणत्वामावः। एदि दरव्यख गुणत्वापत्तिः 

चवयविदरव्य छि अवययद्रव्येय निविशते, ऋसमवा- 

यिकारणसंयोमनिढन्तौ च स्वयं विनाशात्ततोऽपैति भि- 

चजातोयेष च इस्तप्रादादिप्र दश्यते । तच दिविध स- 

वति नित्यानित्यभेदेन निरवयवस्यातरण्रमाखादेनित्य- 

लादटब्रयव्िदरव्यद्य त॒ षटादेरनित्तवलाददचखाडइ आसत्व- 

परलिरिति । खदूव्यखमावः दूव्यभिच्ध इति यावत् | 

वेगेधिकभतप्रसिङ्खय॒णभेदल च रणाद्कं कणादख.बशत्यो- 
सक्र यवा 

'खपरसगन्वरशौः सङ्काः परिमाणानि श्यकलं 
र्योमविभागौ परलापरत्ये बद्खयः उखद्ःखे इच्छादेषौ 

प्रयत्नाय गुणाः" {|७द््० । 

“गुणत्व न द्ये गुणानां सर्वद्रव्याच्ितत्वः द्व्याभिव्य 

इच दरव्याभिन्यञ्जकल्यञ्चति दृव्यानन्तर' गानां 
विभागङ्वाद पेद्रादि चकारेण गरुलद्वलक्त इरंस्कार- 

धम्म्ाधमशन्दान् सखञ्चिनोतितिद्ि पसद्गुणभावा वेति 

कश्टगो नोक्त, 4 गणतवद्धाभ प्रं यघास्यान' लच्चणतः 

म्यद्धपलद्य वच्यति तत्र परसगन्धस्पशानां ममानकालीोन 

द्पररगन्तसससणसामानाधिकररट' नातो स्हचनार्य' 

गृण 

समासः, स्धापरिभाणयोसतु समानकालोनश्य 

परिमाणसामानाधिकरण्टद्चनाःयासमासो वद्धदद्चन- 

निर्देश बदयप्ये कत्वसभाधिकरयं मेकतान्तरं नदः 
महक्वदीषत्यसमानाधिकरणं मडहच्वदौषत्वान्तर' तथापि 

हित्वादोनामन्योऽन्यः सामानाधिकरण्य मह च्वदीदेतवादी 

नाञ्च विज्ञातीयपरिभाष्योः साानाध्िकरख्टमस्येव | 

शकत्वञ्च यद्यपि दिषटवकप्वादिसमानाधिकरणं, तेन 

सद्खावद्वङतेनेव निदे" सहेति तथायवधिव्यङ्यरल- 

सच्चणं सद्खवातो वेधभ्य" खचयिदमेकेवचननिद'शः । 

संयोगविभागयोह योरष्ये ककरेजग्दतवद्ध.चनाय हिव चनं, 

परत्वापरत्योरग्योज्यपएखयनिष्ष्यतया दिक्षालङिङद्धःत्व- 

विशेष ःनाय च दिवव, बद्धोनां विद्यादिभेदेन 

साङ्खाभिमतेकभालनुद्धिनिराकर ण चनाय व्व चन, 

छखडुःखयोह योरि भो गत्वादच्छे दैककाय्यं जनकत्वम् 

, ऋविरेरेण चारोन्नायकत्य इख्खयापि इःखत्वे न भाव- 

मद्ध ख्यापयित्' हिवचनम् । दच्छद ष्योहं योरपि पसि" 

प्रति कारणत्वरचनाय हिवचन प्रयल्लानां विह्ितनिषि- 

गो दराष्णां दशविधानां इट हदल, दशथ्धानाञ्च पाप- 

ेतत्वमभिसन्धाय बद्कवचनमिन्य्न्नयम् । यहा दप 

सौ तिके न्दरियव्यवस्या हेठतन्नापनार्थं' 

पाकलररक्रिय।व्यवस्थापनाथेः वा ते समखोलाः सद्ध्रायां 

इित्वव्धत्वादौ विप्रतिपत्तिरिति तद्धिराकर्यस-बनायेः 

स्तवे नाभिधान एकत्वे त॒  शङ्कागडत्व वास्या 

अद्धत्वसिति रचनायावधिन्नानव्यजञ्जनोयत्व' सद्धध्रातो 

देषन््मिति खचनाय च एथगभिधानस् । परिभाखे त 
दौषतद्धस्वत्वादिविप्रतिरप्तिनिरासाय ब्कवचनम् | संयोग 

विभागवोरन्दोन्यविरोधन्चापनाय दिगचन', परत्वापरत्व- 
यो शिककषालिकमेदेन भिन्चजातौत्वसम्प्वेन चतहापन्तौ 

शखविभागो ज्ध्नः खात् इति तल्ापि द्विवचन मिव्या- 
दयुच्रेयम्” उप इत्तिः। 

“दरव्याच्रव्यगुयवान् संयोगविभागेष्वकारणमनमेच्च दूति 
गणलच्वणम्'" १।८८्० । ८ 

^'दृव्यमाच्रयिहतु शोलम्खति । द्रव्या खव एतञ्च द्रब्य ऽपि 

गतमत आह ग् खवानिति लथापि कण्यतिव्यार्भिरि- 

त्यत आड संयोगविनागेष्वकारथं तथापि संयोगविभाग- 

धर्माधरे श्वरन्नानादौ मामसङ्ग ह ःस्थादत उक्तभनपेचच इति 

अतवानपेचच इृत्यनन्तर' ग्.ण इति .पूरकीयं संयोगविभा- 

गेष्ठनपेल; सन् कारणं योन भवतिखमख दत्धैः। 

रस्गन्धस्यशानां 
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संयोगविभागादीनां संयोगविभागौ प्रति सापे्लत्वात् 

निलडत्तिनित्यश्त्तिवत्तासाच्षादुव्यायजातिमन्त्व' गुणत्व सं- 

सोगविभागौ भिलितौ प्रति समवायिकारणत्वासमवायिका- 

रखत्वर्िति खामान्दरति यत् कारणत्व तद्ग शत्वाभिव्य- 

इक, संयोगविभागयोः प्रत्ये कमेव संयोगविभागक्ारश- 

कतवः न जिङितयोः, धर्माधरभेशचरन्नानादोनां दयोनिमित्त- 

कारणत्वमाल्' न समवायिकारणत्व' नाप्यसमवायिका- 

रशत्यभिति तेषां संखडहः, यद्वा संयोगविभागसमवायित्वा- 

समवायिकारयत्वशन्यत्व सामान्यसमानाधिकरणं म्,ण- 

सव्यच््कं साम न्यवत्त्व सति क्मान्यत्वे ५ स्यग् शवक ~ 

मेववा ग्,शल्णम् ॥' उप इतिः 

“"नित्वडत्तिनित्वडत्तिशत्तासाच्ादराष्यजासिमत्व' ग् शत्व 

समवायिकारणाटत्िनित्वट ्िशत्तासाचादपाष्यजातिमच्व' 

वा सडभवायिकारशटत्तिनित्यडत्तिसिनाखाचादवाषयजाति- 

मन्व" दा कावयासमानाधिकरणकमांटत्तिलातिमतृत्वं वा"” 

ततं गीक्तम् । कम्पं त्वजातेः सत्ताशाचादयराष्यतवेऽपि नि- 

व्यटत्तित्वाभावात् दव्यत्वजातेखथात्वे $पि नित्यटत्ति 

निव्यहत्तित्वाभावान्नातिव्या्भिः ग्, शत्वजानेस्तु निन्ये ष्वा- 

त्मादिष वन्तेमाने नित्ये मह्न्वादौ सत्वात् तामादाय 

लच्तणसमन्वयः| व्याध्चिच्च भेद्गभां गोष्धा | तेन स- 

त्ताव्याप्यत्वख खस्िद्धपि स्वेन तामादाय न द्व्य 

कमणोरतिव्याञ्जिः। 

“तेण मन्तामृतेग्, षलादिभेद्ः भाष्ायाछक्तो यथा | 

"प" रसः स्शेगन्धौ परत्वभपरत्वकम् । दरवो 

गर्व स्ते हद नेगो सृ्तगुखा अमो | धमाधम 

भावना च शब्दो बुञगरादयोऽपि च । रतेऽश््तंग् थाः 

स्वै विद्धिः परिङ्गोत्तिताः । संख्थादिच्च विभागान्त 

उभयेषां ग्.णो मतः| संयोग पवमागश्च संख्या 

ददित्वादिकास्तथा । दिष्टयक्घादयखद्वदेते नेकाश्िता 

म्.खाः | अतः शेषा ग्ा; सव्ये" लता एकेकटत्तयः । 

बुद्धादिष्ट्कं ससन्तः सेः शांसिद्धिको दूवः। 

चडष्टभावनाशब्दा अमो वेशेभ्का ग्.खाः। संखा 

दिरपरत्वान्तो द्रयोऽसांसिद्धिकस्लथा | ग्, रूतववेगौ 

सामान्यगणा एते प्रकोर्त्तिताः। संख्छादिरपरत्वान्तो 

द्रवत्व ऋ्ञेडण्व च । ण्तेतु दीन्दरियखाह्या अथ 

सपर्शालशन्द्काः। बाद केकेन्द्रिवाहा, ग्.ख्तवार्ट- 

भावनाः | अतोन्द्रया, विभूनान्तु बे श्छ्येषिका 

गखाः। अरकारग्, शोतृपन्ना यते व परिकोतिंताः। 

१६ कवा०्भाग थ 
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ह । 

अपाकजास्तु स्यन्ता द्रवत्वश्च तथाविधम् | स्तोह- 

बेग ग. रु्यैकयक्वपरिमाखकस् । स्थितिस्थापक भत्योते 

ख्; कारणग् योह्धवाः । संयोग विभागद्च नेगचते 

ठ कर्ाजाः। स्पशांनपरिमाशेकषटधक्घाख इशन्दके । 

भवेदसमवायिल, मथ वरथेष्कि ग् खे | च्याकनः धाचि 

सिनत्तत्व,खब्णस्सशेग रत्वयोः । वेगेऽपि च द्रषत्ये च 

संयोगाःदहये तथा । देव कारणत्व", खादथ प्रारे- 

शिको भवेत् । वेेषिको विभृग् खः रयोगादिदवः 
तथा” | 

णते च ग् शाः द्रव्यभिच्वा गन्धशब्द २५२४८ग्द्भिते उप. 

स्कर त्तिवाक्ये स्यट्डक्ताः। तद्धा अपिते षव्याधीमा 

दूति वेरेधिकादय आओआह्धः। वेदान्तिकाटयस्तु दरव्याभिश्चा णव 

ग्.शा दति अन्यन्ते यथाह शागमा० “वेगेभिकाषन्त्ा्य- 

भूतान् षट् पदार्थान् दरव्ययुखकमेखामःन्य 'बगोषस मवा- 

याख्यानल्न्तभिन्नान् भिन्नल्षणानभ्य् पगच्छन्ति यथा 

मनुष्योऽश्ः शश इति। तथात्वमभ्य्, पगस्य दिर 

दरव्याधौनत्व' ओेषाणासभ्य पगच्छन्ति | तच्नोपपद्यते कथं 

यथाह्हिलोके शशकुशपलाशप्रष्टतोनामत्यन्नभिन्नानां सतां 

मैबेतरेतराघौनत्वं भवति एवं दव्यादीनामष्यतन्तभिच्रानां 

नेव द्रव्याधोनत्वं ग.यादोनां भवितुमरति । अथ च 

भवति दृव्याघौनतः ग्.शादोनाम् । ततो द्रव्यमावे 

भावात् दृव्याभावे चाभावात् द्रव्यमेव सेस्थानादिभेद्।द्- 

कशब्द प्रत्ययभाग भवति | यथा देवदत्त एकणव सन्नवस्था - 

न्नरयोगाद्नेकशन्प्र्ययभाग भवति तदत् तथासति 

साद्धसिद्धान्तप्रसङ्गः स्तसिद्खान्तविरोधश्चापद्येयाताम् | 

नन्ववृग्ने रन्यस्यापि सतोधूमख् गन्यधषीनत्वः दश्यते, सत्य 

दश्यते भेदप्रतीतेस्तु तत्राग्निधृमयोरन्यत्वः निञ्लीयते दृ 
ठ- शएक्तःकम्बलोरोह्हिणो धेनुनगेलरुत्मल मिति द्रव्यस्ौव 
तख त तेन विरेषेख प्रतीयमानत्वान्नौव द्रव्यम् णयो- 

रग्निधूमयोरिव भेद्प्रतीनिरस्ति।2' इतःपर' भाष्यम् 

ऋयुतसिद्वशन्दे १४५ ए. दशतम् । तल च द्रव्याभि- 

चत्व' गुणादौनाशक्तम् । 

सपरज भा० समवायनिराकर येव ग् खादीनां दव्या- 

भिन्नत्वश्चक्त' यथा 

“कादाचित्कविभागे सत्येव सम्बन्धः स्ध्यति 

अन्यथा दच्छमाण्री्या खद्पेयोवोपपत्तौ सम्बन्ध 

कल्नानवकाशात् | सष च कादाचित्को विभागोन 

सम्बन्धिनित्यत्वे सश्चवति | अतः सम्बन्धय्राहकप्रमाखे- 
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नेव वाधान्न नित्यः सम्बन्धः| नन्वेवं नित्ययोग्^ णम्, - 

खिनोनित्यः समवायो नोपपद्येत तत्राह" सा° भार 

^“न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्" सा० श्छ०।”' नलु 

वेशि्ट्पर्यक्त' विभिषबुद्धगन्यधालुपपत्तिञ्च प्रमाणः 

तत्राह" भा० | ^“उभयत्राप्न्ययासिद्धन प्र्य्षमलमान 

वा" स्ह° | “उभयत्रापि वैशिष्यप्रत्यच्वे तदलुमाने च 

स्लख्पेरोवान्यथासिद्धेने तदुभय समवाये प्रमाणनि- 

त्वथेः | अयं भावः। यथा समवायतेभिदवृद्िः 

ततृसखद्छ्पे श बेष्यतेऽनवस्याभयादिति तन्न प्र्च्लामाने 

अन्यथासिद्ध । एव" ग णगुखिप्श्टतोनां विशिष्टबुद्धिरपि 

ग्.खादिखद्मे शेबेष्यताम् । अतस्तत्रापि प्रत्यचादुनाने 

अन्यथासिद्ध इति । नन्वेवं संयोगोऽपि न सिद्धति भूत- 

लादौ चटादिप्र्ययद्छापि सखद््पेश्येवान्ययासिद्धेरिति 

चेन्न वियोगक्षालेऽपि भूतलबटयोः खद्पताद्वस्थतेन 

विशिष्टनुङ्खपसङ्गात् । समवायस्यले च समवेत 

कदापि खाश्चयवियोगो नास्तोति नायं दोषः | कञ्चित् 

त॒ तादात्मप्रसम्बन्े नाल -समवायद्ान्यथासिद्धिमाह 

तत्र॒ शब्द्मात्रमेदात् । तादात्मव् दात्र -नानन्यतव 

वक्गव्यम् म् वियोगेऽपि ग्. खिसन््यात् वेशिगः 
प्र्ययाद्ध। जिन्त भेदाभेदबृद्धिनियासकः सम्बन्विशेष 

खवागल्या वक्तव्यः | तथाच तद्य समवाय इतिवा 

तादाक्मप्रभिति.वां नाममा भिन्नम् सम्बन्विदयाति- 

रिक्तः.सम्बन्वसतु सिद्ध एवेति । यदि च तादात्म्य 

-खदूपमेवोच्यते तदा्याभिरपि तदेवोक्तभिति शब्द्मात्र- 
भेद् इति 

सङ्केतो ग्टद्यते लातौ ग्.णटरव्यक्रियाद्च च” इत्य् तो: 

शुक्तादिशब्दानां शुक्तादयो या शक्यतावच्छट्का 

भवन्ति शुक्लादयो {इ सिद्धवस्तुधम गवादिकं सजाती- 

येभ्यो व्यव्च्छिन्द्न्ति इति तेषां तत् पट्प्रहृसतिनिभित्तत्वम् । 

साडःख्यमते सत्वादयो ग्. शादरव्याककाः खच्छमभूतोपादा- 

नत्वात् तेषाञ्च ुरूषभोगसाधनत्वे नाङ्कत्वात् तथात्व" 

यथाह शाश््रणभाग 

सत्वादौनि दव्यास्छि न वेशेषिकादिमतसिद्धागणाः 

हयो गविभा गवत्त्वात् लंघत्व चलत्वग ्त्वादिधमेकत्वाञ्च । 

तैष्वत्र शास्त्रे स्यादौ ` च न्. शब्दः एङ्पोपकरणत्वात् 
छरुषप ु वन्धननिम्, ाककम इदादिरिव्ल् निमा तवाद प्र 

युज्यते" । । 
रान्नां नीयङ्गानि सन्धादयश्च ष्रट यथा 

“सन्धिविडयानानि स्थानमासननेव च | दंधीभावच्च 

(वन्न याः षडग्.णा नोतिबेदिनाभिति'"। रसाङ्गग,णाञ् 

“ये रसख्याङ्किनो घमां: शौर्यादय श्वात्मनः। उत् 

कषडेतव्ते स्यु रचलस्वितयो ग् खाः इयुपक्रमे “` क्ेषः१ 

प्रसाद्ः२ समतारमाघय्ये'8 खक़मारता५ । अथेव्यक्रि& 

रुदारत्व मोजः स्कान्ति समाघयः१० | इति वैद- 

भिनार्गख्य प्राणा दथ ग्.खाः खटताः” अन्यमतप्रसिद्धान् 

दश ग्.खादक्घा तेषां तिष्व वान्तभावात् ग्, खलं विध्य- 

माङ्सख काव्यप्रर "माधर्यौजः प्रसादाख्यासत्रयस्त न.पुन- 

दथ । केविद्न्भ॑वन्त्ये षु दोषल्यागात् पर चिताः । -खन्ये 

भजन्ति दोषत्व' कुबचिश्व ततो दग । काव्यप्र° । 

गणक त° ग्.शयति अआवन्तरय(त॒ग्,-रव् ल् । ग्. णन 

कारके | ^“ग्.सान्यमङ्क' ग्, यकेन न्यात्” । ^“ विषमे 
गच्छे व्यक ग्.णकः स्थाप्यः समेऽद्धिं ते वग :"लेला० । 

ग्,णकश्चने न ६ैत०। ग् वेने “मम त्वेतां वार्थो ग्ख 
कथनपुणयेन भवदः'* शिवस्तव: | २कामकछलते नायक- 

दशाभेदे । “अभिलाषरचिन्ता ख्टतिग् ण कथनेोदे ग- 

भरंप्रलापाञ्च | उन्द्रादोऽय व्यापि्जडता श्टतिरिति दात्र 

कामक्ता'” साच्ट्° | रर्बमञ्जग्यान्तु ग्.यकघनभित्यत् 

म्.खक्ोत्त नमिति पटित्वा ५^वरिरहकालोनकान्ताविषयक्त 
प्रथंसाकथन' गुणकीत्तेनभिति लचयित्वा ५संस्य्थैः स्तन 

संस्य् वील्णम् रन्रवौच्णम् । तखाः केलिक- 

लालापसमयः समयः सखे |'' इत्य् दातः तेन ग.ण- 

कोत्तनमप्यत्र । 

गणकमन् न° कम्प । !अप्रघाने कम्मणि कम्प्र यो- 

$प्रघानत्वञ्च दिकम्ब्रकधात्वथेवटकाप्रधानक्रियान्वि- 

तत्वम् ¡ «“कत्तकम्ब्रणोः कति" पा० “ ग्, कम्प खि 

ष्यते" वारसि । “नेताश्चख सन्न" खन्नख वा" अतर 

गमनाददजवयापारोनय्यधसदुविधेषणीभूतगलौ चतप्न- 

ख्यान्वितत्वेन ग्, खकम्प तस् । ^“ग्. खानां सत्वादिद्रव्य- 

खूपाण्णाम् कम्म । सत्वादिदरव्यरूपजन्ये रकमभेदे च तानि 

च कर्माणि सा० काच्डक्ताशि यथा| 

“सत्वः लष एकाशकमिषटछपदटम्भक चलच्च रजः । 

ग्ु वर्कमेव तसः प्रदी पवञ्धाधंतोडत्तिः ।” सत्व- 

मेष लघु प्रकाशकमिषट सांख्या चारयैः, तन्न॒ कार्या 

द्गमने हेदभ्ोलावव' गौरवप्रतिन्हि यतोऽग्ने- 

ख्ज्वलनं भवति तदेव लाषयं कखडचित्तर्यग्ममने 

ह्दर्यया वायोः । णवं रणानां इत्तिषट्लहेत्- 
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खावव' ग्रुत्वे {हि मन्द्ानि ख्रिति सत्वद्य प्रका- 

शक त्वत्व्क्तम् । सत्वतमसो खयभक्रियतया स्वखकायं - 
प्रहत्ति' प्रत्यवसीदन्तो रजसोपरभ्यते अवसाद्ात् प्रच्या 

व्य खकज्ञाययेः ते उत्घाह' प्रयत्नः कायते तदिदखक्त- 

खपष्टमक' रजद्ति। कखमादित्यत उक्तं चलमिति । 

तदनेन रजसः प्रहृत्यधेत्व' दशितम् | रजस्तु चलतया 

परितसतग् ्य' च7लयद्ग् रुणाढण्ठता च तमसा यत्र 

प्रहृन्तिप्रतिवन्धक्ैन कचिदेव प्रवत्तंते इति ततस्ततो 

ब्यावत्त्यं तमोनियाभ सक्तं ग्,रु वरणकमेव तमदति । 

एवकारः प्रत्येकं गिन्नक्रमः सम्बध्यते सत्वमेव रज- 

ख्व तएव । नलु परस्छरविरोधशोलाग्.णाः खन्द 

पञन्द् "भरस्य ` ध्व सयन्ते इत्येव युक्त' प्रागेव तेषा- 

मेकक्रियाकद तायाः, इत्यत आह “प्रदीपवञ्चार्थतो 

दत्तिः, दृष्टमेतत् यथा व्तिंतेले अनलविरोधिनो 
थच मिलिते सह्धानलेन ण्प्राशलक्तणं काय्यै" कुरुतः 

यथा च वातपिन्त्चश्राणः परस्परविरोधिनः शरीर- 

धारणलच्चणकाय्यं कारिणः एव" सत्वरजस्तमांसि भिथो- 

विरद्धान्यपि अलवल न्ति च सखस्वका््य' करिव्यन्ति 

= अर्धतः पुरूषा्ेत इति यावत् । वच्यति च “पुरुषाय 

णव ह्ेतन केनचित्काय्यंते करणस्??ङ्ति ] अत्र च 

सखडुःखमोदधाः परस्परविरोधिनः खस्वाचष्धपाणि 

छखदुःखमो हात्मकान्येव निमित्तानि कदखयन्ि। 

तेषाञ्च परस्यरमभिभाव्याभिभावकभावाच्नानातम् । 

तद्यथा रकेत्र स्तो खूपयौयनकृुलशोलसम्मन्ना सखामिनं 

छखाकरोति तत्क चेतोः ९ स्वामिनं प्रति तखाः 

चखद्धपससङद्भवात् | रसेव स्त्रो सपलीः दःखाकरोति- 

तत्कख्य हेतोः १ ताः प्रति तखा दुःखदपससद्धवात् | 

रवं धरुषान्तरं तामविन्द्त् सेव मोहयति तत्कख 

तोः १ तत् प्रति तद्या मोहष्ह्पसरुद्भवात् । चनया 

च च्जिया सवे भावा व्याखाताः । तत्न यल्. ख्ेतस्त- 

वघ सामकं सत्व, यत् इःख हेत लह्.:खात्क' रजः, 

यन्मोष्ेत॒ स्तन्मरो हात्मक' तमः, सुखप्रकाशलाघवानां 

त्वे कञ्िन् युगपद तावविरोधः सहदर्भनात् ! त- 

खात् छखदुःखमो हरिव विरोधिभिरेकेकग यटत्तिभिः 

छखप्रकाशला वैन निमित्तमेदा उन्नोयन्ते ए दःखो- 

पषटमाकत्वप्रवत्तं कत्वेरेव" मो हग् रुलवायरयेरिति सिद 
नेम्, भिति ।* 
विच्लरेख ग् यकन विभागच् गोतायां दशतो यथा | 
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“खत्व' रजस्तम दति ग्.णाः प्रकतिसम्धवाः | निब 

भन्ति महावाहो | देहे देहिनमव्ययम् । तत्र रुत्व 

निम्बं लतवात् प्रकाश्कमनामयम् | सखसद्न बभाति 

न्नानसङ्कन चानघ] | रजोरागात्मकं विद्धि टण्णासङ्कस 

सद्धवस् । तच्निवभ्राति कौन्तेय क्भसङ्गेन देद्िनम् 

तमस्लन्नानज' विद्धि मोहनं सव्वंरेदिनाम् । प्रमादाल- 

ख्यनिदट्ाभिस्तच्चिवभ्नाति भार] सत्व छखे सजजयति 

रजः कम्पि भारत! । न्नाममाद्न्य तु त॒ तमः 

प्रमादे सज जयत्य, त | रजस्तमञ्चाभिभ य॒ सत्वे भवति 

भारत ! । रजः खत " तमश्चौव तमः सत्त ̀ रजस्तथा । 

सवेदारोष देदेऽख्िन् प्रकाश उपजायते । न्ञानः यदा 

, तदा विद्यादिषङ्ग' सत्वभिल्य् त । लोभः प्रहत्तिरारम्भः 

कमेणामशमः स्ता । रजखेतानि जायन्ते विद्धं “ 

भरतभ्रभ } । अप्रकाशोप्रहृत्तिश्च प्रमादोमोहएव च । 

तमसे तानि जायन्ते विद्धं कुरुनन्दन ! । यदा सत्वे 

प्रृद्धे ठ प्रलय' याति देभ्टत् | तदोत्तमविदां लोका 

नमलान् प्रतिपद्यते । रजसि प्रलयं गत्या कमेसद्धिष 

जायते | तथा प्रलोनस्तमसि,सढयोनिष जायते 

कर्मणः खलत्याङ्धः सात्विक' निम्प्ल' फलम् । 

रजसंस्तु फलं इःखमन्नान' तमसः फलम् । सत्वात् 

संजायते स्नानं रजसोलोभण्व च । प्रमादमोहौ 

तमसोभवनोऽन्नानभमेव च| ऊदुः गच्छन्ति सत्त स्या- 

मध्ये तिर्टन्ति राजसाः । जघन्यग्, णड ्तिस्याअघोग- 

च्छन्ति तामसाः 1? 

गणकार लि ग्णं पाकमेदेनाच्नरसष्पं युं करोति ऊ- 
ॐ 

अख । श्धपकारे रभोमसेने पुण लिका । स॒ {ह वि- 

राटनमरे छद्मवेशेन स्धपकारितां जग्राष्ेति तख तथात्व 

ततृकथा भा० विर २ेअ० 

“(भौ रोगवो ज्, वाणोऽं वज्खवो नाम नामतः । 

खपस्याख्यामि राजानं विराटभिति मे मतिः | खपानख 

करिष्यामि कुशलोऽद्ि महानसे। कतपूर्वाण येरख 

व्यञ्जनानि छथिच्ितेः } तानप्यभिमविष्यामि प्रतिं 

संजनयन्नहम् । आहरिष्यामि दाद्छणां निचयान् मह - 

लोऽपि च | ततृप्रे च्छ विलं कम्प राजा परीतो भवि- 

ष्यति । चऋमालुषाखि कुवांणं तानि कमांखणि भारत !। 

रान्नस्तख परिप्रेष्या मंखन्ते मां यथा दपम् । भच्याच- 

रसपानानां भविष्यामि तयेश्वरः'' । तद ॒ पाकशास्ततक- 

द्ट॑त्वोन रसक्ञारकारित्वात् तथात्वमिति त ज्यावः। 



गृणा 

गणशकेगो खो मातलिकन्यायाम् ““लतस्तिद्शराजख मात- 

चिनाम सारथिः | तद्य चेक्षा कुले कन्या खूपता को- 

कविश्ुता | ग णक्रेशोति विद्याता नाजा सा देषरसचि- 

भा" ६ खर तदखयाद्वाय कनागपौलेख 

सुखस्नागेन विवाइकथा च १ भशन्डक्तातत एवावक्षेया । 

गण्या लि* यङ-पच्छाथं क्यप् ६त^। मप्कपातिनि। 

गण्गौरौ श्लौ गणेन मौर शुद्धा मोरीववा। शम्: 

शुद्धायां श्म शः पावेतोठल्यायां च ।८“चखनब्धतमगिरं ग् श~ 

मरि! मा सथा माम् माषः । 

गणय्राहिन् लि* ग्.यं ब्डह्याति सह-खिनि | ग् खय- 

छगितरि स्त्ियां डोप | ख् ल् गखयाडङकोऽप्यल्र ।“ग ख- 

वन्तो$पि सौदन्ति नः ग खा हको रयाद् उहृटः 

गगान्ञ ति" गणं जानाति न्ञा-क ६त^।ग् शन्ञातरि “ग् 

खिनि ग् शन्नो रमते" तो 

गणधर इण्“्यो ग खेन प्रग्तेत ग्,यधनः स उच्यते" इत्युक्तं 

भार उण 

सद्धभिक्रख प्रजापालनादिधम । 

सशनिका श्लो ग् ख-आच्वे डने भावे युच् स्वाद क। 

पाद्ययन्यस्य घनःएनर भोकने 

वक् ग् खनिकव सा 
$्भ्यास्े निच्वयाथ 

हेतुः परिचयस्य य्य 

शग्न्दे, दच्छवये, सेदि] ४मानायाञ्च “दरिद्राणां चिन्ता- 

भाचः| 

अख्विग दनक" ऋानन्द्लहरो 

्िश्वि इम शानिधोयन्ते अख्जित् नि+घा-आधारे कि 

६त° । १म्.णाघारे कम्मिङ्कनगरवासियन्नदत्तदो{
कषतिज- 

पुत्रं “खासोत् कास्मि्गनगर सोमराजिकलोद्धयः । 

दौ खतो यन्नदन्ताख्यो यन्नविद्धाविशारद्ः । तद्ध षो 

ज यनिशिचन्द्रविम्बसमाकिः'"काशो* {रअ० । सश्च 

त्यन्तदावाद्यासद्घ न इ हतया पित्रा व्यक्त इतस्ततोऽटन् 

खन्वालाभेन शिवचतदैग्याखपेष्य रातौ शोवढत{शवलिङ्गा- 

नादिकं दा छप्रष तद् चकेषठ शिवनिमील्यहरखायोप 

चक्राम नन काले च शिवण पू्ैप्रज्वलितप्रदौपे निवा 

अपायतां प्राप्ने श्षपडर्व्यदरव्य सम्यग दशनाय खवस्तरः 

ष्ठक्डेन तद्य दोण्य्योहोपनं कत्वा शिवनेजेदान्न' त्त 

रेने अच्छद्नेव काले शिवोपासकानां निद्रापगमे- 

तैष्ठाद जानो ग णनिधिष्टतः तने प्रसङ्गन शिवरन्नि- 

दिनोपशाखजेन यिर्जीचादगनजेन शिवम्टदीपोहौपनजेन
 

च पुखेनकेलासं जगामभोगावसाने कडिङ्कदेशाधिपत्यं 

लेभे पूर्वशख्कःरवश्ात् शिवभक्तो: प्रादुर्भावे ("शवाराधनेस 

कुरेशयद्षी" प्राख दूति ततत्यकथासंचेपः । विखरस्तु 
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तब्र द्यः| [ कायाभहुथौलने निकः । 

गणन शली म खयतेऽनया श॒-लट् ष् ॥ म्.खनि- 

गणमोय इ. ग् ख-करणे अनोयर् । ¶अभ्यासे हारा ॥ 

ण्ड अनोयर । म्, णितव्य तिर 

गणपदौ श्लौ गूष्टो म् {णतौ पादावखाः क्मपद्यार 

ऋन्यख्येधो खोप च। म् खितपादायां स्तियाम् । 

गशाप्रहद्ध षग: अत्वादिभिः प्रहृद्धः| ससारदूपटन्त- 

भाखादौ “खयं ' च प्रष्तास्तस्य याखा ग्, पडदा 

विषय प्रवादाः” गीता । 

गणम्ृत् निर ग्.खं विभति, ऋधिढादत्वन वा विभि खा 

आयति किप) ग धारि र्ग श्थाधिढातरि 

अरचेच्चरे पु० | “ग खण्ड-च्ग् ये! मान्” विष्ण, च° 

“ददिखखितिप्रखंगरकम्प सधिष्टाद्त्यात् म्.यज्छत् भार । 

गणस्च'श प° ६त०। ग्णना हारा*। 

गरखमय लि ग् णाकः ग् आप्रचरो वा ग्.ण।तादातव् 

प्राच्यः बा मयट् | ग खातके तया बद्गसनचचुः 

पारग -शमयेसतदा'” मा" अ १७१० | णतम्, ख 

लक्ेभावैः” मता । च्नियां डोप “देवो द्यषा ग श्पमयी 

सम साया दुरत्यया" गोता । स्युखादव्र च। 

गसालयनो स्त्रीगणा म् खनिता पटा लोयन्तेऽखाम् 

लो-आधारे ल्ट ङ२। १पटमयडपे (ताद) हलायुधः) 

स्वाय क । त इत्वम् । ग शलयलिका | त्राय हमः 

गणवचन एग खर क्तवान् वचच-कनरेरि भते चख | गण्वद्दरव्य 

वाचके शुक्लादौ शब्द् ।“वातो ग्, णव चन पा०। अल् 

विशेषणतया म्. णव चनानामेव तथात्व तेन ग्.खिवाच- 

कत्वे सति.ग्.खवाचकत्व' ग्.खवचनत्वम् । ततो खद्वादिप- 

ह्धानामेव तथात्वम् ष््पादिपदानान्तु केवलग्, णवा चकत्वःत् 

न ग शवचनत्वमिति बेध्यस् । ग खश्क्तवान् इति भत णव 

ल्यः तेन यदा कद्ाचिदूग् शयाचकतवे सति इदां ग
ण- 

बचचनत्वसिति जख '“ तोया तत् कताथेन सणवचनेन'"पा०। 

«ग णञानत्र धमेमाल्र तेन शङ. लाड ण्ड इत्याट् दा्तौ 

खर्डनस्ध क्रिया्छपत्य ऽपि नासङ्धतः"" ^ग खवचननत्रा- 

ह्मस्णादिभ्यः षद" पार अन विभेषग्माल्मपरम् ग्ण- 

वचन" ग्राहम् तेन डस भावः जवम् दति वेशि- 

दमित्यादिखिद्धि अजादौ म् खवचनादेव ^ पा० अलाप 

विशेषणतयैव ग् ्ववाचिनां ृब्यपरत्व इनोयद्धनौ + 

न र्.णपरतव द्न्धाकरे {ख्यतम् प्रकारे म्. वचनस्य 

प्रा हित्वस् | पट् प्रकारः पट्चद्,ः इत्या{द् । 
१.३ ~ ५ ॐ 
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गुणव चनशब्द धरे विख्टादीमामादयुदात्तता विट 

कटुकम्” सिन्कौ° रवुल् । ग् यवाचक्ाऽप्यम् | 

गुणवत् लि*ग्. णोऽख्यसय मठ् सख अः। १्. खादः "ग्.ण- 

बन्तोऽपि सोदन्ति न ग्.णद्याहको यदि” उद्भटः “खवेल 

य॒खवहानम्”"ख.तिः स्तिया ङोप् । यदुष गछचनाभय्व॒ 

90 हिने ए रतद्कन्यायां स्न । "वजनाभख तनयः 

छनाभो नाम विधितः | इडिदहयञ्च पते ! तख ख्प- 

ग् ान्वितमू । एका चन्द्रवतो नास््ा गणवत्यथ चापरा" 

इरिवं०१५९अ०।५ग् खवत्यपि पदञ्च ग्, णवन्तमजोजनत्”" 

इरिवं१५५ अ $यपखरोमेदे स्तौ । “अलम् षा 

ग शवतो श्य लकेशो कलावती” काशी €. | 

गणवादु एग णख द्धस्य वादः अथवादमेदे तथादह्ि खथ - 

वादो विध्यसमभिव्यादृतवाक्यद्पः सखोऽपिलिविधः य- 

वादो विरोधे खाददुवादोऽवधारिते। भता्वाद् लञ्जाना 

व्धवादस्िघा मतः" इति भड्का०| अयमथः विरोधे विे- 

षदविशेषणयोः सामानाधिकर गये नान्व विरोधे ग्.शवाद्ः 

ऋङ्ककथन््पत्वात् यथा यजनानः प्रस्तर इति चन्र 

हि प्रस्तरः क्शखष्टिः तख यजमानेऽमेदान्वयवाधात् 

अजमानखय कुशखष्टिघ्रारखद्छपाङ्गवादद््पत्वात् म्. वाद्ः। 

श्वधारिते प्रमाणान्तरसिङ्र्येयो वादः सोऽलुवाद्ः यथा 

५इन्तरोे नाग्नि तव्यः”५कग्निश्िमख मेषम् "इत्यादि 

च, आन्तरी खे अन्निचयनस्छासम्भयेन तदभाव, अग्ने ि- 

सनाशकल्रश्य च लौ किकप्रमाणसिद्धत्वात् अदुवाद्ः। तद्धा 

नो तयोर्विरोधाबध्रारणयोरभावे मूताथेवाद्ः। “इन्द्रो टव- 
भडन्नि्यादि" सोऽपि दिषिषः स्वुय्धवादो निन्दार्वादर्च। 

ˆ बन्धपरापासते बे ठ सततः संग्रितवताः। विधूतपापासत 

यान्ति ब्रह्मलोकवनामयमिन्यादो”” सुत्ययेवादः । “तेल - 

सलोमा ससन्भोगो प्सवेतेष वै एमान् ।, विष्एमूबभोकानं 

` नाम प्रयाति नरकं श्र वमू” इत्यादौ निन्द्ायेदाद् इति । 

श्ुणविधि पुन्यणयसखाङ््ख दरव्यादेवि शिः | प्राप्रखाऽएप्रद्च वा 

क्णोऽङ्गद्रव्यविघाने । यथा^वग्निहोत्र जद्धोति खग- 

कामः"इति विधिना खगे खाघनत्व न प्राप्रद्धाग्निडोत्रारे 

रङ्ग" “दभा लुङोतीति” वाक्यन दधिद्रव्य' विदधत् गुण - 

विधिः} यत्र च कले अङ्कः च मानान्तरेशाप्राप्न 

तल्लोभयविधानं यथाह तख अङ्क््पगुणविधानेन गुण 

विधित. वथा क्मखद्पप्रापकत्वेन उतूपात्तविधितवः 

चेत्य्, भयङ्पत्वम् तदेतत् गौ गाचिपन्धे व्टित' यथा 

^“अन्नातार्थन्नापक्ो ेदभागो विधिः| सच प्रयोजन 

६५२ 

वदर्विघधानेनाऽर्थवान् । तादशञ्चा्यं प्रभाणन्तरेणाप्राप्रं 

मित्ते । यथा ˆ अग्निहो" रयात् खगकामः' इति 

धरिः प्रमाणान्तरेषाप्राप्रखगं प्रयोजनवन्नोम' वि- 

धत्ते छष्निहोत्रेण खग भावयेदिति वाक्याथैवोधः। 

यत कमे प्रमाणान्तरेण प्राप्न तन् तड्हेचेन ग्. यमानः 

विधन्त । यथा “दन्ना जुहोतिः "इत्यत होमख^^अग्नङोल' 

जुधयास्”” इत्यनेन प्राप्रतवाद्धोमोहे रेन दधिमालविधान' 

दघ्ना डोमं भावयेदिति । यन द्भयसप्राप्र, वन्न विशिष्टः 

विधत्ते । यथा (“सोमेन यजेत""इत्यव्र सोभटृव्ययागयो- 

 रपराप्नलवात् सोभविशिष्टयागविधानम् । सोमपदे मत्वथे- 

स्तणया सोमयता यागेने्टः भावगेटिति वाक्याथ - 

बोधः। न चोभयविधाने वाक्यभेदः, पर्ये कहभयखा- 

विधानात् किन्त विशिष्द्धौकस्छंव विधानात् ।. न 

च “ज्योतिष्टोमेन खग काभोयजेतेति"” प्राप्रयागोहेथेन 
सोभद्धपग्, णविधानभेवासतु सोभेन याग भावयेदिति, 

किं मतवर्थनक्तणयेति वाच्यस् । तद्धाधिकार विधित्वे - 

नोत् पन्तिविधित्वासम्भवात् । नतु "उद्धिदा यजेत पश- 

लाम” इत्यस्येव च्योतिषटोभेन इत्यसाय, तृपत्त्यधिकार- 

विचितल्वमस्तिति चेन्न दष्टान्ते उत्प्तिवाक्यान्तरा- 

भावेनान्यथादुपपत्या तथालाचव्ात्। किञ्च च्यो- 

तिरोभेनेव्यलोभयविधित्वे तेनेव यागस्तख्य फलसम्बन्ध च 

बोधनौीय इति चखटदोवाक्य मेदसतदर' सोभपरे मत्वधे- 

लच्तणया विशिष्टविधानम्'"। अधिकं विधिशब्द वच्छते। 

उमयविधाने अन्यददाहर थं तच्वबोधिन्वां दशितं यचा 

«प्रथमस्य चतुय ““वाजपेयेन खाराज्यकामोयजे- 

हेति” तल वाजपेयशब्देन वाजमच्च' पेव' चरादोति 1 

सत्र नत्तद्यागमनृव्य॒वाजपेयदरष्यूपोगुणो विधौयते, जिं 

या वाजपेयनाभा याग{िेषोऽनेन विधौयत इति संशयः 

तत्र॒ विशिषटयागान्तरकल्यने गौ रवादञ्नघ्वरात्मकं द्रव्यददयं 

श्यो पिधीयते मच युखविधिश्वो वाजपेयकर्क्र 

यागेन सख्वाराञ्छः शययैदिति यागे वाजपेथक्षर- 

त्वेन॒ वाज्पेयसाध्यलस्लाराच्छ ाध्रनतयोनिं रैयोरेक 

स्ञानविषयत्वानभ्य् पगमात् वाजपेवगु वता यागेन 

श्लाराचज्य' भावयेदिति मत्वथकक्षणा प्रसज्य तेतिवाच्यः 

सलदद्रितख्य यजेतेत्यस्य वन्ते णोभयलतान्ववाद्धेकारात् 

जाजपेगेन द्रव्येण लाराज्याय याग' कुयांदिव्यथलाभान्न 

मत्व ला | तथाच रत्र “नामधेये गृणातेः खादि- 

धानमिति चेदिति” (जेमि° १।४।८ 1) प्राप्ते न.म; यजेः 
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फठे दर्ये च उभयत्र सम्बन्धाङ्गोकारे विरङ् लिकदय 

भाष्येत । तथा हि उपाटेयत्व" युणत्व' विघेयश्व- 

शच येक लिकम् उदे श्यत्वमलुवाव्यत्व' खख्यत्वदच त्यण्र' 

वि तव्रोहू श्यत्वादयस्त्नयः सखाराज्छफलनिष्ठा धमाः । 

डपादेयत्वाद्यस््रयः साधनीम्तयाशनिष्ठा \ घमः 

फलसदश्य यागद्योपादानात् फलमनद्य यागद्ध विघा- 

नात् फलस च साध्यतया खख्यत्वात् यागख साघन- 

त्वे नो पसच्ज नत्वात् तदेव च गुणत्वम् । श्ल चोपादेव- 

त्वोद् श्यलयोः, गतदख्यलयोरहवाद्यत्वविेयत्वयोषि- 

रोध इति त्रिकद्य' बिरुदम् । तथाचेकेनेकदा तादश 
विरुद्धोभययोरवेपवकत्व' नाङ्खीक्रियत दूति भावः । अथ 

भा भततन्त्रेण सम्बन्धः यजेतेतुषङ्ख थक् फले द्रव्ये - 

चान्वयः सौक्रियताभिति चेन्न अलुषद्धःकल्यने वाजपेय 

द्रव्ये ख यज्ञेत याग क्यात् खाराज्चाय यज्ञेत यागेन 

स्वाराज्य भावयेदिति वाक्यभेदापत्तेः तसख्मादाजपेय 

शब्दो न दरव्यवाचकः अपि तु यागनामधेयलिति। इत्य 
च्चाुषङ्कल् पने वाक्यभेद्ूपगौरव दोष इत्यदुषङ्गा- 

भिकरणसिद्धान्तः। यतं चालुषङ्कक्षल्यने विशेप्रमाण- 

मस्ति तन्न प्रामाणिकत्वात् तत्कल्यने गौरव" न दोषायेति 

ध्ये यस” । 
उभयत च द्रव्यनालग्,खविधाननिराकरणम् प्रयो- 

जनम् । कचित् ग् खमात्रविधान' जे" १।४।९ खत- 

भाष्व्रयोदेशितः यथा .. 

"तद्. णास्तु विधीयेरच्नविभागाद्विषानार्ये न चेदन्योन 

शिष्टाः" <ख०।“यघा ““खाग्ने योऽ्टाक्षपालोऽमावाखायां 
पौगोमास्यां चाचुप्रतो भवति! डचेवमाद्यः चरुयन्ते 

नन सन्द हः, किम् अग्ने योऽग्नौषोमीयः* दये वमादयो 
५ किं गुणविधयः, कनामध्ेयानि वा१द्ति। किं तावत् 

म्राप्नम् १ गुणविधो स्यनेको गुणो विधोयेत, अग्नि- 
परोडा(शा्टाक्पालाः इति, तान्न गुणविधयः इयेवं 
पप्ने नमः, तद्ध कमे, गुणाराख विधीयेरन्, अवि- 
्क्ताहिते कभेणो विधानाय तद्धितान्त श्ट, तत 
हि अष्टाकपालख्याम्नेयता विधौयते, स एष णब 

माग्नेयो भवति, यदयम्नये संक्ल्य॒दौयते, तेनावम् 
अनेन प्रकारे यामो विषितो भवति, स एवं विधधोव- 
मानो न शक्यते सम्बन्विन।यविधाय विद्हित इति 
वक्रम् । तच्नात् गुणविधयः, अष्टु कपलेषु संस्किय- 
भाणे ब्रोह्िमयो वा पुरोडाश एइ भवति, सोऽखवगद्ः 

सिधधावाष्टाकपाल उच्यते, “कपलेषु श्रपयति" इति 

वचनात् नान्येन पितं ग्टह्न्ति, तेनाञ्जिनृपन्ले 

वाक्यमेदो भवति, “न चेदन्येन शिष्टाः" य्न पुनरन्यं 

वचनेन शिष्टा गुणा भवन्ति तत्र॒ नामधेयं, यथ 

शखग्नि होत्र जुहोति }" 

गुणदत्त् ४० ग्.णानां नौकाकपयरच्यनां बन्धनाधारः 

इच्दव । नौकाकभकदामाद्याधारे काष्ठे । (मास्तुल) । 

स्वाथे क, स इव कायति के-क वा| तव्रार्थे अभरः। 

गृणढत्ति स्तौ ग्.खेन ततिः । शलच्मायसाडश्यादिम्,था- 
वलम्बनेन शब्दय अथप्रकाशनद््पशक्तौ लच्तणाटन्तौ, 

“'यखाक्चिसमोपे पौर्डाणि सं ग्, ण इया दतुरक्चः” 

काव्याश्च" २५।१।२८ वे ककः । ग्. इततियख । 
र्ग् णसामय्यैवति ति° “ब्रह्मन् ब्रह्म ण्यनिदे्ये निग्च्ये 

ग्. शत्यः | कथं चरन्ति? छतयः साच्चात् सदसतः 

परे" भाग०१०८७ अ° | ¶ खानां सत्वादोनां दत्तिः ॥ 

सत्वादौनां श्परिणामभेदेषु द्धौ “परि कामतापसंस्ार - 

इन्खेगं खविवरोधा्च दुःखमेव सवै विवेकिनः" पात°्ख०। 

तासाच्च॒ यथाऽन्योन्यविरोपस्तवा वतवृ्छत्रमाष्रादिष 

दशितम् । 

“प्रख्या प्रहत्तिस्ितिष्धपा बुदिगुणाः परञ्यरादयडह- 

तन्लोकूत्वा शान्त बोर मूढ" वा प्रत्ययं लिगुखमेवा- 

रभन्ते चलञ्च गुणडत्तभिति क्षिप्रपरिणामि चित्तशक्त 

खूपातिशथा इत्ततिश्याश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामा- 

न्यानि त॒ अतिशयः सह प्रवतत॑न्ते एष्मेते गुणा 

तरेतराश्रयेणोपाल्नि'तस्चखदुःखमो इप्रत्यया ॥ दति 

सवै सवेष्ट्पा भवन्ति गुखप्रधानभावशतस्तेष॒ विशेष 

दूति तस्मात् दुःखमेव सव्वं * विवेकिन” व्यासभा० । 

“प्रख्या प्रटत्तिस्यितिद्धपवद्धिष्धपेखय परिणता 

गणाः सत्वरजस्तमांसि परस्सराचुखहतन्त्ाः शान्त 

खाक, घोर दखात्मक, मूढ" विषादा्षकमेव प्रत्ययं 

खखोपभोगद्छपमपि तिग् णं प्रारभन्ते नच सोऽपि 

वादशद्धपोऽख परिणामः स्थिरः इत्याह चलच्चु 

ग्,णटत्तसिति चिप्रपरिणाभि चित्तसक्तः नान्वे कप्रत्ययः 

कथः परस्सरविरूद्कशान्तघो रमदृत्वान्ये कद्] प्रतिपद्यते ९ 

इत्यत अद्ध पाद्या शत्तवतिशयार परस्सरेख 

विरुष्यन्ते सद्छपास््टा भावा घम्म 1दयो त्तयः चखा- 

द्यास्तट् ह धस्मो^ख विपच्यमानेनाधम्बस्ताटशथो विरुध्यते 

याः न्नानवराम्यं्ै'; दष्ादिभिञ्च तादशान्येव 

न 
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गुणा [ २६०९ ] शणो 

तद्विपरीतानि विरुष्यने, सामान्यान त्वपखदाचरद्र 

पाणि अतिशयैः सखदाचरद्भिः सहाविरोधात् प्रवत्तंन्ते 

इति | नलु ग्ट ह्लोमखतत्तथापि विष्यद्चखख कुतः खाभा- 

विकी इःखतेत्यत अह एवमेव इति उपादानाभेदा- 

इपादानात्मकत्वाञ्चो पादेय खाप्यभेद् इत्यथः । तत्किमिद्- 

गौोमात्यन्तिकमेष तादात्व्रः तथा च बुद्धव्यपदे्भेदो 

न क्ते इत्यत आह ग्. प्रधानेति सामानात्मना 

म् खभावोऽतिथयाद्मना च प्राघानतरः तसख्मादुपाधितः 

सखभाषतश्च दुःखमेव सव्वं ̀ विवेकिम इति” वाच ° विवरम् 

ग्.णसद्ध पुग् येष ग्, णकाय्येघु छखदुःखादिष सङ्गः। उखा- 

द्यासक्तौ “कारणं ग्. णसङ्गोऽख” गोता | 

ग्.णसंखगान न ग्णाः संख्वायन्तेऽनेन सम्-ख्या 

करणे ल्युट् ६त° । संख्खप्रातञ्जल शास्त्र । 

ग्. सन््म.ठु नि" ग्नः सन्पदः । ग् णकाय्यदे हादिष्वातमा- 

भिभानवति । ` प्रसतैग णसंमद्ाः सच्जन्त ग् खकमद्ु 

गोता । 

ग्,णसागर इ"ग्.यानां सागर द्वाधारः । चदु खे श्न 
ष्णि शब्द् च। रवुद्गभेदे त्रिका०शम्, णाधारे च| गब्द्क 

अद्य अन्नाय लिलिङ्कतो्तिः प्रासादिको सागरशब्द्ख 

नियतलिक्कत्वात् ““इन्दततृषुरुषयोः” पा” स्ने ख ॒विगेष 

विना उत्तरपदलिङ्कद्य नियमनात् । 

शशा स््लो ग् णोऽस्यस्ाः अच | शदरूषायां रमांसरोह््याञ्च 

राजनि° । तयोबद्छतन्तुमन्त्वात्तथात्वम् । 

ग्.शावीर ए दैत । ¶वद्भेदे न्द्र रेग्.खयुक्तं च 

“तपखभिरतसखाय तद्य पलो ग्.खाकरः | सत्यवान् नाम 

देवर्षे 1?” भागव साविलुप्रपाख्याने । ग्,.णसागर शबदोक्त- 

हेतुना शव्दक° अख विलिङ्गतोक्तिः प्रामादिको | 

म्. शादय तिर ग्, खेराब्यः। सद््.णयुक्त । 
म्णातोत ४* ग्.णान् सत्वादिग्, णधग््रीत् छुखड्ःखादीन - 

लोतः । ¶परमेश्वरे स्ितप्रन्न रअात्मन्न च | ग्,यातोत- 

नाकारणस हितं त्लच्तणष्क्त' गोतायां यथा 

“श्युणानेतानतीतव्य तन् देही देहसछद्भवान् । 

जन्मखन्य् जरादःखेवि हक्लोऽच्टतस् ते | अष न उवाच । 
केलिङ्गस्तलोन् युणानेतानतीतो भवंति प्रभो ! \ किमा- 

चारः कथं चेतांस्तरीन् ग्, णानतिवत्तंते । स्रौभयवा- 

वाच | प्रकाश्च प्रहत्तिच्च मोहमेव च पाण्डव ! | 

नदहेटि संग्रहत्तानि निदत्तानिन काङ्कति। उदासौ- 

नयदाखगोनोग्.योर्योन विचाल्यते । म्. वत्तन्त दें 

योऽवतिष्ठति नेङ्गते ¡ समटुःखखः खस्थः समलो टाश्स - 

काञ्चनः | तुल्यप्रियाऽप्रियो धौरस्तुल्यनिन्द्व्मसंस्तुतिः। 

मानापमानयोस्तुद्यस्तुल्यो मित्रारि पत्तयोः । सर्वारम्भ 

परित्यागो ग्णातोतः स उच्यते। माञ्च योऽभ्बभि- 

चारेण भक्तियोगेन सेवते | स गुणान् समतीत्यैतान् 

नद्मभूयाय कल्पते ' । 

श्.गाण्दि “"ग्.खादयोऽवयवाः" । ( “अदयववाचिनः 
परे ग् ्यादयोनान्तोदात्ताः" ) पा० सृलर्विहितान्तो- 
दात्ततानिषे्घा निमित्ते श्थवद्गखे | स चग्ण “ग्. 

अच्चर, अध्याय छक्तडन्दस मानः” रग्.णकम्प् जाति- 

समवायविरेषामावेषु “ग् खादिनिगु क्रियः" भाधार । 

गुणान्वितं तरि° शेत° | शवियेकवैराग्योपरमादिभिर्मोचो- 

“पायेरन्विते"” “ शरच्ठोणदोषाय ग्, ्णान्विताय'” वेदा °सा० 

र्ग्शयुक्तं च । [ इारा०। 
ग्णिकास््नोग्ख इन् सार्य क | चनाङ्ग उच्छ नरे 

ग्.णित ति ग्.ण-आस्ने डने करणि क्त । १ अहते ताडति 

पूरिते अमरः । “'इटलतिरषग् खिता व्येका दलिता 

विभाजिते न" लौला° । 

गणिन् लिर गु ख+अ्तगरं द्नि। ग्, णयुक्ते “ग्.खिगख्- 

गणनारम्मे न पतति कठिनौ ससम्भरमा यद्य" हतो. । 

ग्.णौभूत निश्म्,णःग्.णः मृतः ग्. चि+म- त्त । अ 

प्रधानभूते “शुणौभूता ग् खाः स तिष्ठन्ति हि पराक्रमे" 

भारस०१५अग चपरय कतादित्वात् समासे उक्ताधेत्वात् 

ततो न चिः । तेन ग्.ख भृतोऽयत्र । ““ग्.खमतेरवयवः 

सम् हः क्रमजन्धनाम् । बडवा प्रकल्िताऽभेद्ः क्रिबेति 

व्यपदिश्यते" हरिः । 

ग्.णोभूतव्यङ्गय न° ग्.णीभत' व्यङ्गय" वन | काव्यमेटे 

तज्ञच्तणाभेदादि साण्द्० छक्त' यथा 

“परन्तु गु खोभृतव्यङ्गयर वाच्याददुत्भे व्यङ्गे । अपर 

काव्य अहुत्तमत्वम् न्य नतया साम्येन च संभवति | तत्र 

खाटितराङ्क १ काकराचिप्ररच्च वाच्यसिद्बङ्गम्र संदिग्ध 

प्राधान्य ४तुच्प्राधान्य५ सस्फ्, ट &मगु ढम्७। व्यङ्ग छन्द्- 

र८मेवं मेदासतखोदितां अष्टौ | इतरख रसारेरङ्ग 

रसादि व्यङ्ग} यथा । “श्वयं स रसनोत्क्ी पौनस्तन- 

विमर्दं नः । नाभ्य, रजघनस्य्थीं नोवोविच्र सनः करः । 

अन्न श्टङ्खारः करुखलाङ्गम् । “मानोन्नतां प्रणयन) 

मदनेठकामस्लल्य न्वसागररथोट् गतकखं तापः । इहा 

कथः छ भवतोरिएुराजभानौप्रासादसन्ततिष् तिष्टवि 



गुणो 

कामिलोकः'* । अलौलय कयलाससन्विरुकतख करुणस्य 

राजगिषयरतावङ्भावः | “जनस्याने भ्वान्त' कनकदङ्टगः 

ठष्णा{ज्वितधिया वचो मैदेहौतिप्रतिपदखद् प्रलपितम् । 

ता लद्कामन्त्'पेदनपरिपाीषषटना भयाप्न' रामतव' 

कुशलवसुता न तलधिगता” | ऋलत्रे रामत्व' प्राप्रमित्य- 

वच्चनेऽपि शब्द् क्तो रेव रामत्वमव गम्यते वचनेन त सादश्य 

डेठकतादात्मयारोषणमाविष्क,व्य तद्गोपनमपालतः तेन 

व्यङ्य" सादश्य वाक्याथानयो पपाद्कतयाऽङ्गतां नोतस्। 

काकाचिघ्र श्यथा । ^“मधुसि कौरबशत रुमरे न 

कोपाह् :यासनस् रुधिर" न॒ पिबास्य,रसतः । संच - 

यानि गद्या न दयोधनो सन्धि करोतु भवतां 

न्टपतिः पर्येन'” । अत्र मथास्ये वेत्यादि व्यङ्ग य॒वाच्यख 

{निेधस्छ सहभावेनैव सितम् ।““दोप्यन् रोदसौरन्धुभेष 

ज्वलति स्प॑तः। प्रतापस्तव राजेन्द्र ! परिव शङ्वानलः'"। 

अलान्षयद्ध बेष॒त्वारोपणद्धपोव्यङ्ग्रः प्रतापस्य दवानच- 

लवारोपसिद्धगङ्कम्९ । “हरस्तु किञ्चित् परिडतते त्यादौ " । 

विलो चनव्यापारचुम्बनाभिलाष्योः प्राधान्ये सन्देहः४ । 

“ब्राद्ध्णातिक्रमत्यागोमव तानेव भयते 1 जामदग्न्य 

बोनित्रमन्दथा इम नायते?" खल वाच्यद्य परशुरामोरचः- 

कलचयं करिष्यतीति व्यङ्कयख च खमं . प्राधान्यस्५ । 

^रग्खौ सखहरण्ं विख प्राख्नियडहः । अश्चपदोन- 

न्पतौ न सन्म च विखहः'2। ऋल्ाश्वपदोनाख्ये ग्टपतौ 

दानसामादिभमन्रेख नान्यः प्रशमोपाय इति व्यङ्गयः 

व्य त्मच्चानामपि भाटित्यस्छ टम्६ । "अनेन लोकग् रुणा 

खलतां धर्मपदेशिना । अहं व्रतवतो खेरछक्तन किमत 

परम्" । अन्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यसनेस्तियय कयोध्ति 

बल्ञात्कारोपभोगः स्थ्टतया बाच्यायमानद््यग, ठम् । 

““वाखोरकुड्ङड डो णस खकोलां इलं इखन्तीए | वर 

कम्मञ्वाबडाए सोगन्ति अङ्काद्" । अत्र दत्तसंकेतः 

कचिद्धनाग्ट चं प्रविरद्ति व्यङ्खवात् शद्वन्त्याः सौदन्लङ्खगानि 

इति वाक्यश्य चमत्कारः सुहद्यसंवेदया इत्यदन्दरम् ८ । 

किच्च योदीपकतुल्ययोगिदादिष्र उपमाद्यलङ्ारोव्यङ्गः 

म ग्. यभू तव्यङ्न एव काव्य दीपकादिसखेनेव चमत्का- 

र{वधायित्वात् तदुक्त' ध्वनिङता “चखनलङ्ूारान्तरद्यापि 

प्रतीतौ यत्र भासते । तत्मरत्व' तु काव्यख नासो 

मारमध्वनेन्पेतः५ | यतर च शब्दानलरादिना गोपन- 

कतचाश्लद्धय पिप्य; यथा “बच्छ केशवगोपरा- 

रतया किन्न लवा तेनात्र खलख्तास्ि नाय) 

[ २६१० } गण्ड 

चतित किं नाम नालम्बसे! एकस्व' विषभेषख्विन्नमनसां 

सर्वाबलानां गतिर्नष्यौव गदितः सखेथभवताद्गोढे 

रि र्धिरम्”” । अनर गोपरामादिथव दानां गोपे राग- 

इत्यादिव्यङ्खयराथानां सलेथभिति पदेन स्फ्,टतयाऽ' 

वभः । शछेथमिति पद्द्य परिव्यागे ध्वनिरेव । किच्च 

यल्ल॒ वश्वलङ्धाररसादिर्पव्यङ्ख्रानां रखान्तरे ग्.णो- 

मावः तत्न प्रधानञतणव काग्यव्यवहारः तदुक्त' तेनेव 

५प्रकारोऽयं गणोभूतव्यङ्कयोऽपि च्वनिङपताम । घतते 

रुखादितालमय्ं पय्†लोचनया एचक्” यल च = ““ यलो- 

गदान प्रसदाजनानामबभ्व लिङः थोख्मणौमय् खः । 

सन्व्याभ्वम' प्रात्र वतामकाख्ड ऽप्यनश्जनेपय्यविि व्य् ̂  

न्त" श्यादौ रसादीनां नगरोषन्तान्तादिवस्त॒मान्ने ऽङ्तवं 

तत्र तेषामताद्यग्यं विषयत्वे ऽपि तेरेव ग् णोसूतः कष्य 

व्यवारः'* । आस भेद्संख्याविच्ञरभयात् नातीरू` 

एवावासेयाः । 

गणेश्वर ए* ६ त०।१चिन्रज्रुटपनते रसन्तादिगुखानां नियासके 

परमेश्वरे शब्द्रत०। गुखेशोऽपि परमेश्वरं । 

गृणोत् कष इ* त° । 
ग णोत्कषमेते विद्यं करिष्यतः रानाग्वाल" २६अ० । 

गरख्ठित लि* गढ-क्त । १ऋढते । ग् शिते देलतधूलिधखरे 

च रमानाथः | 

गरड ए* ग डि-वेषटने खच ! १असिपवे द्मभेदे राजनि. 

कन्दः केर । केरुशबदे विष्टिः । भावे अच् । 

भ्च्ने पेषणे (गृ ड़ाकरा ) ए" | करणि अच् । 

श्चर्ौङिते लि° । [ ४ पाले च ए* भेदि" । 

गण्डक लि गड़-षठलु | {मलिने । भल्लै र्कलोक्तौ 

गण्डकान्द् ° त° । कशेरुणि (केशर) । राजनि । 

गण्डारोचनिका तरी शुण्डा सती रोचना इषि दवाय 

कन् (कमलाग् ड) त्तमेदे रलम० । 

गर्डाला श्लौ ग ण्ड रयनमालाति ख+ला-खिनि) जलो- 

बाया ज्ञपभेदे राजलिः [लतायाम् राजनि°। 

म रडासिनी गण्डा सती आस्ते च्यास-चिनि ' चिपिटा- 

ग र्डिक ए" गण्ड 1-अस्ने ठन् ! चलते तश. खाद । 

( गडि) “गर्कः ` खत पीते सणडवेचच ग्ड हारङ्खनस् 

ऋनन्तव्रसकया । 

ग र्डिचा रौ जगच्राधकेलस्ये तद्ध रथय 'भागन्तर सप्रा- 

छं वासाय मख्डपमेदे * मण्डपे वासयेत् देवान् गख 

चण्डे सनो हरे” श् पकने ““विन्द्. तौयतद वसन् 

ग्णातिशये हेम । ५भूयद्तव 



गद् 

शप्राहानि जमाष्टनः | ततिञेत् एरा खयं रान्न वरभेतव् 

समादिशत् | नत्तीथेतोरे राजेन्द्र ! स्याद्या-म सप्रवा- 

सरम् | सरेतोयानि तनापि स्वाख्न्ति मवि तिति | 

तवर चात्वा विधानेन ती तोर्योपपावने। सप्राषहं बे 

प्रपश्यन्ति शु कड चामरङ़पे स्थितम् । भाञ्च रामं चभट्ाश् 

भभ सादुक्छमाभ्र्,युः"' । तच्चामनिरक्तिरपि तब्रोक्ता यथा 

“सपेपापनियन्त, त्वात् पूज्यत्वात् सदेवतेः। र् चकि 

अख्यापि सा प्रोक्ता नद्धतेजोऽवगुणठनाव्" खर 

प° उतृख० । 

म्.र्डित लि" गुि-नेष्टने क्र । रजसाकौखे", षिते अमरः 
श्छ लि. म्, खम खि यत् | १ग्. खनये पूवे" । ५म्.- 

शदस्लधोऽधो ग्,थ खण्डतर्धः” | ““ग गरान््यमष्ुः गु - 

चकेन हभ्यात्”” लोला० । पथो गणोऽद्धास्ति "ख 

श्येभ्योऽपि दशयते" बाति "यत् । रप्रश्लम् शयुक्तो च । 

“मुषा जाद्मणाः'' चिर कैर | 

ग. ए" रृद्+एषो. । गवेधुकाधान्ये (गङ्ग) रलभा" 

ग्.खक न" गुच्छेन क्षायति क-क एषो० | सग्थिपथ इषे 

रल्नसा० । [ सच्छब्द २५९६० विढतिः । 

गत ए" ग्,ध-स किञ्च नि° षटू | सन्िपणेडचे नेदि०। 

ग्,त्छक इ^गृद्द+स्लावादौ क ] {सवके गन्द्रला०। ग्, च्छक- 
शब्द् दग्छम् | रसन्धपरिच्छदे लिक्षा०।.८अध बाडःमयभेदाः 

ख्यस्य : खण्डकथा कथा । आख्यायिका परिकथा क- 

कापकविशेषको । शन्ानमनिरङ्ग' च प्रकोखं" गु 

कादि च। सर्गोरयपरिच्छदोहुाताध्यायाङ्कसंयङ्ाः। उ- 

चछ1सः परिकर पटलं काण्डमद्खियाम् । स्वान" प्र- 

रणं पर्वाङ्किकञ्च मन्धसन्धयः' विका०। अन रुत्सकादौ- 

व्यादिषदात् स्तयकोक्ञासादौनां सहम् । त क्ृद्ना- 

लौ लवकः, काव्यपरक्षाये उज्ञासः। एवमन्यत्रापि 

यथायं खन्थनामातुखारेण तदवयववा चक शब्दूपियेभेश 
खन्धस करणम् दण्डे तेण सते भाभादिषदसाद्यता । 

ग्. खेले भ्वा० खा अक्तः रे । गोदतै अगोदि्ट। 

कुदे । गुदम् । 
ग्द न° शुद्-क । भलत्यागहारे आपानवाडुनिःशारशहारे 

“तन स्थ॒ लान्त्र?तिबङ्गमद्ं पञ्चाङ्गुलं गुदमाछरसख्ित् बल- 

यस्िखलोऽध्य्द्ग लान्रमूताः प्रवाहो ?विसच्जंनी 
श्संवरणो चेति "चतुरङ्ग लायताः सतां गेकाङ्ग,लो- 

` च्छिताः। शङ्खावक्तं निभाकचापि उषं, परि वंस्विताः। 

मञ्जताचुनिभाकापि वर्चत; बष्कीक्तिताः | रोगानतेभ्वो 

१७ शा० भण ७ 

[ २६११ ] गद 
# 

यवध्यर्ड ग्. दौः परिकोसिंतः'"चघु" | तख लदपा- 

दिक्षठकतम् । 
कख प्राशायतनता यान्न" डका यथा ““नाभिरोजो 

म्,दं शक्र शोखितं ग्चक्ौ तथा। मा सकण्ठहृदयं 

प्राखश्ायतनानि च” | ख्य उपस्व्जलंनतवे क्रोड़ादौ 

शुकेन शृद् इति पाठान्तरं तैन स्त्रियां डोेष । भ्बरगुदा 

ष्चयेव | र्माङोभेरे खली बह्धादिश्वा डोषटापौ ।““खा- 

न्भेभ्यस्ो १ दाभ्यः''ऋ०१०।१६३।१। ५म् दाभ्यः वाभिन- 

` छभिरञ्जरसः समानवायुना धावतु नोयते त्यो ना- 

ङोभ्यः"भा० | रवलयाकारे ग्, द्याने प° । “उदरं च 

गदौ कोष्यौ वि्तारोऽयमथो ष्टण” यान्न° ““बाद्ा- 

इ्ग्,द्बलयात् अन्तरे ग् दद्खवे हे, तौ च ग्.दौ 

कौम को नाभेरधोदेथे भवौ” भिता० | वस्तुतः 

ग्.दमख्ट अथे° खच । ग्. दाधारस्यानपरतायानेष 

विलिङ्कत्वम् । आतणव ग्दाः पालाणि ष्टदुकामधेचुः'? 

यज्०१८।८६। व्बाख्ायाम् बेददो “ ग्.दाः ग दस्य "नानि" 
प्य्. लम् “ख खम्.द्या सर्पान् ग्. दाभिः'"यजु०२५}७ 
मन्त्ब्याखवायां च तिन ग्,दपरत्व श्लील छान्दसमित्य - 

शच्च सङ्गच्छते ` चिन्ववो ग्, दाः” शत ब्रा ६।४। 
ततः अमा अच्ययें र । ग्,दर तद्य क्र तरि° । 

ग्दकौल ष" गुदे कोल इव । अर्शोरोगे राजनि० | अर्शः 

शब्द विषतिः। “स्थ लकन्द्सतु नात्य् ष्णः रणो 

गदकोलङा "वञ्च" ““आनाहमेदोग्,दकौलङिक्ताश्रासा- 

पडो वण्यकुरत्य एषः" खार्थे क । तत्राय इला०। 

गृ दग्र ० ग्ं तद्यापार ग्टहणाति पह-अच् दत. । 

खदावन्तं रोगे हेम 1 उदावत्तं शब्द् ११६९ ए. दण्वम् ¦ 
ग् दपरिणब ए कषरिभेरे तद्यापत्यम् दञ् | मौ द्परिण्धि 

 लद्षत्जे तद्ध बकनखछेन दने इजो सुक् बङ्तवे | वकन- 

खुदपरिणङधाः। 
ग.द्पाकं इ ईत०) अतिशारादिजनिते ग्.दस्यानख 

पूयादिनिःकावह्ेतौ पाके । -अरुशतग् द् चौणोदरा- 

्मानादुषद्रतस् । ग्,दे पक्र गतोध्राणञ्चातौसारकिणं 

त्यजेद्” चु । ““मांसपाक्चेन बध्यन्ते ग्,दपाके च दा- 
= ॐ &$* 

खणो” “ग्. दपाके त॒ बालानां पित्तकं कारयेत् क्रियाम्" 

^ग्.द्पाकस्तु पित्तेन बद छादश्िताशिनः” छश्च" । 
गुदस्य ए.८्शाङखातिखाराभ्बां निगेऋति म् द्' नहः । 

कथटुमे कदे हा म् दण्ड शंतमादिभेद्” भू. दभ्च यमिमं 
अ. पानाभ्वकातै प्रदापयेत्" इलोक्त रोगभेदे । 

६४४ 
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स्.दस्यानभवे भगन्द्रार्घोभिन्ने भ्.दरोग इ ६. । 
राले लले वाऽपि रोगे तद्य च शातातपेन 

अशान् करोति यः] ग्,दरोगो भवेत्त पाप्ङ्पः छ 

दारुणः” इति क्रं धिपाकषिगेषसक्वा “साशं चुरा चनेनेव 

गोदानदवितयेन च । प्राजापत्येन चकेन शस्यन्ति 

ग.दजा खजा"भगन्द् राथ सोः यग् क्ततवात्त्धिचता न्या 

ग्.द्वकंन् न° म्.दूपः वल्मं । ग् द्मे भलद्वारे जटा०) 

ग्. द स्तम्भ इ* ६त°। गुदव्यापारख्य सलनिभसारणद्ध प्रतिरोधे 

रोगभेदे । ““अ्वयोनौ च गमनाद् ग्, दस्तम््ः प्रजा- 

यते। सहसरकमलेः स्ञानं मासं क्यात् शिवस्य च" 

शातातपः | 

ग् द्ाङर इ" ग्,देऽ्.र व । अर्थोरोगे रेभच० । 

गदो ए म्.द् ओढ इव 7 ग्. दावयवमभेदे ग् द्शन्द् द्- 

शिते ्ञ्तवाक्मो तत्खद््पा दि ¦ 

गदर भिथ्याकथने चुरा उभ. सकण चेद. इदित् | गृन्द्रयति 

अजग् न्दरत्-त । ग् ्द्रयां-बभृष आस चक्र । ग्न्द्रा । 

श्. रोषणे बमा° परण सक° सेद् । ग्,भाति अगोधौोत् ¦ 
ज्लगोध । सेट्कल्व $पिन गुखः म् धित्वा । म् त्सः । 

ग्, क्रोडे भ्वागाल०अ्ञ^ेट् । गोधते अगोधिट | जुग्.चे 

ग् बे्टने दिव,” परण सक सैट् । ग्,ध्वति अगोधीत् } 

गोध ग्.धित्वा। 

गधेर बि° गुध वेने क् । गो प्ररि उञ््वलदत्तः । 

गन्दल ए गुमित्यक्ञशव्ट् न दल्यतेऽसौ दल-खिच-कमेखि 

अच, मदेलशन्दे हेमच० | 

ग्न्द्र ए" गृद्भि-कमांखि अच। !शरदे (गोपठेर) शच्च 
अमरः। गुन्द्रः कायो मधरुरः शिशिरः पित्तरक्तजित् । 

सन्यशुकरजोम्थोघने मलङच्छजित्” भाव्प्र | श्भ- 

दस्तक रप्रियङ्ग इते च स्तो अमरः । 8गवेधुकायां स्त्री 
रुबमाला ५एरकायां स्त्रो भावप्र° | [ भावप्र | 

गन्द्रमूला सलौ ग् द्रख मूलमिव मृकभद्याः | एरका 
गन्द्रला श्लो ग्न्दरः मिव्यावचनं लाति ला-क जी. 

बञ्जोवखगे चकोरके हेमच० । 

ग्.मूफ़ पन्थे दुश्पनसकर सेट् । गम्फति अग्,म्फत् | जु- 
खस्फ | य् म्भन् ग्फितः ग्.म्िला-ग, फिला | नोपध 

स्वात् किपिग्न् ग्नौ इव्यादि। 

भष गोपने खक° आत्म रेग . कुत्सने साये सम अनिट. 

कञत्खन मिह कुत्सापूवेकनिटत्तिततर अक. निन्द्नद्ध तत 

क्च, । पापात् जुग्,पसस्ते अम्. परोद । कुग्,पृां 
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बभूष ऋस चक्र जुगुप्सितः । गोपने गोपते श्रगो 

पिष्ट ङ्ग्पे । “आदिधानेगु पितो वाडतेः ोचरच्ितः 

० १०१८५।१ । “तथा रद्र रूपितं जनिय 
१०।१०६।३ । वत्र निन्र््तवे “'जुग्,परेरन्न चाप्ये - 
नस् संवसेदु्च सवशः भदः ५यद्/ बृभ्यति गेद्धवय् 

लोकत्तः जुगु पसते" भा०व०२।१अ० | 

ग्.प रचये भ्ट° सक पर्० बेट स्ता सावेधाठके निच 
मायः आद घ्ातक्चेवा। गोपायति अमोपायीत् अगोपीत् 

अगोपसीत् । गोपायाम्-वभूव चास चक्षार जगोए। 
गोपायितः ग्नः । ग्निः गोपायनम् गोपनम् । “ज 

गो पा्रानमलस्त्,:'” रषः । ““आल्मानं सततं रःषायौत" 
इतिः“ जुगोप गोष्धपवरा सिवो "रः "नैनं गोप्लि 
इबुं बिम ब,णडहतं भवा” भा० भौ शे८शेन्ञोर 
<अगोपिष्टां एरोलङ्कामगौप्रां रक्षसां बलम्” भट्टिः । 

“यच्छ वाङ.मनसौ शुद्धं सम्बगगुप्रे च सव॑दा"मदुः । 

ग्,पव्याङृ्त्वे दिषि° अकण पर" सेट इरिव् । ग्.्ति 

अम्.पत् अगोपोत् जूगोए । ख्.पितः। 

म्,प भाषने चुरा० उभर अकण्सेट् | गोपयति ते अकु 

ग्पत् त । गोपवास् बभूव आख चकार चक्र । चतुखां 

ग्.पधघादनादाहरष्टं कविरहद्य यया^“योपायति चिति 

निभां चदरब्धिरीमां पापाज्ज्म्,प्खत च्दारमतिः स- 

दैव । पित्त न गोपयति यस्तु बणोवकेभ्ो धीरो न ग् 

ष्यति महत्यपि काय्यं जाते" । 

ग्.पिल इ"म्.प इलच किञ्च । ! मे उच््चल० २्रचके नि०। 
ग्र लि" ग्.प-क्मयाथिक्त। {ताते रचिते रगूढे खंडते 

च अमरः । “स गृप्रमृलप्र्यनः'” रषः । ३सद्धरे ए 

ब्ट्रत्रा०। ^ प्रदासाककं नाम प्रशस्त बेच्यस्द्रयोः" 

उहा° त° उक्तो श्यो पनाममेदे षु ।५कपिकच्छ† सौ 

राज्नि० ईपरकोयायां नायिक्ायः स्रौ । -गुप्राविदग्धा 
लचिताङगलटादुथयानाचदिताप्रश्टतीनां परकोयायाने- 

वान्तभावः तब ग् प्रा लिञिष्ा हत्तछ्वरतगोपना वर्तिष्य 

माणसरतयोपना वत्तमानस्रतगोपना चेति विभव्छ रस- 
मञ्जय्ौ' निणामेकन पद्यं उदाहृतिः यथा “चनः 

कर्, ष्यत निदे इन्तु चहृदो निन्दन्त वा यातरस्तजिन्नदय 
न मन्द्रि सखि ! एनः खापो विक्रेयो भया” । आआखो 

राक्रम्य कोणक्रहराद्तृकाल्मावन्वतो माच्जारी न- 

खरः खरः शतवतोकां कानमे इदंथाम्''19र चितायां 

च्जियाञ्च (राखनो) खी "जाह्ञण्ौ बदयम् प्रा व श्वेतां 



गुम्फ 

देश्यपार्थिदौ” मतुः परमेश्वरे एण ““युप्रबक्रगदाघरः” 

विष्ण, स “वाङ्मनशसोरगे)चरलात् गुष्ठः “एष सवेष 

भतेष गदोत्ना न प्रकाशते? दति खुतेः?'भा० | 

भक्त पु" जयद्रयतेनानीमेदे । “अङ्गारकः कुञजजरो गुप 

कश्च शत्र जजयः ख्ञ्जयसंप्द्गौ” भार ० २६४अ 

स्वायं क | रेग्,प्राये तिर । [रगृदृगमने वि। 

गप्रगति इ° युप्रा गतियंख । अपस {गुप्र चरे शब्द्यचि०। 

श प्तचर लि गुधच्वरो यख । १गद्भावेन चरब्रोरके | रेबल- 

भदराख्ये यदुव॑श्य पुर व्रिक्गाग कम्प ° । श्गुढ् दूतभेदे पु 

ग् प्रल्लह ष्ण युपर: खेहोऽत्र । १अहोटक्डक्े राजनि°। 
कम्ा० | रगदृ खे हेग हररो(द्टिः) टतोयभवनेः" 
नोलकण्ढताजकम् । 

ग्.तिस्त्नो युप-भावै क्कि । {गोपने . “भयगौरवलस्छादे- 

=र्षद्याजारयहिरवड्डिल्या"” सा० दट्० | रसंवरणे ८ 

न्धखिशिलासालं गुप्रावपि मनोरमम्” कुञचा° | “ख 

सिधाराञ्च कोषयुश्चिः" काद्० । श्वानं सखदयं युं 

लब्प्रशभनादिकभ्''मनुः। श्रचओे “सवं साख त॒ सगख 
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श्रय" स महागुनिः"" (दै्ररः)मनुः। । 

भेदे तन्तरसा° “ गौतमीये “जननं जीवनं पश्चात् ताडनं 

बोघमं तथा । तथाभिषरको पिमलोकर णाप्यायने एनः । 
लर्पणं दोपनं युशिदैेता सन्लरशंस्लियाः'” इति विभच्छ 

““जष्यसानदख मन््रद्य गोपनं त्वप्रकाशनम्'› इति ि- 

तम् | आधारे क्तिन् । ५अवस्करस्याने ६कारागारस्याने 

भेदि” | “चिरमतिरसलौ ल्यात् बन्धनं लभ्धितानां एुन- 

रयखद्याय प्राष्य धाम खमेव | दलितदलकपाटः षट्प- 

दानां सरोजे सरभस इव युश्रिरफोटमकः करोति" साषः 

भगत | करणे क्तिन् । र्अह्िसादौ योगाङ्को यमे च 

हेमच० । < गत्ता" चितेरत् खनने १०नौ कादर भरतः | 

ग.फ खन्धे ठतदा° पर सज्न° सैट् उचा" । दन्क? अगोफीव् 

जगोफ 1 

ग.फित तिन्युफ-ग् नृफ-वा क्श क्त । सथिते अमरः 

ग्म्फ सन्ने तुद्ा० पर० सक सैट । रस्फति अयुम्कोत् । 

जुयम्फ रुम्कितः। मोपघत्वात् र्,म्कित्वा क्रिपि ग्.न् 

मनौ गमश्ति। [ च शब्द्रनत्रा० 1 

ग.्फ ए रम्फ-वञ् |! सन्यने, शबा षणे भेदिणश्ध्सखणि 

ग्म्फना स्रौ युम्फ-युच । ^“ वाक्ये शब्दार्थयोः सम्बग.र- 
चना शुम्फना खता” द क्तायां शवाक्यख चाङ्रच- 

गर् 

ग्.भ्फित ति" रम्क-क्त । चश्वादिना थिते, अमरः । 
ग्र बधे ग्याञ्च दिवा" अक सक्ण्सेद् | ग्यते खगो 

रिष्ट । कुगोर । शदित् मः । गोरणम् | 
ग्.र उद्यमे तदा° कुटा० आल्न° अकर सेट् | गुरते अग्,रिष् 

लुगोर चरणम् ईदित् गूः जेदेव निण् तं व्येव । 
दषो इवो गू तं तसाः” ऋ १।।६७।१ । “गू वीं रुषसः 
शरद गुतः" ° ४।१९|८ ।"खषग. यं चरेत् ठच्छ- 

सतिलं" निपातने शतिः । “शो ब्राह्मणायाव- 

श्रेत् तं शतेन यातायात“ शतिः छान्दसः पदव्य्यः | 

णवं “न कट् चिद् हिजे तखाहि्ठानवयुरेदपि'” मतुः । 

रणं नर कुटाणछर- भाते चयट। हननाद्ययश्द्यमे अमरः 

टेवादिकख गोरख मित्ये व । तञ्च बधे गन्याञ्चु । खव+गो 

एणं हननाथेश्द्यमे इति भेदः| 

गङ् ए गिरत्यज्नानं ग्टणात्य पदिशति ध्र मु-गिर्े 

म-शब्द् क्तरि, गोव्यतेस्तृयते वा कमणिवा कुश्च 

१ इश्यतौ ' देवा चाये" अमरः | “युरज्नाव्यादुगां गिभ्वत्? 

भाषः । “म् सोभ्य गो रस्तबाल्ये' "नी स्वे सिंहगे ग.” 

च्छो०त| शेप्रभाकराख्य भीमां सकभेरे तद्ध तच्नामता यथा 

“अल त नोक्तम् तत्राप्निक्तम् अतः प्रौनरक्तरस्”द््यत् . 

सगरोः संशये लाते प्रभाकरोण तदशच्चिधाने तत्पुश्तकरे 

ठना, पिना, इति पदच्छेदः शतः उत्तरकाले ग्,ख्णा 

नदूदष्टया केनेडशः पदच्छेदः लतः इति एर अन्यशिष्टये 

हारा प्रभाकरक्लतत्व' निचित्य तख संशयापनोद्कत्वात् 

ग्.रुरिति संनता क्तेति ्यस्यायिका “"गरोगि रः पञ्च- 

दिनिान्यधीत्य"साण्द्° । “अर्था पत्तिशु ङ्णाम्”" गब्ट्०प्र° | 

५निषेक्षादौनि कम्सांखि यः करोति यथाविधि । 

सम्पावयति चान्नेन ख विपो गुररच्यते”मनूक्ते “ख ~ 

शयेः क्रियां लत्वा गेद्सश्धौ प्रयच्छति” यान्न" खङ्गो च 

निषेकादिक्रियाककरि पितरि प्रायश्चित्तविये० | “न केबलं 

तदू र्रोकपाथिव "रषः ग.रुतदगणब्द् वि्तिः। “अलपं 

वां वद्ध वा यदं च्तख्छोपकपरोति यः | तमप युर" 

विद्यात् खनोपक्रिवया दया"न्ते शास्त्रो परेशके$ खा चा 

श्यादौ तदिष्ये“ परिता वै गाङेप्योऽग्निमाताग्निर्दकिणः 

खातः । युरुराहवनोयस्तु साग्निल्ले ता गरीयसौ” दलं 

लोकं भाटभक्तया पितुभक्तयेा ठ मध्यमम् । ग्.ख्त्र- 

षया त्वेव" ब्रह्मलोकं समन्ते" भवुः । तौ गण्, ङ् 

पल च” रघुः । -खाचाय्यं पिताज्येढो श्वाता चेव 

मायाम् सन्ने च (गाथा) भाषे च्छ॒ड | रेयन्धने न° | भहोपतिः । सादठलः शश्ररस्त्नाता माताभङ्पितानद्ौ | 
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वं ज्येष्ठः पितृव्यच् इस्यते ग्.रबो ताः?” देषलोक्ेषु 

५यक्ञादशष्ठ ओाचा्ाःदष “'आनेनेकषादशग् रवः सङ्क 

तिताः'” प्रार वि०। ग्,रुतल्सपगचन्द वितिः। 

"'डपाध्यायः पिता जेवष्भ्वाता चैव महोपतिः। 

मातुलः श्वशुरस्त्राता मातामहपितामहौ । वश्यः 

पितृव्य षुद्धेते गुरवः ्टताः । मातानहो मातु- 

खानो साता मदश्च सोद्राः। श्र: पितामहो 

च्चष्ठा घालो च गुरवः स्त । इत्य् क्तो युरवर्गे ऽयं 

मातृतः प्तितो दिजाः ! 1 अलुवस्स ममेतषां भगो 

वाककायक्षमेभिः । च॒रू" टष्ा सन्ति द्भवाद्य 

शताञ्चलिः | नेतेरुपवियेत् साद्ध' विषदेन्नाककारणात् | 

जोविताथमपि हेषाद्गरुभिद्धैव भाष्णम् । उदितोऽपि 

शणेरन्यं युं रेषो पतत्यधः । युखूणाञ्चव सर्वेषां पज्याः 

पञ्च विशेषतः} तेषामाद्यास्त्रयः च्रो्ास्तेधां माता 

पूजिता । यो भावयति या छते येन विद्योप्दिष्यते। 

ज्येभ्वाता च भत्ता च पञ्चते युरवः श्रताः। खानः 

सेयज्नेन प्राणचयागेन वा शुनः | पूजनौया वेषे 

पञ्चते भूतिमिच्छता कूम पु०११यअर | उक्तो पुस््रभेदेन 

६उपध्यायादौ यथायथं इ सत्र 

“तथापि लन्छव्ययि ते ग, रूरित्यन्लि गौरवम्'"भाषः । 

कष्ण प्रति तत्पितुब्योदधवोक्निः^म् ख्याय ग्,ख्थोारुभ- 

योरय कायेयोः” माषे च्चे हभ्वातुपितुव्यपरता । ७स- 

श्यदायप्रवत्त के टरम पदेशके €कपिकुच्छ डके राजनि०। 

“सादुख्लारो विखगांन्नो दीर्षोयुक्तपरञ्च यः| वा पादान्ते 

स्वखौ"” इर० उक्त १दीषं वादौ । “अग्, चदब्क' 
भवति ग् हौ घनङ्ुचयु्मे शशथिवदनाखौ'" तबोध 

^ग्रुमतोऽ्चछरे त्यादि"“युरोच इलः''पा० ११महति लि° 

शपे ग्,रुणि ग्द्षि'" प्रात° | १२दच्न र् १दद्ष्माके 

ति° ^“नत्फलं (प्रियङ्कुफलम्) मधुरं खं कषायं शौतलं 
ग्" भावप्रः । १४अलघनि ग्,स्तववति लि° मेदि°। 

“कारये ग् सुगयात्मसमं नियो च्छे "कुमा ०। "नारदस्तु जगतो 

ग.रुरडं नि्ायाय गगनं विललङ्ख'” नेष ““ग्.रुशो हे 

रसवतो'"भाषार स्तिया डप् । ५अलाबे दिका ग्." 

वेद्यक्षम्।“'द्यमतिजञरटा प्रकाम गृर्वो "माषः ग्.रूत' च 

 -ग्स्त्वशब्द् दश्यस् १५ तान्त्िकमन्न्नोपदेटरि ए तज्ञच- 

ष्यादि शारि `"मादतः पितः शुद्धः शुद्भावो जते- 

न्दरियः। सर्वांगसाणां तच््वन्नः सर्वशास््नायेतूवविद् । 

धरोपक्ञारनरतेा जपपूजादितद्पर)। अमोबशच्नः शान्तो 

गुण 

बेदेदाथं पारणः। योगमागदुन्धाता देवता कृदयज्मः । 

प््यादिग णसम्पद्नो म्,ख्रागमसम्यतः'” वचम्, रवो- 

राववभङ्ष्टतवचनैसक्राः यथा 

“मातिबालोन इद न खञ्चो न लशस्तथा | न~ 

.भिकाङ्गोन इोनाक्रो न खल्वाटोन दन्तुरः दीरभिनना- 

दयष्टतकल्सचिन्ताघश्वौै.्यरोगो च इखमभां कुनखौो श्या- 

यद्न्तकः। काणोऽग्धः कुसुमाच्चञच खल्वाटः खञ्चरीरक्षः” 

“खङ्गी नोऽतिरिक्राङ्ः पिङ्गः पूनिनासिकः। 
छङ्काख्डोवामनः कुजः शितो चेव नपु'सकः'। पूतिना 
सिकोडगेख्विनाशिकः। 'खस्कारर्हितोभणा गेद्शा- 

श्त्यिवच्जितः | शौतशात्तंक्रियागून्यः शुव्कभाषः चु. 
कुद्धितः । परयार्गजोदो च नरो वैद्य का. 
कः । क्र.रो दम्भी मल्रो च व्यसन कपयः खलः 
क्सङ्खगे नासिको भौतो महापातकचिद्कितः। टेशा- 

ग्नियुरुबिद्यादिपूजापिषिपराङःषखः । सच्ध्यातपेणपूजा- 

` दिभन्त्रन्नानविवव्नितः । श्ालखोपहतो भोगो धर्म 

दोन उपतः। इ्यादयैमेभिर्दोमिरागमोक्तौच 
यब्नतः । बजञेनोयोगुङः प्रान दाच्च स्थापनादिषु" 

भल्धप क्त लयोदशपटशे"' अषुक्नश्चसपल्लोकः शक्तिड्ोनं 

$थ वामनः | कुजः कुषः शयवदन्तो इषलीपतिरेव च' 

वन्त्रसारे रामाच्च सदसद्गुरुलचे यथा 

अन्तो दान्तः कलोनख्च विनोतः श्भेशवान् | 

द्धाचारः घप्रतिढठः शुचिटेचः पवद्धिमान् | अध्या 
तध्याननिषठञ्च मन्त्रतन्त्रविशारदः । निसहाचुखष्े शक्तो 
रुरिव्यभिधोयते | आगमरुह्हितायाम् “उडत द्व 

संहते" समर्घं ाह्मणोत्तमः। तपसौ स्यबादौ च 

ग्ट्स्यो गुरुरुच्यते” इति । 

युरूरपि ग्टद्स्य ण्व यथा न्नानार्णवे। ““सवेचाश्त्नार्थ- 

चेत्ता च ब्टहस्थो युरुरुच्यते'' ग्टहस्ये घ एतरवतामेवाचि- 

कारः यथा यामले ˆकलल्नपुबवान् विप्रो दयालः रै 

सम्मतः । दैवे पित्र ऽरिभिने च ग्डडस्यो देथिको भवे 

दिति" शण्डमालायास् “मध्यमो वैष्णवः प्रोक्लो मध्यम. 

शेवदीक्षितः। परभादौशिनोयो वैष ए परमो यरः” 

आगमसार ““गज्ञारः बिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पा- 

पद्य दाङकः! उज्गारःशभ्म् रिव क्स्तितयाला ग्,ङः 

दतः । गकारो च्तानसम्प्रतय रेफल्तत्वएकाशकः । 
कारात् शिवतादाकय' दद्यादिति गरः इतः" । 

जिन््यगुरमाङ् क्रियासारखषञ्वे ““भरिलो च गलव्- 
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कुरे नेनरोगौ च वामनः कुनखी श्यावटन्तञ् स्त्ो- 

जितश्चाधिकाङ्न्कः | डोनाङ्गः कपठी रोगो वह्धाथो 

बह्धवलगकः) रतेदोेतहञोनो यः स गुरुः चिष्यस- 

श्दतः'' यामले ““अभिशस्तमएवञ्च कदव्यः कितं तथा । 

क्रियाहोनं शटञ्चापि वामनं युसनिन्द्कम् | जलरक्तं 

विकारः च वज्ज येन्ानिमान् सदा| सदा मत्सरसं 

युक्त यर मन्त्रेषु वञ्जं येत्"? । वैशम्यायनरसोहितायाम् 

“अदुनो -्टतपुतरञ कुज रोषस्तथा" | सम्बन्धभेदा- 

द्ज्यंतामाह योगिनीतन्त्रे "“पित्मन्ल' न ग्टह्भीयात् 

तथा सातामच्ख्ध च | सोदर कनि वैरिपन्ताितख 

च'*तया गणेशविमपिग्यौँम्“यतेर्दोचा पिठदींचा दन्ता 

च वनवासिनः) विविक्ताचरमिशो दौच्तान कषा कल्याण- 

दाविा"अखयापवाद्ः शक्तियामले^ नोय चारत्रतो मन्त्री 

क्ञानवान् चछसमाद्ितः। नित्यनिषठो यतिः ख्यातो गुरः 

खद्धो तिकोऽपि च""रुद्रयामले“न पलं दौचयेद्धत्तं न 

पिता दोच्चपरत् छताम् । न एत्रञ्च तधाभ्वाताश्वातरनच 

दोच्चत्रेत् | सिद्मन्त्ो यदि पतिस्तदा पल्लीं स दोच्रेत् । 

शक्तित्वेन वरारोहे! न च सा पुलिक्रा भवेत्” | इ्यादि्- 

निषेधवचनात् एभ्यो मन्त्रं न र्ट हृहो यात् | इदन्तु सिद्धमन्त्र 

तरविधयं “सिडमन्त्रो न दुष्यत ति!" वचनात् तथा च सङ 

यामे ““यदि भाग्यवयेनेव सिद्धविद्यां लभेत् प्रिये } | तदैव 

तान्तु दीक्ञेत यक्ता ुरुषिचारणाम्'' गणेशविमति ण्याम् 

«प्रमादाच्च तथाऽन्नानात् पित॒र्दी्ां समाचरन् | प्रायञ्चित्तं 

ततः शत्वा एनरदींत्ां समाचरत्” | पिद्रि्य्,परच्तणं 

भातामह्ादीनामपि। प्रायञिन्तन्तु अयुतसाविव्रीजपः 

सपत्र तथा द्थेनात् तया च शङ्कुः “दशसाहस्रजय्योन 

स कधललमनाशिने" । भतखष्क्र “निर्व्भैयंन्च पिति 

मन्त्र" भवे शाक्तो न द्यति" इति वचने कौलिकमन्त्- . 

दीच्चापरम् योगिनौतन्त्रं “थक्रिविद्यामधिज्ञय ततो दीक्ता 

निषेवात् | यद्वाशाक्तं तारादिविद्यायां न दोषः मत्ख- 

क्तो “निजङगुलतिलक्ाय च्ेषपुन्ाय दद्यात्?" इति 

तारामधिज्त्य तथा प्रतिपादनात् । रीक्रमेऽपि “मनु- 

विन्द दातव्यो ज्येपुलाय धीमते” उत्तरषट के च -“ख- 

योग्याय ग द्तेव्यनिव्यान्ना परमेश्वरि || सरोलाय बि- 

नोताय च्येषएुत्राय धीौमते। अननदायिशिष्वाय दे 

व्या भन्त्र' प्रदीयते" । तदुक्त" ^.कथमˆप मनुमेनं प्राय 

शियाय तक्म निजङ्गचतिलक्गाय ज्ये ष्ुबाय दद्यादिति" 

साराव्िपियं मवदखद्छक्तं ताराप्रकरणे तथा दष्टः 

६५५ 

भङह्ातीर्ये उपरागे सति सर्बलन दोषभाक् तथा च 

षिष्णुमन््रमविज्ञय “साधु टट" त्वया ब्ह्धन् वच्छामि 

शकलन्तव । ब्रह्मणा कथितं पूः वशिष्ठाय नह्ात्नने। 

वशिढोऽपि स्वपौल्नाय मत् पिले दत्तवान खयम् । प्रसन्न 

हृदयः खच्छः पिता मे करुणानिधिः | ऊुरुल्ने महा- 

तर्ये ख्यपश्रखि दत्तवान्” इत्यादि वैशम्मायनसं्ितायां 

शौनकं प्रति व्यासवाक्यम् । योगिनौतन्त्रे “निर्व 

पिदमन््" तथा मातामद्ख च | खप्रलच्छ स्तिया दत्त" 

संस्कारोशव शुध्यति" यत्““साध्वो ञव सदाचारा युर- 

भक्ता जितेन्द्रिया । सैतन्त्राधेतत्वन्ना सशोला पूजने- 

रता। युरूयोगरा भवेत् साहि विधवा परिवच्िता। 

च््रियोदौक्ा शुभा प्रोक्ता माद्ाष्टयुष्या शूटता”” । तत्त्, 

गुरोरुपासितनन्ल परम् । तथा च मैरवौतन्त्र ““स्वोव मन्तो - 

पेये तन क्यात् गुरुचिन्तनम्" । मातुरिति उमा. 

सितिऽ्युणं अतुपासिते शुभफलदमित्यथः । सिद्धमन्त्र 

विष्यं वेति केचित् | वस्तुतस्तु योगिनीतन््े" स्त्नोपद् 

विधवापरः एकवाक्यतावलात् । अनर विध्वापद्म् अवोरा- 

परस् । “विधवायाः छवादेशात् कन्यायाः पिवरान्नया। 

नाचिकारोयतोना््थां भायांया भन्ुरान्नया श्त्या 

च्नायवचनात् नाधिक्रार इति खातन्लयख नाध्धिक्ञारः। 

यीगनौतन्त्रे “खप्रलब्ये त॒ कलसे गुरोर्मृत्ति" निवेश- 

येत् | वटपल्रे कुड् मेन लिखित्वा हणं शुभम् । 

ततः शुद्धिमवाप्रोति अन्यथा विफलं भवेत्” | इदन्तु 

सद् रोरभावे ततृसम्भवे तस्मादेव ष्ट ह्भोयात् सखम त॒ 

नियभोनद्धीति" नारदवचनात् | तथा विद्याघ्राचाययं- 

तव चनम् “नध्यदेये करुचेबनाटकोङ्णसम्भ 7: । अन्- 

केदिप्रतिष्ठानाः आवन्त्याञ्च गुखत्तमाः। मध्यदेश आर्या- 

वत्तेः।“गोडाः शाल्वोद्धबाः सौराः मागधाः केरलास्तया । 

कोशाच दशार्णां गुरवः सप्त मध्यमाः । कर्णानम््- 

दाराष्शच्छातीरोद्धास्तया । कालिङ्गा कलिङ्गा का- 

म्बोजाञ्चाघमा मताः | बैष्ण३े वैष्णो खादयः भवे रेवच 

शाक्िक्ञे। भवः शक्तोऽपि स्त्र दोचाख्वाभो न संशयः" 

नित्यातन्ल्े युर न मन्ये ध्यायेत यदि बुध्येत 

तद्यतु। न ऊदाचिड्वेत् सिद्धिने मन्त्रटवपूजनेः” 

१६परमेशवरे पु । युर रुतमो घाम" विष्णु <° सबेविद्या- 

नाखपदेषट त्वात् सवे^घां जनकत्वाद्या गुरः" भा7० । 

पूरवे घासपि युः काठेनानवच्छे दात्” पातर ° १७ग- 

म्भोरार्ये १८बलवति !१६पृच्येच लि° रष्द्रोणाचाद्ये 
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ए शब्द् धचि° २।पष्यन तर तद्ध युवेधिष्ाटकल्वत् “र व- 

ग॒रकरयलापौष्णभान्यकवारे” च्यो°त०। खाये क । भा- | गुसंतल्प इ रोः पिद्लल्ं तख भाग्या यख । १िमातु 

रालिशथययुक्राद्यये । “ततो युचिषिरस्तस्य युरुकैः सम- 

प्द्यत। ख त॒ भाराभिभूतात्ा न नयाशौघ्रगोऽभयत्'? 

भा. दन १५ ७अ० | “अतिलाल' लधरूनि ख् गेला 

गुरुकाखि च?" | “युरकावस्िर वृदः न॒ स्वाविव च 

सन्यते" खतः | 

सराभौवः समनिच गरादेशः गरिमन् पुष्ण गौरव न° 

लल् युरूता स्तौ त्व गुरुत्व न° | गुरुभाने पतनासम- 

वायिक्रार्तावति गुखभेदे। अतिशयेन गुर् इछन, 

श्यन् गरदः । गरि गरोयस् श्वत्िरो लिः 

दवद्रनि च्छरियां डप् । शुरु करोति रिच् गरादेषः 

गरयति। गुरुतल्यग इ* गरोः पिद॒स्तल्प" भगवं † गच्छति यस- 

शुरुङुर्डलो स्त्रो गुज पः प्रधानभत्र तादशो क््डलो 

चक्रभेदः । जन््नच्चत्रमदेन जन्म्ावध्ये कोकवषाधिप- 

स्ञापके चक्रेदे तत्न हि चक्रो गुरोमैध्यस्थित्या इत 
रेधामष्टानां सडाणामददिच्तु स्थित्या च गुरप्रघानत्वः 

तत्खदूपफलाद्युक्त प्रञ्चखरायां ववा 

““रवि्न्द्रकृजः सौम्यो गुरः शुक्रः शने खरः । राः 
केतञ्च वन्या सवेा गुर्ङ्ण्ड खी | रंल्तिकादौनि 

ऋकच्लाखि विराढत्ति करभाच्नरेत् । जनं खेचरे यत्र 

लन््राद्यव्दाख्लतः क्रमात्” । करण्ड लो इय फलमा । 

शुभं विधो जुषे च खात् भरणं राह्धमन्द्योः। गुखदवे 

महास ख्य इःख' खाङ्धोमद्र ख योः" “पताको कुण्डली 

केतोः कुण्डो च ठहस्यतेः। सपत्र पापसंयोगे सं- 

शयो जायते महान्” | 

शुर्तऋरम् ए युरूरव क्रमो यत्र । पारम्प््यौपदेथे हला 

गुरुगोता सलौ एरु्तवनमूता गोता | मीताभेे । 

गुरुघ्न ४. यू" गुर्तां हन्ति हन--दक् । १मौरसप्पे राजनि. 

रगु हन्तएर लिरच्न्रियां डप् । [षो निलमयुरे 

शुरुश्कं ए० णद् रुतः इजरतां रुूर्टति रुटि-सतये ख्. ल् | 

छुतस्र नि तश्वेन गुरः आतिगुरौ “त्रयः रु 
षस्यासिुरवो भव्ति साता पिता चाय्यञ्चेति"विष्णुक्त 

ग्मात्रादौ शअतिग रुत्ववति च ।४परमेश्वरे पुर ।' नम् स्- 

गु मना धामः सत्यपराक्रमः विष्ण स०। ^विरि- 

दयरादोनासपि ब्रह्मविदयाप्रवत्तं कतात् गुरुतसः। “यो तै 

जह्माणं पिदधाति पूः यञ्चाखे प्रडणोति गदम्" इति 

गयुतेः भाग “पृेणामपि म्.रः काठनानवच्छे दात्""पात 

गस् 
# 

ख. तख सवषं ग् ्ण)खबद््ट,स्वात् म,सतसत्व््गम् । 

गन्तरि , सच मङह्ापातको वतृप्रायञिच्रम.ङ् खा 

मदः । ““गुरुतल्मो ऽभिभाष्यौ नलप्रे चष्यादयोभये । 
छर्भीं ` ज्वलन्तीं वा्वष्यन् खन्य् ना स विशुध्यति" “मा- 
तुगमनः दुहितु गमनं स्लू.षागमनमिन्यतिपातक्षानौति 

रिष्ण् हारीताभ्यां खमातु गमनद्छातिपातकत्वे नाभिधा- 

नात् परिशेषात् ग्.रुतल् पपदं विभातु परम् यथा च य्॒- 

शब्द्ख्यात्र प्तिमाल्रपरता तथा गुर्तल्यगशब्ट वच्छते । 

६० रयुरुभा्यां यास्“ गत्वं तरेव कुत युरुतद्यमङ्ामतः?” 

प्राण्विण्व्यासः, "बद्यहत्या चछरापानं सुरूप गमनं जाद्च 

णस्तखां हरणं दिज्ञातोनां महापातकमृणच्छवनः | ` । 

विमाटगन्तरि सच महापातक | महापातक्मध्ये ` 

गुरुतल्सगमनषक्ञं तत्र॒ र र्तसशब्द्ार्थनिखं वे ब्भनि 

मतानि सन्ति तानि च पूदयचोक्लव्य निर विमा. ` 

द गसनपरत्व' प्रा धिवेके निरतिः यथा 

“तल को गुदः दा चाङ्ना ! वल्ल किद् पितेव. 
गुरूः तथा च भदुः ` निषेकादीनि कन्पोि यः करोति 

अथाविषि । सम्भावयति चाञ्ञेन ख ¡प्रो गुरुख्च्यते । ` 
याज्नञवलक्यः “ख गरू! क्रियाः शत्वा बेदमश्ष प्रय | 

च्छति । उपनोय ददष्ठं दमाचा्यंःस उदातः" | ज्रि~ 

यानिरेकादिकाः। च्ाभ्यां गभाँधा्नादिक्रियाकतैरि 

गुरुन्द्स् सङ्क तितत्वात् पितागुरुसष्ठाङ्ना सलौ माता ` 

तत्सपल्लो च सा च सवर्णां चोत्तसव्णंच न् होनवर्णां ` 

तद्गमने गुरुतखसमनसमानत्वसख वच्छनाणत्वात् तदगमन 

न सहापातकमिति } तदसङ्गतम् आचाारेरपि गृदत्व- 

वणात् एतयोवे चनयोरण्यनिमेघार्थत्वाभावात् । तथा 

च सतुरेयान्य' गुरुमाह ““पितावै गार्प्योऽग्नि- 

सातान्नदेचिणः खतः । रुरुराहवनोयस्त, साम्नि- ̀  
त्वेता गरौयषी | इमः लोक माटभक्तया पिरभक्तया 

त॒ मध्यमस् । गुरुगुजरष्या त्वब' बह्मलोक' समञ्च ते । 

अल्पः वा कड वा यख खतस््ोपकरोति यः । तमपीह 

गूर विद्यात् खतोपक्रियया तया") तथा गोतमः 
“वाचायः च्रे्ो गुणां सतः" दूवयेके । पितरि सद्धोनि 

तल्वादाचाये गौणं ग् रपदामति चेच्च श्ाचायादा- | 

यपि सद्र तदशेनात् यथा विष्ण: “यः पुरुषख्ाति- 

गरणे भवन्ति भाता पिता चाचादच्ेति'”। तथा 
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देवरः“ "आचाय पिता च्छो ध्वाता चेव महीपतिः। 

भाठलः श्वशरस्त्राता भातामङ्पिसामह्नौ | वणेच्चेहः 

पितुब्यद दधते गुरवो सताः?" । त्राता प्राखरचक्गः 

व्थरे्ः चन्रियादीनां ब्राद्धणः | सनेनेकादश् गुरवः 

सङतिताः। 

प्रह्तिनिभित्तस्याभावादिति “चेन्न ग॒रुरहुगनतव्यः'* द 

ल्यादि शत्या सदापरितोषौयल्वादिधमेखैकख्यो पाधित्वात् 

चद्यप्याजार्यधौव परितोषस्योयत्व' ख,यते तथाप्न्ये घ्वति 

दिष्यते ततोऽतिदिष्टवमऽप्ये शपदप्रतताङु पाधिभेवति 

इदि पदगरटत्ताविव तद्गमेसम्बन्वः | शास्त्नोयग्, सग दपर 

त्तिविष्यत्व' बवोपाधिः | भवतु वा विशेषायहात् क्चा- 

कथमनेकेषामेकग् र शव दवाच्यत्वमेकख 

® =, ४.1 +~ 

 दिश्वदप्दनेाधत्व को दोषः | खथाचाय्यं परत्वे गुर 

शबदख कथमा चायं पठ्यभिगमने ग्,रुतलपा तिदेशः तथा 

च गोतमः “चार्य षुत्रशिष्यभायां नच चेवभिति" तथा 

यान्नवलकः “मातुः उपलं भगिनोमाचाययं तनयान्तथा । 

चाचा्यासीं स्वाञ्च तां गच्छत्, ग्, सुतद्ग; "इति, न 

शतस हौनजातीयपल भि प्रावेणाप् पपत्तेः अतिदेशस्लोप- 

देशखपेच्तत्वात् प्रथमावगतोपजौव्यग् रुथबदसदुो वे हे 

त्वभावात् | न च^“पितृभायों समार्य सातृवञ्ल ' नरा- 

धमः। भगिनीद्ध निजां गत्वा निष्कतिने विधीयते" *दति 

संवततेव चने पितृशव्दद्थेनात् सामान्यवाचिग्,रुशवृदे सः 
दो चोऽस्लिति वाच्यस् एतद प्रायद्धित्तरिधिपरत्व नाचा- 

ग्यदिव्य दासपरत्वाभावात् अन्यवोभयपरत्वे वाक्यभेदा- 

पेः। पितुषदख म् रोविशेषणद्छपत्वाभाषात् न सा- 

मान्यव चनसङ्खो चकत्वस्-क्िञ्च यादवलक्यस्रसात् निषे- 

काद्बेददानान्तकमेकतत्. रेवाङ्कना ग्वङ्खना तद्गमने म 

पातकं त्तल्रियादौनां न भवत्तेषां वेद्ाध्यापकल्वाभावात् 

किञ्च बमबेददाठां ह्म एख पितर्" रूतवाभावात् तदङ्ना- 

गनः भद्धापातकंन ख्यात् । किञ्चंवः भातुगननख 
मडापातकतवे (भातुगमन' दुह्ितुगमन षत् षागधनमि- 

त्यलिपातकानो ति" षण्. हारो तव चनविरो धच खात् त 

आन््रातब्य तरेत कादथग्.वङ्कना गमनमेव सहा पातकभमिति 

यज्ते देवलवचनाद्ति। आतर भवदेबेनोक्तः नात्र 

शुरोरङ्कना यवेङ्गनेति'" षरीसमासः घ्र्ठीततृषरुषस- 

माखखाञयये निषादस्यपतिवत् षषथेलच्तणापत्तेः। 

छतो गुरुञ्चासावङ्कना चेति कर्म्मधारयः । गुरतद्ध मा 

तरेव न भातुः सपठ्याः शरीरीत्षादकत्वे नोषाधिना 

` भातापिलोरेव ुरुगब्द्ाभिभेयत्वाद् । अतएवाचायादि 

५9 

ष गुरुश्न्टो गौणस्तदधम प्रतिपत्तुधेः। ग 
मच्छदित्यलागत्या षर्ीसमाखः पतोधन खपरिणोता - 

वचनत्वात् | ग्रुचासौ परली चेति यदपेश्चया ग्रत्व 

तद्पेश्चया पल्लीत्वायोगात् न कश्वशधवारयः | इहत्व- 
छ्नाशब्द्स्य स्त्लोमात्रवचनत्वात् युज्यत एवेति । अतो- 

श्र म्. रुशव्दसख मातुपरत्वे ग्,रुप्ली न गच्छ 
दिव्यल्लापि मातु परत्वेव सामानाधिक्षरण्याभावात् । 

«म्, रुतल्योऽभिभाष्ये नः” दत्त ग्. रुः तल" तल्पं क~ 

ललने" यस्येति मातुरेव यहः | अतएव मातुः सपली- 

मिति यान्नवल् क्यव चने भातुः सप्व्यामाचाय्थं पत्याञ्च 

ग्, रत्य (तिरेशो बटते एवेति, तदसङ्गतम् “मातुभगनं 

इदित् गमनं ख,षागमनभिव्यतिपातकानोति"विष्ण् हा 

रीताभ्यां भातुगमनद्धातिपातकत्वाभिधानात् | न चा 

त॒ मारसपलनोपरत्वः सातुश्दख चष्याथेव्यागापरे 
जलननौवचनत्वात् | न च षरसमासे लच्चणायाभयपि 

खख्यायेत्यागः किच्च कम्रं धारयसमासे च ङ्गनापदवैयथ्य!- 

पत्तिः भ्. श्गभनमित्ये तावतेवाधेसिद्ध : । ईहित पि 

तृगमनमतिपातकमे यथा पिडु हित गमनेऽतिपातक 

पितुनिड, तथा इहिठुरपि पितुगमनेऽतिपावकं इह्ित्- 

निष्टम् णवं सवेत उभयनिषटमेव । कञ्चि ण् रुपलीं न 

गच्छे दित्यादिषु बहर वचनेष्र ग् रुपल्ती म्,रुतद्छग् रुभा- 

गयौ दिपदस्यपत्यादिपदानामनधेकता ख्छात् ग्, रुपदेनेव 

मादुः प्राप्तेः किञ्च निःसन्द्ग्धाथेम् सातु पदभेव प्रयोक्त, 

छचितं छनौनां न ठ ग्, रपत्यादिषद्' सन्द्ग्धिधम् | 

एवं गौरवातिशयोऽपि वच्छते | अतणएव^"सद्स्तण ण्तु- 

साता गौ रेणातिरि च्यते" इति । जिकनस्तु आचाय 

पितृमहीपतोनामल्र ग्,रुशवदेनोपादानम् यथा देवलः 

“"उपाध्यायराजपितुभाव्धागमनानि चरुतलपगमने कष्टत- 

सानि? पापातिशययुक्तानात्यधेः उपाध्यायोऽत्राचायःः 

यथा बौधायनः ““पिदगु रोनेरेन्द्रख भाव्य गत्वा प्रमादतः 

श.रुतत्ौ भवेत्तेन पूर्त तत्र निष्तिः"पूर्वक्ता निष 

शतिः तप्नलौ ह शव्या श्चयनादिः। ग् र्रत्राचाययं : “नरेन्द्र 

सहष्याद्राजाऽत्ाभिपिक्तच्चलियः | ऋतणव ^रान्नी प्र 

ज्रलिता धानी" इ्यादिषु राक्लोपद् ३ग्यन्दपतिपल्लीपरम् 
५दाचार्यांणीं खाद्ध इताभित्याचाय्यां योषद् दीनव्थंत- 

त्मलली परमिति तञ्धिन्त्यम् । च्यते यद्यपि देवलवचनेर्कादश 

म्.रो दिता; तथाष्यल् पितेद ग् रूपादयो नाचायादिः 

तठपन्नीगसनस्य ग्. तद्य गसनसमत्यादुपप्रत्तेः कतुपा- 
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तकषत्व तख । तथा च विष्ण्,: “पितृ पितुव्यमातामहना- 

ठउलश्वशुरन्टपपत्यभिगमनं गुरुद्ारगमनरु्ं पितुखद्टमा- 

त्वद ्ोलियत्विग् पध्यायमिनत्र पठ्यभिगमन चे त्यभिघ्ाय 

५“अनुपातक्िनस््वे ते महापातकिनो यथा| अन्मेषेन 

शद्गुन्ति तीर्थाहुसरणेन वा” | न चावाचाग्यांद्ष्तो- 

नां इहोनवर््णानां यहं न्धस्य च्तियेतरख्य पत्या 

दूति युज्यते आचार्यः भार्याितिेषत्वात् ग्.वङ्गनाथ- 

ब्दस्य सामान्यतवात् सामान्यविथेषन्यायेन ग् वेङ्नाशब्ट्- 

ए सडोचख युक्तत्वात् पितुपव्यास्तु च्ीनवणया 

युक्तमेव मातृगमनख्छातिपातत्वात् सपलीमात् गंमनश्य 

ग् बङ्गनगसनत्वेन मडहापातक्त्वात् अआअर्थाददुपातके ल- 

धुनि ङोनवर्णायाः पितुपव्यापहणं तथा च यान्न 

बल्यः “मादुः सपलीं भ{गनौमाचाय्य तनयां तथा । 

आचार्याणीं खाच छतां गच्छ्तु ग्,रुतलसगः'"। ग्.स्- 

तद्गो ग् रूतल्यगदिचथः । भगिन्वादिष म्,रुतलप- 

गत्वासुपपत्ते: | ` अन् चछताऽसवणणा साद्या सवशेान्च- 

लागसनस्यातिपातकल्वात् संयततेः ^^पितुव्यद्ारगमने 

भ्वातमारव्यागते तया | ग्,रुतलननः कु्यान्नान्या नि- 

घडलतिर्चःुते'" । अन ग्,रुतलपब्रतातिदेशात् पितुब्या- 

दिभा्यागमन' न ग्रुतलपगमनभित्यवगम्यते ऋतणएव 

दिष्ण् वचने पाचाग्यःपल्नोगमनयस्दालुपातकत्वदुनेः 

पिदगु रोनरनद्रय'' इति बौधायनवचनेऽपि ग्,रुतससपद् 

गौणम् | अतापि प्ितुभाग्यां होनवरणां याद्या चिण्, - 

वचनेकषाक्यत्वात् अतः पितेव ग् रुभेदुदचनात् तत्मव्ये व 

ग्वङ्कनासातु न नाता किन्तु सपलीमाता सा 

च सवर्णोत्तमव्या च न त॒ नदशे विष्ण्व- 

चनेऽद्ुपातकत्वशरुतिः एतेजेकादशानाभेव ग्ूणां खख्य- 

मह्ःपातक' शिष्ण्वचने त॒ पत्नीपद्- 

कल्यतष्टक्र' निरस्तमेव । यद्यपि 

पल्लोगमनः 

भसुख्यत्त्ोपरमिति 

पञ्चानां पितृत्व चयते यवा^जनकञ्चोपनेता चयञ्च वि~ 

द्यं (कन्य) प्रयच्छति । अन्नदाता भयनाता पञ्चते 

पितरः ताः इति तथापि जनकव्यतिरिक्तो त- 

द्ौगां लोके जनक एवाभिधानात् रणक्ख प्रह 

तिनिमित्तख्याभावात् ननु जनक्ख्यापि संस्कारकत्त् रेव 

मनुना ग्.रत्वसुक्रं यान्नवलक्रयेन च बेददातुत्वे नेति 

कर्थं स्॑काराकत्तः पित॒रवेदद्ा नु षां च्लियादीनाच्च 

ग्.सूलमिति न देयलवचनेन पितमाल्रेण ग्,रुत्वाव- 

गतेः संस्कारकं तय' बेददात् द्धातिशयाये मिति) "प्रानवि° 

गुड 

ररुतल्िन् इए* ग्,रोल्तसखय' गम्यत्वे ना सय इनि । विमात्- 
८ 

गन्तरि ग्.रुतलपग बद उद्ा० | 

ई %, संगो गुरुसाल ६४०५.एकएव ग्, रयेत गृरुतालःसकथ्यते संगोश्दार 

उज्गो खन्यवयंर हिते ग्र्ताक्ञयति तालभेदे । 
गुरुत्व न° ग्,रोभवः त्वण । वैयेधिकादिमतसिद्धे पतनहेतौ 

द्रव्यनिष्ठे ग्, णभेदे'“खतीन्दरिय' ग्, रुत्व खात् एथिव्यादि 

इये तु तत् । अभित्ये तदनिव्' ख्यान्निव्ये निन्यसदाद्- 
तम् । तदेवासम्षाय खात्पतनाख्ये तु कर्मणि"भाषा० 

^शतने च्याद्यपतने'' शक्ताव | तखा पर्चतवे कारं 

कणा० °टत्तोरै रितः यथा 
मतु गरुत्वमप्यनेकद्रव्यसमवेतं द्पम हनू समा 

नाधिकरणञ्चति कथं भ॒ प्र्य्चमत याह" उपण्डर 
«तद्य भावादव्यभि चारः" द° | 

“तद्य ख्पत्वादेः सामान्यश्च उद्धषरख च गरत्वे भावाच्च 

ग्रत्व प्रत्यक्तम् । न> मा भृत् तन् पत्वादिक्ं 

तथापि तत्प्रचक्तं यादत अह आअव्यभिस्मर इति 

रकेकेन्द्रिययाहदव' प्रति खूपत्वादीनां पञ्चानां जातो- 
माम् व्यभिचारो नियम णव यत्रैव द्पलादिपञ्च- 
कान्यतमत् तत्रैव बादधेकेन्दरययाद्यतः नदति- 
रेकादि्ययेः, शत्र त॒ ग॒रुत्वाधिकारद्यास्म टत्वात् 
प्रशस्तदेवेरतोन्दरिेषु मध्यं परिगख्छितभपि बद्धभावा" 

स्मायेनलक्त' गुरुत ।” उप० ट" | | 
ग् रुत्वञच प्रतिबन्धकाभावे एव॒ यया पतनेऽसमवायि- 

कारणं तया “संयोगाभाव ग्.रुत्वात् पतनभिव्यादि- 

“संस्काराभावे ग्,रुत्वात् पतनमियन्' कणादत्रडत्ति- 

वाक्य ५४३४्द्धितम् । तद्ध ग्.रत्वं एटगौदलिचयो 
धमः इति नेयािकादयः सांख्यास्तु र् वरणकभेव तमः 
ष्यक क तमोग्, शस्व धमे इत्याहः तञ्च॒बाज्यं युणड- 

त्तिथवरे २६०८० दशतम् “'म्टष्िग् रत्वाहपुधोनरेन्द्र ” 

भने पराद्यंमाल्नान' ग्.रुतेन जगद्ग्,रोः" रघुः । ` 

तल। ग्,रुताप्यत्र स्तौ" “भाज्ञति्, रता ग्.रुता विक्रम 

ग्.रुता गरोयसी ख्याता" उद्भटः ।*अवधाग्यं काथ युर- 

तास्” भावः| गुरुता मण्डलेश'' त्वमृनोनण्ता उक्तो 

मर्डलो दय्ये" च । 

गुरोः सवर्यावामसमवणायाञ्च स्त्रियाम् । तयोडं न्त 

भेदो भलुनोक्तो यथा 

[ शब्द् ४६८४० उष्यम् । ` 
>, ~ 

ग्रुटेवत प° ग् रद पतमख् । पुषगरनक्तते हेम च" अञ्चेषा- 
गस्पलो सो ६त० गुरुः आचार्य्यः एतियेखा वा तडः डी ए। 
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गस् 

“ग्. खूवत् प्रतिपूज्याः शयुः सरणा ग् खयोधितः। अस- 

वर्णस्तु संपूज्याः प्रद् त्थानाभिवादनेः | ऋभ्यज्जनं स्ता 

पनञ्च॒ गान्नाद्सादनभेव च। ग्. र्पलान काय्य 

केशानाश्च प्रसाधनम् । ग्.रुपल्नौ ठु युवतिनांभिबादये- 

ङ पादयोः| पूं विंशनिव्ण ग्.शदोषो विजानता" 

<कामन्त॒ ग.र्पललोनां बुवतोनां युका भुवि। विधिवद् 

बन्दर्म कुण्ीदरूवङ्मिति बर्.वन् । विप्रोष्य पादख्रहण- 

अन्दं जाभिदादनम्" । “ग् दारेषु कुपयीति सनां धने- 

भहुकरत्”" भदुः। ग रोः पितः स्तनौ । रमातरि देविमा- 

तरि च। [शब्दरता शवङ्क धातौ न° हेम | 

गसरुपवास्त्रीग् रु पाके दुञ्लर' पल्मम्याः | १तिन्िडोडच्ते 

शुरुपुतर ए० ६त° । .आाचाग्यादिग्. णं एने । तन इत्ति- 

भेदो मुना दशितो यथा 

“गेयः ग, रूवद् उत्ति निव्यनेव समाचरेत् । युर 

छेष चर्येव ग्.रोखं व सबन्तुष् "महः ^एरुषलेखाना- 

$शिष्योऽधिकवयाञ्च बोडव्यः शष्यबालसमवयसामन- 

न्तर विशेष्य वच्छमाणत्वात्"" इह ० । “बालः समभान- 

जन्या वा चिष्प्रो वा यन्नकमेख्यि | अध्यापयन् ग्.रुदतो 

यख्वन्द्ानमडहंनि ! उल्सादनञ्च गालाां स्ञापनोच्छिट- 

भोजने । न कुत् ग् रुपलरख पादयो च्ावनेजनम्"' मतुः 

शुरुभ न° ६त° । शपष्यनचतरे “गुरुभं चवणस्तय शिनौ - 

स्तम् ।'' ड ऽं ५५अ०। रधतुधि रमीने च राशौ | 

, शुरुमदेल इ* नि्यकप् ° । डिर्षिमवाद्यो शब्द्र । 

शुसरल्न नश््.रोः परियं रलम् । शष्यरागे सखौ राजनि° । 

र्गोभेदे च तख ततृप्रियत्व नवरलशन्दे ग्यम् ग्.रुम- 

ग्यादयोष्व मवन्न । 
शुरुराहष् गरुषा सह रायन । कालाशुडधिहेतौ 

रा जीवयोर्योगे ““व्रतदीच्चे न कुर्वत तमोयुक्तो टह. 

स्मतौ” तव्रतदीच्चे इति नित्ये तरकम्मेपपलन्तणपरम् 

““ख्कराशौ स्थितौ ख्यातां यदि राड्हहस्यतौ । विवाह 

ज्जतयन्नादि स तत्र विवच्जंयेत्* शटतिखारे ज्यो° वच- 

“क्तभेरेऽप्येकराशौ सम्यत यदि वाऽनयोः। 

भविष्यपु | 

नात् । 

गुरुराह्वोरपि तदा त्यजेदिदान्न संशयः!" 

अत्र युरोयंज्जतत्व' हेतुः । “यत्र॒ यत्र॒ स्थितो जीव 

स्तमोयोगेन लच्जते | उपड्ासाय किन्न खाद्सत्सङ्गो 

सनोषिखाम्"। युरुचर्डा लादयो ऽयन्न । 

गुरुवन्न ८० म्.स्वद्धौ विकागिबन्धस्तं इन्ति इन-टक् । 
(गातिचेवु) लिम्माके शव्दच० । 

१८ का० माग ४ 

[ २६१९ | | गुरु 

गरुवर्तिन् पु गरौ ग रुकूवे वतते इत-खिनि। गड्- 

कुलवाशिनि ब्रह्मचारिणि ग रूवासिनुप्रष्टतरोऽभ्बत | 

अष्टाशोतिरूहस्राणां यतीनामह् रेतसाम् । श्रत. स्यानं 

त॒ यत्तेषां तदेव ग,रूवासिनाम् शबदाथर ्ेत- 

बाक्स् | ग.रो वत्तते णिनि | रग रुशुच.षके च । 

शुसवषं नथ्पु* ६ तज्ज्योतिषोक्तं ग्. रोभष्यगल्या राशिमोग- 

कालात्मके वभेमेदे ठ्न्सं* ट डस्पतिचाराध्वाये 

तहषेमध्ये युरोरस्तोदयात् 
“नचतरेय सहोद्यखपगच्छति टेन देवपतिमन्त्री । त्सजन्न 

त्र ज्नाभेद् रक्तो यथा 

वक्तव्य' वर्ष मासक्रमेखोेव | वर्षारि का्सिकादीन्याग्ने या- 

इदयानुयोगोनि | क्रमशस्त्रिभं तु पद्चमरपान्त्यसन्ततयः च 

तदषेस्" | “स होद्यमस्तं वा वेन यातीति" पाठं प्रकल्यवं 

“नच्चत्रेण युरभुज्यमाननक्तते ख व्याग्नेयं लत्तिका । 
पञ्चमं फालगनम् अन्त्यमाश्चिन' उपान्त्य भाद्रषदम् । 

““अन्तयोपान्त्यौ विभौ ज्ञेयौ फाल्गुनञ्च तिभोमतः 

सल्तिका दिनव्यवस्थया, 

“द्धे द्वे चिल्रादितागाणां पूरेपर्ेन्द् सङ्गते | 

मासाद्धतादयोन्नेयाच्तितेः 

पैखवाक्यात् पर्वेन्दृसङ्गते पौणेमासोसंयुते। तदेकवाक्य- 

शेषामासादविभान्नयाः ष्ति 

वचनात् | 

षष्ठान्त्यसप्रमाः इति सङः 

तया पू्वचने पौखभासौोलाभः | तथा च यथा मासानां 

पौणमास्यां ठत्तिकादिसम्बन्वात् कार्तिकादित' तथा- 

वर्षाणां शृदस्पतेरस्तोदयसम्बन्धात् 

तेन लं्तिकारोह्िर्योरेकतर स्मिन् 

का्तिंकारित्व" 

इहस्मतेरस्तोद्येक- 

तरलाभे कार्तिंकवषेस् णवं सानेशोदि | यत्र वष्डय- 

घटकयोर्गच्तव्रेयोरेकतरस्जिन्नस्त' गतो ग्,र्रन्यद्धिन्न देति 

तत्न का गतिरिति चेत् कात्तिंकोत्तर मार्गशीभै" तदुत्तर 

पौ घमिच्यादिक्रमादु गतिः" सकर त° व्याख्यातम् | 

ˆ“नन्तलनान्न्रा मासास्तु ज्ञेयाः पवीनयोगतः । कान्ति. 

क्यादिषु संयोगे कत्तिकादिदयं हयम् । ऋअन्त्रोपान्त्यौ प- 

ञ्चमञच तिधा मासल्यं सृतम् । वेथाखादिण कमणो च 

योगः पञ्चदशे तिथौ । का्तिकादीनि वष्ैशं शुरोर- 

स्तोदयात् तथा द° सिर तख रङ्ः° व्याख्या अ 

वद्शब्द २७६ ° दितापि ऋरणाः दिम्मात्रमलो- 

च्यते “इद्धस्यतेः ख्यं साच्विष्यदूरत्वाभ्यामस्तादुदयाहा 

वेशाखाद्षु दादशच्च माके शष्णपच्े पञ्चदशे तिथो 

च्मायाभित्यथ: चकारः पौणंमासोसम्बन्धससद्धयायक, । 

योगो टिननचलेसम्बन्धः | का्तिकार्टीनि द्वादश वधांणि । 

वैशाखल शपच्धामायां म्. सोरस्ते त्य (पौखं माद्यां वा) 

६५६ 
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उद्ये ज्ञाते सति तदादि ग्, रवे" छंत्तिकादिनचन- 

सम्बन्धात् कषात्ति कसंन्न भवति| अभेभ्यल् पलक्तणम् तिन 

यदिने ग्. रोर्तोदयौ तदिने य्वन्द्रधिि तनच्तलरः तत्- 

सन्न वाकँस्यत्य' वषे भवतीति तावृप्यंम्'" संचेपः। 

अत्र चन्द्राक्रान्तन्लववशेन ग्. रूवपेसंन्नायाः कात्तिकादि 

एड्ट्स्य योगष्द्त्वमाशित् रङ्कनाथेनोक्तिः। तथाहि 

*नच्चल्रेण युक्रः कालः" पा खतरे नच्षत्रपट्ख चन्द्रा 

शिहिततत्सभीस्यनच्नरपर त्वमन्यधथाराशि चक्रान्ते ततत्त- 

न्रचत्राणां कालभेदेनोदयात्तद्योग्ख प्रतिदिनं सत्वेन 

नक्षत्रयोगमालस्याव्यावत्तं कत्वम् | तस च “लु बविेषे” 

पान्लुप् लुप्राऽ्या प्रत्ययेन च चन्दरािषितल्लस्तिकादिनन्त- 

लबुक्तख्य तत्खमीपस्यरो ह्िण्यादियुक्तख च कालख्य 

बोधनम् नतु गुरूभृजग्साननच्तत्रयुक्तकालख बोधनम् । 

खचकालः याति अर्भे०खन्ि कात्तिक देवपेस्य बोधः। 

रधु मतेतु का्तिंकशब्द् ! 2४९ दभितज्ञयादित्यव्या- 

ख्यालुषारेण ““साखिन् पौयंमासोति संज्ञायामिति" 

पाण्खत्रे आअस्िच्िति प्दद्याड़ मासमासवर्पपरत्वेऽपि 

वपृपरत्वपक्ते अनेकपूथिमाणां वभ्वटकत्वेन तद्योगेन 

सन्नाविशेषानाधायकत्वेन योगाभावात् केवल्हद्त्व 

छारिभाषिकत्बं वाच्चित्य ग्,रुभ्ज्यमाननच्षले ग् रोर- 

स्लोट्यवशात् तन्नामोक्तिरिति मतमेदः। उभयमते- 

ऽपि उदयशब्ट्ख स््यंसान्निध्यविथेधोत्तरल्चदयपरता 
नतु प्रत्यहं कालभेदेन जायमानोदयगिरिसम्बन्धमात्र- 

चरता तख सदातनत्वे नाविशेषात् | तत्राप्ययं विशेषः 

येदिने श॒रोरस्लोदयौ तददिने य न्द्राधिषठितनक्तत् 

तमसं वा्ेखत्य' वष्मिति रङ्नागोक्तिः ऊमायाम- 

स्तोद्ययोरेव बोध्या । अमायां ह सये चन्द्रयोरेकराशि- 

स्थत्वेन गुरोरपि तत्रस्थितल्वेनास्तत्वात् । पूखिमावान्तु 

नेतत्रश्धवः तदा चन्द्रश्य द्ढर्यात् सप्रमराशिस्यत्वेन 

शुरोचन्द्राधिषशितनचतरस्यत्वेऽश्तत्वासम्धवात् । अत्र 

पूष्थिमायां ग् रोरस्तोद्ययोखन्दराधि षितनच्तत्र' विनाऽपि 

सम्पवात् तत जीवभच्छमाननच्रवनाम्नोव वधेसंन्ना तद्- 

भिपरायेयेव “च्छो ्ासक्ोपगे जोन" इति वच्छमाणचनं 

द्रद्व्यम् नन्तरे सहोद्यमित्यसख ((नच्चलेय युर्- 

भजामाननच्लेखेति" रवश्व्याख्या च बोध्या । रङ्ग 

नाथमने त॒ नच्चत्ेण चन्दराक्रान्तनज्ञत्ेण सह चन्द्रा 

क्य सममित्येव व्याख्या खअमायाञ्च तयोरेकराशिस्यत्वात् 

वथोक्तिः अखिन् परे = सह शब्ट्ख सा्ेज्य रदु° 

गुर 

मते ठ रूहशद्दतेयथ्यं। बोध्यम् ! वस्तुतः चान्द्रभाशस- 
त्ताभदे चन्द्राक्रान्नन्षवस्य प्रयोजकन्ववत् गुरूवभेसंज्ञाभेदे 
गृरुभज्यमाननचलस्येव प्रयोजकत्व' दयुक्गमन्यवंखंन्ना- 

भेरेऽन्याक्राननच्चत्रख प्रयोजकत्वानौ चित्यात् । चबे टं 
बोध्यम् "दासपनतिभे इत्यस्ते इच्यक्तो :"” ७२ दासपरनिखा- 
वनदिनेवां ङ क्यास्तत्ववाल्य सम्भवेन बाद्ध क्याल्यका च~ 
परित्यागेन ऋस्तकालस्य लिपक्तातकत्वेनामायाभस्ततवे 
पूथिमायाखद्यः पूखिंमायामस्तत्व ऽमायाखदय । अमाया 
अपि हादशभागात्कम्बेन र्व्यांक्रान्तांशात् ५“यकाद्- 

शामरेजग्ख" र०सि° उक्त कादशांधातिक्रमे गुरोष्द- 
यसव | रङ्नायेन “स रतगसन्ये ऽस्तोदयखम्बन्धाव् 
वर क्तिः परन्तदानीखदयादवर्भव्यवद्धारो गणकम सयते 

इत्य क्तत्वात् ग्,रोरुदयवशादेव तहषेगणना कायं । 

अतएव “अस्तोदयात्तथा”” ख. सि, वाज्यरट चोत्तरं 

ग्य सा्चिष्यविगेषाभोनाखकालादुत्तरम् उदर इति 
व्याख्या आतरपेकवचनप्रयोगः तएव च ह०स०५नच- 

लेख सहोदयष्ठपगच्छति येनेति" उद्यमान्नख्य वर्नाभ- 

प्रयोजकतोक्तिः । तन्न “नन्लनेख सह्टोदवमस्तं वा वेन 
यातोति रषुगन्द्न्टतपाढन्छन्द्ाभङ्कदोषादनारेयः । 

अलदं बोध्यः यहगतन्यनाधिकसम्भरावनया ततो- 

$्वाक. पश्चाद्वा उदयः सम्भाव्यते इत्यतोऽनेवय् पलच्छख- 

मिन् क्स् । चन्द्रा धिितनच्तत्द्योतनायेव ख०सि०“वेशा- 
खादिष शबष्णं च योगे पञ्चदशे तिधाभिषयु क्त “ख्ञा वेशा. 

खखामावाखा या रो हर्या संबध्यते" इप् क्तं : प्रायेख 

तथ्या रोह्िणोसम्बन्वः सम्भाव्यते रोहिणोसम्बन्धे च 

वधेस ॒कात्ति कत्व रो ह्धिण्याखन्दर,धिखितक्षन्तिकासमो- 
पस्यत्वात् अतएव नन्नदयसम्बन्धेन कात्तिकत्वादित्व- 

कथनम् | तथा चायम: । १।४ । नचल्नयोः कान्तिं - 

कम्) ५।६। मागेशीषेम्। ७।८। पौषम् । €।१५। 

माषम् । ११।१२। १९। फल् नम् । १४।१५। चेल्रम्- । 

१६।१७। बेयाखम् ¦ १८।१६। च्छंजम् ।२०२१। याषाद्म् 
२२।२३। खावखमू । २४।२५।२६। भद्रम् | २७।१।२। 

ल्चतेष् याश्विनं वपेम् । एवं हाद वां खि भवन्ति । तेन 
चन्दराधिशितशन्द्ख्ध तदाक्रान्ततवृखमौोपक्ते परत्व ““नच्च- 

मेख युक्तः कालः'”पागनक्षतशब्द्ख तादशायेकत्वे न तत्- 
प्र्यया्थद््पयोगेन तदथत्यौ चित्यात् अतः कत्तिक 

वर्षस्य रोह्िणोनक्तत्रसम्बन्वेऽपि सम्प्रयः। अतएव 

“ङ्ध शंवत्षरे चैव च्च मास पूभः"एति “व्देषा 
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भल पगे जीवे वभे' श्यात् शक्रे वतम् किदं ट्या । 

एवं कात्तिकादिगुरूवषेनिमित्तेऽवधारिने इर्लिदागीं 

चिन्त्यते यथा चान्द्रमासख तत्तच्नललरयुक्तपौणमासी- 

खुक्त्वो ऽपि तद्षटितत्वेन शुक्तप्रतिपदादिदशेन्तख 

५साऽिन् पौ यंमासौति संन्नायाम्'"पा" इत्यणब्र्यया- 

न्तार्धतया याहता तथा शवेशाखादिष्वित्यादिना 

म्.रोरसतोदयसम्बन्धात् गुरूवरषत्वे ऽपि तख कतम आआद्य- 

न्तकाडदति सन्दे अविेषात् चान्दरवधेख् सौरव 

बा आखद्यन्तकाल श्व तद्याद्यन्काल इति केचित्| 

तच्च नच्तरसम्बन्ेन चन्द्रमारुख पह (साऽखिन् 

पौ यंमासोति"" पाणविद्िताणा तत्तच्नच्चवयुक्तपौ णंमासी- 

चटितकालख्य बोधनात् तदादित्वौ चिन्यात् | गुरुवप्यहणे 

त॒ तथाभूतपौेभासोमान्रखयाप्रयोजकलात् न चन्द्रादि- 

वाँ दित्वक्ल्यनं किन्तु ग् रोर्मष्यगव्या राशिभोगारम्भा- 

न्तका एव का्तिंकादिगुरुवषाव्यन्तकालः वच्छभमाणबच- 

नलजातेभ्यः| रङ्कनना०ते तदादोलयक्तः खावनादिवित् गुरो- 

रस्तोदयादिश्ञाशाद्यन्तकाल रव श्चाश्चिनादेयुरुवषरतया 

तदाद्यन्तकाबो युक्त इतरश्यासच्रिह्ितत्वात् दूति भेदः। 

तच्च वर्षः तदौीयोदयादिगुक्तवदौयमध्यसराशिभो गावच्छि- 

चरकालः, अवदशब्द २७१ द्भितायाः“८ह इस्पतेरस्त उ- 

दये वा जाते सति तदादि हस्य तिवषेमिति" य्य सिद्धा 

न्तटीकायां रङ्गनाथेन तदादोव्य् क्र : तदादिर्वेति भेदः। 

तन्ते भध्यमराशिपदट्ं च राशिचक्रान्तमततरिशांशपर 

तैन यतमांओे उदयः पुनः राश्न्तरे ततनेऽओे उदय- 

कालपय्यंन्तः राशिश्ब्द्ायैः | अन्यमते तु राशिपदं 

भमेषादिराशिपरं तेन तदीयराशिभोगारम्भकालावधि 

तद्वसानपथंन्त एवाश्खिनादि षा णामाद्यनकालः । 

इदमेव ज्यायः “खडहष्यतेमध्यमराथिभेगात् संवत्सर 

खांह्ितिका वदन्ति सि* शि० उक्तो: “कल्या 

दितो मध्यमजीवभुक्ता ये राशयः घरिहृताव्ेषाः । 

संवत्सरास्त विजयाशचिनाद्या इतीञ्छमाने किल खड्हितो- 

क्रमिति" तव्रत्यपाटान्तराव् “कल्सावद्भक्ता गुरूराशयो 

ञे सुवत्खराः ख विंजयादयस्ते । बभाषिरे सांडितिका 

हि पूव वर्णाखि तस्याश्िन पूवे काशि ""श्रोप तिस सुद्धयोक्त च । 

तेन मध्यमराशिभोगकालद्य गुरोरस्तनोदयादाश्चिनादिवध- 

खत्ता । तथाच ग् रोरेकेकमध्यभराक्रिभोगकालावच्छन्नः 

श्,रवभैभिति स्थिते य्षिन् वर्षे युरोरूद्यास्तकाले खश्चि- 

न्यादियोगसख ॒बभखाश्रिनादिसंन्ना एव" ग॒सूव् व 

चान्दरवपसौरवर्भयोरप्रवेशदिप्रवेशाभ्यां तदौयाचिमासलुप्न- 

वर्षत्कौ तं नञ्च सङ्गच्छते यथा ह खह्त्तकल्सद्र,भे ““चेत् 

स्पटथा वाप्यथ मध्यगत्यः राश्यनरं यन् च चान्द्रव्रं | 

ग्.रूने यायादधिवत्सरोऽधिमासेन वलयः ख मेषु 

वच्चंः'"। यथओोधरतन्तरे“एकञ्जित् रविव गौरबवभैहया- 

वसानं चेत् | त्रयबदस्स.गेनमेथ विलुप्रसंवसरं प्राहः” । 

च्योतिविदाभरखे “युरुसंक्रमयुग्मवत्समा गदिता सा.नतु 

लुभसंन्निता । न बुरैगे्दिता शुभेह्िताऽधिसमा गौष्यति 

संक्रमो ज्छिता” | खतः सौरचान्द्रवषातिरिक्रणएव अनि 

मादियुरूवषः गुरोः उदयकालावधिः एुनरूद्यकाल पर्यन्तः, 

तदोयेकेकभध्यभरािभोगकालावच्छिन्नोवा स्तोकार्यः 

शति तदादित्वमेव तद्धेत्ये वमवसोयते | णवञ्च॒महा- 

ज्यौ्ठ-1दियोगेऽपि तदाद्यन्त ण्व च्छौशोखाद्यः | 

कात्ति कादिगुरुफलं तद्ध खेव विन्णादिदादथवषं्- 

पयुगानि प्र्यकतद्नगेतसंवतसरादिवषं पञ्चकस्य विये 

संज्ञा इत्येव षटटिवषासतत्ृफलच्च ट सं° उक्त' यथा 

“शकटानलोपजोवकगोपौडाव्याधिशस््रकोपञ्च । इस्त 

रक्तपीतककु्ठमानां कात्तिक? वभे | सौम्यो (मागे) 

ऽवदेऽनाडृषिष्डं गाखुशलभार्ड जे च सखखवबधः | व्या- 

धिभयं सिनररपि भूपानां जायते वैरम् । शुभ- 
क्च्लगतः पौषो निट्ैराः परस्परः क्ितिषाः। 

दिलिय॒णो धान्या्ैः पौ दिकञमेप्रसिङ्धिच । पिदपूजा- 
परिदद्िमावे मङ्कि: सवेमृतानाम् । खारोग्यर्ि- 
धान्याषेसम्पदो मिललाभञ्च। फाल्गुनवर्धे५ विव्यात् 

कचित् कचित् लेमटद्धिसख््ानि। दौ्मीग्य प्रमदानां 

प्रबलाञ्चौरा न्टपाञ्चोखाः। चेतरे मन्दा दिः भ्रिय- 

मन्न" च्तेममवनिपा खट्व: | इङ्चिस्तु कोशधान्यश्य भवति 

पोडा च खपवतास् । वेशाखेऽ धर्मपरा विगतभयाः 
प्रखटिताः प्रजाः सन्टपाः| यन्नक्रियाप्रहतिनिष्यन्तः 

स्वेसख्यानाम् | च्छट जातिकुलघनचशोश्रषठा न्टपाः 

सधरभक्ताः । पौद्यन्ते धान्यानि च हित्वा कद शमी- 

जातिम् | बाधाद् र जायन्ते सख्यानि कचिद्र्टि- 

रन्यत्र । योगन्तेमं मध्यः व्यसाञ्च भवन्ति भेषालाः। 

श्रायथवे १० चेमं सम्यक सख्यानि पाकसपयान्ति । चदा 

येापाष्रयडाः पीड्यन्ते ये च तद्धक्ताः । भाद्रणदे११ वक्ञोजं 

निष्मत्तिः याति पूर्वस्य च| न भवत्यपर' सय 

कचित् छभिच्च' कचिञ्च भयम् | ब्ाश्वयुजे। २अबृदेऽजस्ः 

पतति जलः प्रष्दिताः प्रजा; च्ेमम। प्राणचयः 
न दाय 

व - 
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प्राणश्टतां सदषामन्रबाह्त्यम् | उद्गारोग्यङ्भिन्ञ- 

शेमकरो वाक्पत्दिरन् भानाम् । याम्ये तददिषरीतो 

मध्येन तु मध्यफलदायी | विचरन् भदयमिरस्तत्छाधे' 

वद्धरेण सध्यफलः | सस्यानां विध्वसो विचरेदधिकं 

यदि कदादिित् | आनलभयसनलवे व्याधिः पोते 

रणागमः श्यामे | हरिते च तस्करेभ्यः पौड्ा रक्त 

त॒ शस्त्रभयम् । धूमाभेऽनाडटिस्त्िदशयुले न्पवधो 

दिवा दष्टे । विपुलेऽमले छतारे रालौ दष्ट प्रजाः 

स्वस्याः । रो्किग्योऽनलभंश च वल्छरतनुनांनिस्वषाडा- 

यं सापे € इत् पितृदेऽतं१* च कुम" शुद्धो; शुभः तैः 

फम् । देहे क्ररनिपोडतिऽगन्यनिलजं नाभ्थां भयं 

चत्रतम्, एष्मे मूल फलच्चयोऽध दमे चख नाशो 

भ्,वम् । गतानि बषाखि शकेन्द्रकालाद्तानि रुदर ११यु - 

ये तुभः । नवाष्पद्धाटयुतानि श्वा विभाजवेच्छन्य- 

 शरागरानेः१७५० । फलेन युक्त शकभूपकालं संशोध्य 

ष्या विषय ५ विभञ्छ । युगानि नारायणपूर्वकाणि ल- 
स्वानि येषाः क्रमशः समाः सुः | एकेकमवृदेषु नवा- 

इतेष द्वा एयगदाद्शकं क्रमेय । इत्वा चठ्भिः 

वषठरेवताद्यान्य ूनि चेषां ्कपूेमव् दम् 1 विष्ण् ५१ 

शरोच्छोर वलभिट्र छताश४ स्वो५ त्तरप्रोढपदाधि- 

पञ्च । क्रमाद्यगेशाः पित्७ विश्व सोभाः€ 
शक्रऽनलाख्या१० ऽश्ि११ भगाः१२ प्रदिटाः | संवतृशरो- 

ऽग्निः परिभ्वृषटोऽकं इदादिकः भौोतमय्खमालो | 

प्रजापतिञ्चाष्यदुवत्सरः धा इदत्सरः गेलचतापतिशच । 
टिः समाद्ये प्रे दितोये प्रभूततोया कथिता तुते । 

# ॐ, [ ६ 
पञ्चाच्जलं खुञ्चति यञ्वेतुय' खल्योदक पञ्चममवदसखक्तम् । 

चत्वारि खद््यानि युगान्यथेगं वि्णिन्द्रजोवानलदेव- 

तानि | चत्वारि मध्यानि च मध्यमानि चलारि चा. 

न्त्यान्यधमानि विद्यात् } खाद्य धनिष्ठांशमभिप्रपन्नो 

भाचेयदा याच््,दयं छरेज्यः । षदयश्दपूषैः प्रभवः सं 

नाम्रा प्रवत्तते भृतहहितस्तदावद; । कचित्छछषटिः पव- 

नाग्निकोपः सन्तोतयः छ प्मकताञ्च रोगाः | रुवत्स- 

रेऽख्िन् प्रभवे प्रत्ते न दुःखमाप्नोति जनस्तथापि । 

त्ाट्द्दितीयो यिभवः२ प्रदिष्टः शुक्तरे स्तृतोयः परतः 

प्रमोदः४। प्रजापतिञ्च ति५ यथोत्तराणि शस्तानि वर्श 
लोच्तयवादिसखं [1 

फलानि चैषाम् । निष्मच्चशालोच्लयवादिसखं भयर्विखक्ता- 

रूपशान्तवेराम् | संहृटलोकां कलिदोषसक्तां चल तदा 

शास्ति च भृतधाद्रीम् | अद्योऽङ्किराः त्रौखखरेभान- ` 

गर् 
र] 

साह्ौ९ युवाथ धातेति युगे हितौये । वर्णीणि पद्व 

यथाक्रमेण त्री ग्यन शस्तानि समे परे हे । निष्वङ्गि" 

राद्येषु निकामवर्भौ देवो निरातङ्कभयाच्र लोकाः | अ- 

ब्द्दयेऽन््यो ऽपि समा चषटदिः किन्त्व रोगाः समराग- 

मञ्च । शाक्रो युगे पूमयेश्वराख्य'१ वषै" हितौयं बधा 

न्यरमाद्धः । प्रमायिन'द विक्रम$नव्यतोऽन्वह,४५ च 

विद्यादुयुरुचारयोगात् । आद्य हितोग्र च शुभे तु यं 

छतालकारं कुरुतः प्रजानाम् | पापः प्रलाधौ इष्षि- 

क्रमौ ठत खभिक्तदौ रोगभयप्रदौ च। श्रोठः रतुथ 

युगख पू९" यद्विवभादु'! कथयन्ति र्भम् । भ्य ' हितीयं 

ठ खभानुरसंत्न रोगप्रदः श्टल्,करं न तञ्ध। तारणंश्त- 

दडु भूरिवारिदं सद्यदटङडष्दितं च पाधिवम् । पञ्चमं 
भ १ व्ययखशन्ति शोभन ५. सन्प्रधप्रवलक्त्सयाकुलम्४ | त्वाद 

युगे सपैजिष्दाद्यर उक्तः संवत्सरोऽन्यः खलु खरेघारो२। 
तस्ादिरोभौर विक्लतः४ खरञ्च५ शस्तो दितोयोऽन्न भयाय 

ओेषाः। नन्द्नो}ऽध विजयो जयरस्तथा भक्यो४ ऽस्य 

परतच्च इमं ख:५ । कान्तमन्र युग आदितस्यं मन्यः 
कमफलोऽधमोऽपरः । हेमखभ्ब! इति सप्रे युगे खा- 

दिलम्बिर परतो विकारिश च | शैरीति४ तदनु इवः 

खतो वत्सरो ग्.रूदशेन द्धमः | इतिप्रायः प्रचुरपवनो 

हृषिरब्दे त॒ पूर्वे मन्दरं सख्यः म व्सुलिलं वत्सरेऽतो 

दितीवे। अल्यदेगः प्ररसलिलः स्यात्त तोयञदर्य 
इभिलाय खव दति ततः शोभनो भूरितोयः । शवे युगे 

स्षोभल! दित्यघाद्यः संवल्घरोऽतः शुभकट् र्दितोयः | क्रोधीश 

दतीयः परतः करमेण विश्वावद्चति पराभव | पृदा- , 

परौ प्रीतिकरौ प्रजानानेधां तीयो वङ्कदोषदोऽबदः ॥ 

छन्त्यौ समो न्तु पराभवेऽग्निः शच्तरामयार्विदि जगो- 

भयं च | चाद्यः ञ्जवद्धगो१ भवमे युगे अन्दः स्यात्कोलकोरे 

ऽन्यः परतञ्च सौस्यः३ | साधारणो रोधल५ दित्यथाबदः 

शरभप्रदौ कौलकसौग्यसंननौ । कटः वङ्गो बशः प्रजा 

नां साधारण्णेऽख्यः जलमोतयञ्च | यः पञ्चमो रोधघ्छदि- 

त्यथाब्दचिल' जं तत्र॒ च सयसम्पत् । इन्दर ग्नं 
दशमे युगं यत् तल्राद्यमबद्ं पःरधाविसं्नम्। प्रम्यर- 

थानन्द्रेमतः परं यत् खाद्राच्सं8 चानल५ संज्ञितं च | 

परिधाषिनि मध्यदेशनाशो चपहानिजलमद्यमग्निकोपः | 

खलसस्तु जनः प्रभादिसंन्न डमरं रक्रकपुष्मवोजनाशः | 

तत्परः सकनललोकनन्द्नो राच्चसः क्षयकरोऽनलस्तथा | 

सीष्रधान्यजननोऽन् राच्तसो वद्किकोपमरकप्रदोऽनलः। 

1 
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शकाद्गे पिङ्गल! शालयुक्तरसिङकायर्यौद्राः४ खलु 

तिच५। अदयो त॒ दष्टिरंहतौ सचौरा श्वासो इनूकम्पयुतख 
कासः | यत्कालयुक्त तदनेकटोषः सिद्धार्थसंज्ञे बड्वो 

गाञ्च । रौद्रोऽतिरौद्रः चय् प्रदिष्टो यो दमेति- 

मेष्यस्डटदिशत् सः । माग्ये युगे इन्दुभिशसंत्नमादयं ख्ख , 

इद्धि महतीं करोति । उद्भारिरसंज्न' तदनु चयाय नरे- 

शराणां, विषमा च इटिः । रक्ञाच्तश्मवद्ं कथितं दती- 

यं यिन् भयं दंदिशतं गदाश्च । क्रोधं४ बद्क्रोधकरं 

चतुधै" राष्राणि शून्योकरुते विपैः ।. चयभिति५ यु- 
गख्वान्यस्छान्त्य' बह्धचलयकारक' जनयति भयं तद्विप्राणां 

हपौबलद्ृद्धिदम् । उपचयकरं िट्दराणां परस्तं 
लया कथितमिदं षष्टृथदे यत्तदत्र समासतः } अक 

लुषांशजटिलः एषुमृन्तिः कुखटकुन्द कु मष्ट काभः | 

हहतो न यदि सत्मथवत्ती च्तकरोऽमरग् रमेदजा- 
नाम् वाडस्यव्य न ष्यव्दम् ०५ 

शुरुहल्ति स्त्री गुरौ ठत्तिः। अआचा्यदिगुरौ शिष्ये 
कत्तव्ये आआचारभेदे सा च महुनोक्ता यथा 

“नोदिवोगुरूष्ा नित्यमप्रचोदित एव वा । का्या- 

दध्ययने यल्रनाचार्यंख्य हितेषु च । शरोरञ्चेव वाचं च 

बुद्धीन्द्रियमनांसि च । नियम्य प्राञ्जलि हीक्माणो 

गुरोसुखम् । नित्सर्.तपाणिः स्दात् साध्वाचारः 
श्संयतः । आद्यताभिति चोक्तः सद्वाखोताभिखखं 

गरोः। हीनान्नवस्त्रवेशः खात् सवेदा गरसन्चिष्मै | 

छल्तिषठेत् प्रथमञ्चाख्य चरमञ्चव संविशेत् । प्रतिञ्रवण- 

सन्धा शयानो न समाचरेत् | नासोनो न च भूञ्चानो 

न विषटन्न पराङ्छखः। ऋरौनख सविव: क्यादभि- 
गच्छंस्तु तितः । प्रचय्द्गस्य त्वाव्रजतः पञ्चाद्धावंस्तु 

शावतः। पराङ्खद्याभिसखोदू र स्यसे त्य चान्तिकम् । 

प्रणम्य तु शयानस्य निरये चेव तितः नोचं ग्थासन- 

श्वासय सवेदा गुरुसन्निधौ । गुरोस्त चकषर्तिषये न यथेटा- 

सनोभवेत् | नोद् हरेदख नाम परोक्तमपि केवलम् 

(अश्र पू्) । न चेवासादवुधीति गतिभाप्रितचेितस् । 

गरोर्व॑न्र परीवादो जिन्दा वापि प्रवत्तंते। कर्णै तल 

पिधातव्यौ गन्तव्य" वा ततोऽन्यतः । प्रोवादात् खरोौ- 

भवति द्धा वे भवति निन्द्कः। परिभोक्ता कभिभेवति 

कोटो भवति भच्यरी) दूरस्थो ना्येदेनं नकत 

नान्तिके {दखिवाः। यानासने न चैमेनमवसरदाभिवा- 

वेत् । प्रतिषातेऽदुषाते च नारोत गुरुणा सह । 

६५७ 

ङः न 

<~ र 

असं्रमे चेव गुरोनं किद्धिदपि कौत्तयेत् । गोऽगो- 

दयानप्रासादचछस्तरेष् क्टेषु च | नासौत गुरुणा साड 

अिलाफल्कनौण च । गुरोगुंरो सरिते गुरुवद्डत्ति- 

माचरेत् । न चान्ष्टिहटो ग्रूणा स्वान ग्,रूनभि- 

वादयेत् । बिद्याग् रुष्व तदेव नित्या हत्तिः खयोनिष । 

प्रतिषेधत॒श्च चाधरम््रान् हितद्चोपदिशत्सखपि ।”” 

वातिकम् रौ इत्िभेदः तन्त्रे क्तो यथा । 

“यसौ न्धि हिते यस्तु एजवेदतो न तम् । ख दुगे तिमवा 

नोति पूजा च विफला भवेत्" क्रियासारे |“णकयामे स्थितः 

शिषदरख्चिषन्धयर' प्रणमेट्युरम् । क्रोयमान्स्वितो भक्ता 

यु प्रतिदिन नभेत् | अधे योजनतः शिषः प्रणमेत् 

पञ्चपर्व । एकयोजनमारभ्य योजनदादशावधि। 

दूरदेशस्थितः शिषो भक्ता वतृरन्निधि गतः | तत 

योजनसंख्योक्तमानेन प्रणमेद्गुरुम्" | स्ञानाणंवेः 

“खौ भलुष्युबुदधिन्त॒ भन्ते चाच्तरभावनाम् । प्रति- 

भाद शिलाबुद्धि' कुर्वाणो नरकं ब्रजेत् । जनद् हि 

पितौ पूजनीयौ प्रयजहलतः | युरविशेषतः पज्या धम्प- 

घर्मप्रर्भकः | शुर पितवा युरमाता युरूदवो युरुगतिः। 

शिवे शे गुरुस्त्राता गुलौ रु न कञ्चन | गुरोह्ितं 

प्रकतं व्य' वाङूननः कायक भिः। अड्िताचरप्याह् वि ! 

विषायां ज्ञायत मिः । भन््र्यागाद्धनेनतय यु रु - 

गाहरिद्रता | ग्.खमन्त्परित्यागाङ्रौरव' नरकं ब्रजेत् । 

ग्.रौ सन्निहिते यस्तु पूजयेदन्यदेवताम् । स॒ याति 

नरकं घोर पूजा चः विफला भवेत् । एक ग्,रुणा 

साख" गच्छदोपविथेत्त यः| शष याति नरकं घोर 

यावदिन्द्रा्चदुदैष । ग्, रुषाक्य' तं कला खानां 

ठ योजयेत् । यद्क्' लङ्केः्यसतु पतेत् स नरकाय ठे"! 

शरोक्रमे “उत्पादक्बरह्मदानो गरीयान् बह्मद्ः पिता । 

तान्ये त ततं पितुरष्यधिकः गरम् । ग्,रुवट्- 

ग्. रल षु म् खवन्ततृषतादिषु । अविद्यो वा रुविदयो वा 

ग्.रुरेव च दैवतम् । अमामेस्योऽपि मागंस्वो गूररुरेव 

सदा गतिः । आआयान्मयतो गच्छेद् गच्छन्तः तमतुब्र-- 

जेत् । आसने शयने वापि म तिहेदयतो ग्,रोः। च 

दन्न प्राय तिष्ठेद नेवं पापमवामर् यात्?" । क्रिया 

श्वारे नम् समाता पिता खामी बान्धवः छदः शिवः । 

द्याधाय जनो नित्य" भजेत् सतना म्. सम्" 

शस्भिंथपा स्तौ निल्यकम्प* | शिंशपाभेदे बदाधेचि* । 

युरसारा सनो ग्.रः ग् रतवान् सारो याः । (रिष) 



गुरूः [{ २९२४ ] 

शगिंशपायाम् । शब्दार्थचि. | २महासारे वन्तुमानरे लि° 
गुरुस्कन्ध ए. यरः कन्धोऽख |! चरो ठपर्ेतभेरे | “ग्, रुख्कन्धो 

सहेन्द्र रूाल्यवान् पवेतस्तथा । एते परैलराजानः" 
भा० खञ्च ४२ अ | श्क्ञष्मातकषटक्े येन्दाधेचि० । 

गुरून् ए०गरू ग् रुपाकं हन्ति इहन-क्िप | १इजरघ्नं 
गौरसथेपे हेमच° र्ग रहन्तरि तरि०। 

गुरूत्तम निश्यु्ष गुद्छणां वा उत्तमः | ! पूज्तमे रेप्रमेश्वरे 

प° |^“ तस पग त्तमाय जगतामोशाय पित्रे नमः!" 

आत्म वि° । अत्र ^“न निङ्खरखे” पा० ष््ोसमासनि- 

चेधात् सप्रमीतत्परुष इति बहवः । कोयटस्तु “यसा 

चिद्वते यञ्च निद्धर्यते यच्च निद्रणहेदुरेतन्तितय- 

खन्निधाने सव्येवायं निषेधः इति“दिवचने विभव्ोपपरे" 

पा ने भाष्यकार आह ख । पुरुषोत्तम इत्यादौ 
न्ितयसन्निधानाभावात् न निङ्खीरणविभक्तिः किन्तु सम्ब 
न्धसामान्यं षठीति तया समासः | अतएव ““ हलादिः 

शेषः" पा० स्टते “हलामादिरिति षष्ठीसमास" इत्य क्र 
भाष्ये इत्य वाचन निद्खरे इति"त्रडन्तौ नणां दिजः 
ष्टः इय् दाह्रता च कौरदोक्ञारेण तितयसन्िधान 

र्व समःसाभावः सचितः । यत्त गद्ाचरेण रएतद्ना- 

खोच्य, ष्रठोसप्रमौसमासयोः खरल्लतवैल च गयञ्चा ना लोच्य 
“न नि््रणे" इत्य पष्रोखमासप्रकरणञ्चानचेच्छ 

निद्धारणष्ठया समासनिषरेसे तदर्धकसप्रमोसमासोऽपि 
निष््िः अन्यया प्रयोगसामगात् खतरवैवथ्यं मतो युद््तम 
इत्यन पञ्चमोतत् एरषोऽङ्खगो लतः, तत्त साहलमानम् तथा 
हि "पद्मो विभक्े'"पारखने निदय्यःमाणस्य मेद् एव 
पञ्चमाविधानात् तयोः सामान्यधरमाक्रान्तताभावे रव 
व्या; ्रहत्ते: । यथा माधराः पाटलिपुतरभ्य आद्रतभा 
अत्र पाट लिएल्स्यलोकानां माथराथां च केना†पङ्पेण 
समान्यधमत्वाभावेन उभयोर्भद् खर दति तत्र 
पञ्चमीप्रह्तिः। ग, त्तम इत्यादौ ठत ईैशखान्ययुरुनि- 
यरुत्वद्छपसामान्यधम्मांक्रानतात्तदप्रहत्तेम पञ्चमीसमासः 

"अक्षरादपि चोत्तमः” (गोता) इ्व्यादौ तु अच्तरा- 
शवे तनवगात् तमपेच्योति व्याख्या न्यायमते जौवेश्वरयो- 

` भटेऽपि चेननत्वसामान्यधराक्रान्तत्वेन तयोभे दाभावात् 
न पञ्चमोप्रसक्रिः | बेदान्तिमति सक्तरशन्द्ख मायाप- 
रत्वात् रगमाययोर्भेदसश्वात् पञ्भीप्रसक्रसम्भाव- 

` नगयामपि तया पञ्चम्या न समासप्रसक्तिः पञ्चमो- 

तत् एर्षद्य वच्छमाशद्न्रभ्यो विप्रयविरे्रनियतलवे नात 

गुरू 

तदप्रसक्तेः | अक्षरशन्द्ख मायापरतवञ्च गोताव्याख्यायां 

मधृष्दनेन दधतं यथा 

इाविमौ परुषौ रोके चराचर एव च। चरः 
सवांणि भूतानि ज्रुटस्योऽ्चर उच्यते'" गोता । “लौ शनौ 
एवसाशोभूलौ एरूपरोपाधिन्ूेन पुरुषश्बट्व्यपदेग्यौ 
लोके संसारे, कौ तावित्बाह शर्चा्चर ण्व च| 
्रतोति च्षरो विनाशौ काय्यं राशिरेकञ्च पुरुषः, न 
चरतोल्यच्चरो विनाशरह्हितः । चरस्य पुरुषद्योत् पत्ति- 
बौज्ञं भगवतो मायाशक्ति्िंतीयः पुरषः | तौ एश्धौ 
व्याच स्लयमेव भगवान्, चरः सर्वाखि भतानि समस्त 
काय्य जातमि्यघः क्रुटस्यः कूटो यथाथेवस्वाच्छाद्नेनाः 
यथाथ वस्तुप्रकाशनं वञ्चनं मायेत्यन्थान्तरः तेनावर श 
विक्त पश्तिहयद्पेण स्थितः जरूटस्यः भगवन््ाया- 
शक्तिद्छपः कारणोपाधिः संसारवीजतवेनानन्याद्लर 
उच्यते । वकोचित्त, क्षरशब्टनाचेतनवमैसक्ता कूटस्वो 

चर उच्यत इत्यनेन जोवमाद्धः तन्न सम्यक, च्बन्न 
ख्वेह एरुषोत्तमत्वेन तिपाद्यत्ात् त्त् चलरा- 
चरणन्द्भ्यां कावयकारणेापाधौ उमावपि जङ्ाषेवो- 
चप्रेते द््येव युक्तम् । श्याभ्यां चराच्राभ्यां {विल 
णः च्षराच्चरोपाधिहयदोषे णोऽस्पष्टो नित्यशुद्धबञ् 
शत्तखभावः उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्नेत्य दाद्टतः ॥ 

यो लोकलयमाविग्छ विभच््ं व्यय द्रः” ( गोता ) । 
उत्तम उतृक््टतमः पुरुषख्वन्यः अन्य एव ऋत्यन्विलच्तण 
चाभ्यां जङ्राशिभ्याम्, उभयभासकस्त तोय तनराशि- 
रिव्यः । परमात्मत वय्, दाहृतः आअन्नमयप्राखमयम- 
नोमयविन्नानमयानन्द्मयेभ्यः पञ्वभ्योऽविद्याकल्षिता- 

कभ्यः परमः प्रल्टोऽ्कलस्ितः५जद्ध पुच्छ प्रतिष्टा "इत्तवक्त 
श्वात््म च सवभतानां प्र्यकचेतन इत्यतः परमात्मोत्य - 

क्तो बेदान्तेघ यः परमात्मा लोकत्रय भभवःखरा- 

ख्य सवं ज्गद्ति यावत् खाविश्च खकीयया भावया 
शक्ताधि्टाय निभत्तिं सत्तास्फ ल्िप्रदानेन धारयति 

पोष्यति च कोटः व्ययः सर्वविकारनरन्यः रैश्चरः 
सवख नियन्ता नारायणः स॒ छन्तमः पुरुषः परमात्र च् - 
द्ात इत्यन्वयः?” । ऋतः “यमात् ्रमतीतोऽच्राद्पि 
चोत्तमः | तोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” 
गौतावाक्ये अन्तरादितिल्यवशोपे पञ्चमी भध्यपदलोपः 
च्यच्तरमतीत्य उत्तम दग्य्थः । पुरुषोत्तम इत्यत्र पुरुषपटा- 
यानां एरुपो पाधिदयतदिलच्षण् खय पुरपराणां मध्य उत्तम 



गुवीं 
इष्यर्थः हाविमावितिश्चराच्पपुरुषयोः ““उन्तमः एरुष 
स्न्व'' इति त्रयाणामेव पूः प्रक्रान्ततान्तेष मध्ये एव 
परमात्मन उत्तमत्वे न निद्धर्यमाणत्वात् खतो न तलापि 

पञ्चमोषमासः । तथाहि “पञ्चमो भयेन'"पा०“चखपतापो- 

ढषठक्गपवितापनस्ते रल्यथः?' «^ स्तोकान्तिञ्दूरायलच्छर णि 

क्तन" पार नैः पञ्चमोततएुरष्ख विधानात् तन्ध्ये 

ख एततृपञ्म्याः पाठाभावात् नात्र पञ्चमीतत्पुरूषः 

किन्तु सप्रमीसमासः ष्रठोसभासो वेत्येवेति ज्यायः 

शु(गू) जेर ए*दचिरेशस्ये देशभेदे सोऽभिजनोऽस्य अण्ण । 

गौव्जल र तहे शवाखिनि ब्ध लक । महाराद्रा्च त्ेलि 

कगाद्रविडा यु(ग्)व्नं रास्तथा” द्थविधव्राह्मणकघने । 

(गूं देने म्वा व्रा अकर सेट् । गूर्द खगू- 

हिट । जगदे । लषुयुक्रख किपि गञगरौ ग॒रः। 

दौषान्वितख् गः गलै गर ईति मेदः। 

श(गू)हं निवार ज्ूदने च चुरा० उभ° अक्र सेट । ग्- 

(ग)दंयति ते अजग (ग,)दत्-त । | 

शुवे उद्यमे श्वा पर० अक सेट् । ग्वेति अगर्वोत् | 

जगबं दत् ग शेः | 

गुर्विंणो स्तौ ग रमर्भौऽस््स्छाः त्रीहादिल्वात् इनि नि 

ग खाभावः, गवे-गतौ ^मरवैरत उद्ति"खणा° इनन् 

गौरा डोष वा| गरभिय्यास् । ““उन्तरां स्वमनेक्स 
ग् चिं सा शुचः शुभे 1” भार वाञ्च ६१अन | “ग् - 

विषौ नागच्छन्ति न स्ख.शन्ति रजखलाम्'* चअनायु- 

ध्योक्तौ । 

गव्वादित्य ° गख्णा सह ब्ादियो यन्र। च्योति- 

घोक्ते कालाशरुड्हेतौ कराश्च कनच्चत्रस्ययो ििादि- 

त्ययोर्यो गमेदे “गवादि दशाहिकम्" ज्यो°त° । 

“रङराशौ गतो खयातानेकक्तविषवे यदि । ग् वादिन्यौ, 

तदा त्याच्या यन्नोदाहादिकाक्रियाः'' राजमा०। 

“ग् वादि दशाहे स्विति” नच्चत्रमेद्विषयम् । यत्यन्ता- 

बश्यकत्ये भूजवबकभोमः ““जोवोऽ्केख युतः करोति 

मरणं, बां एको भागुरिः नचचतौ कगतो वदन्ति मरणं, 
पादस्थितो देवलः'' तथा च एकराशिस्यत्वेऽकालः अत्य 

न्तावग्यकल्वे एकनच्तव्रपाद्स्थितौ दशाहं त्यक्घा 

यज्ञादि कन्तः शक्यते इति व्यबस्व। | 
्व्वो स, य॒र-ङेष् । १मभेवत्याम् “नदि बन्धा विजा- 

नाति गुवीप्रखवनेदनाम्"' हितो० रगौ रवयुक्तस्नीलिद्धा 

चकपदारय च “च्वौरजस' दष्दः समन्तात्," माधः | 

[२६२१५ ] गुल्य 

यत्त «'अनन्ययुवांस्तव केन केलम् पुराःणमन्तेः'' घ 
पदो अन्ययुव्यां इति पाठं कलयित्वा शड्ध्क० उदाज 

दार तत् प्रामाद्कं “न विद्यतेऽन्या ग् रूय्ास्तसया 

ऋन्यम्यय्ुवां इत्यनौकारान्तः पाठः एष साधः समासात् 
प्राः डोषि “नटातञ्चेति'"पा० कप्रत्ययः खात् पञ्चान 

अचुपसजनाधिकारात् वोतो ग् वचनादिति" न प्रात्रो- 

तोति। तद्रूपसिङ्धिस्तु “ङिति छेखद्ति?"पान्वा नदी 

संन्नत्कायाम् “खाणनद्याः? पाणद्त्याडागमात्" म्धि°। 

सभासान्तस्य विधेरनित्यकल्सनेन कबभावकल्यनसयाग तिक - 

विष्यणष स्तीकारात् अन्न तथाऽकल्यनेऽपि छन्दोदोषाप्र- 

सङ्कात्” दति विभाव्यम् | श्युरुख्तियाञ्च । [सप् मेदि० । 

शल इ* ग्.ड+स्व लः । शशमे ग् डे न्ख होटकते स्तौ 

गुलञ्चकन्द षु" ग्.लं ग्.डरसमञ्चति अन् च-अण शक | 

चलञ्चः कन्टोऽख । (कुलो) भाषाप्रसिङ् कन्दभेदे राजनि° 

गुलिका स्त्री ग्.डः गोलाकार: असयख ठन् । १ग्,टिकायां 

गोलाकारायां वटिकायां (वसन्त) र्रोगभेदे च भेदि° । 
“हतेन ग्डयुक्तन गोलक्गश्नाण्डखरडकान् । रज्वितान् 

जौरमरिचेरिमांसतु ग् लिकां विदुः" इय्, ले श्पककुद्ा- 
खडभेदे च । { याम् (वसन्त) ररोगे च मेद् 

गल सौ ग्,डाकारोऽखाः अच् नौरा० डप् । ग्. टिका- 
गुलगुधा खव्य०। सट्ार्ये । उग्थांदि० पा० गण ख्° | 
गलच्छ ग् च्छ+षएषो° | गच्छे स्तवके लिका० | 

कोपुष््, लच्छ(उर)कान्तमिः” माषः । 

शलुञ्छ ए०ग्,ड-क्रिप् ग्,लं गोलाकारलञ्छति बभाति उदि 

बन्धने अख उप० समा० डख लः] स्तवके हेमच° 
ख्व्,ल् । गुलुज्छक ताये शब्द्रला° । ग्.लुञ्च द्रति 

हारा° पाठः तत्राथ । तन ग्ल, न् च-खच एषो साध 

गुल्फ १० ग् ल--फक् नि° अखोच् । पादखन्यौ । च्छ 

ङ्.लोनां हं पा्यमोग् 'लूफेष च उतुदटयम्'” यान्च° । 
^“चखागुल् फकौ्पापणमाग पुष्पम्" कुमा० | ^ ल्फोरति 
तदुभिरतिदृड्द्धिव'” इ°स° ६१अ० | ग्ल् फर . मलं 
कणां जाडहच._। युल् फजाह यल् फमृले न० | 

शुल्प ए य॒ड-रचणे वेने वा मक डल्योरक्यात् इख लः। 
१ प्रधानघुरूषाधिषिते रके एरुषसंघे, (गजाः€, रथाः€, 
अश्वाः २७) पदातयः ४५) एतद् संख्यान्विते २चैन्यससु- 

, दाये, खनामख्याते श्रोगभेदे, अमरः । षड़देशे रच्चणार्थः" 

स्यापि सैन्ये, ५अप्रकाण्ड लतादौ मेद् रक 

मलेष सङ्कुतजातेष शरेचुप्श्टतघ ६टणमेदेष, कज्ञ ° । 

“कोषात- 
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गच्छग् ल् मनित्यादि महुषचनश्य ग् चछशब्ट् द्भ्य कु- 

जञ. भटृव्याख्या २५९६० दृश्या । ऽसौ हरोगे चमरः । 

“त्रीणि सेनाुखान्ये को य॒लम इत्यभिधीयते १६०४०य- 

नौ किनीशब्द दर्भितम् भागख्वाक्यम् । 'प्रच्छर्रस्लसुगहनेः 

स ग्लमजालैः' किरा० | ^ग् र्मयुच्छलुपलतेत्यादि” 

गुल्म 

ष्टा रक्तः करोति गरं सरुजं सदाहम् । पेत्तख लि- 
ह्न खमानलिङ्क' विशेषं चाध्यपरं निवोध | न ख्न्द्ते 

मोद्रभेति हद्धि भवन्ति कलिद्खगमि च गर्भिंणोनाम । 

तं गभंकाकातिगसमे िकितृखधमद्टग भवं ग लमरशन्ति 

तजन्न।:” । 

चान्न | ^स्यावराणां तु भूतानां जातयः षट् प्रको- | गुल् मक्ेतु ऽ०ग लमः केदरश्य । अस्हमेतसे राजनि° । 
6 ; ९ 

तिताः । गच्छगुल्मलतावज्ञव्स्लकसाराखृणजातयः भा° | गुल्ममूल नगम्, रम द्व मलमख । आद्र के (अदा) शन्द्र,। 

आतु. ८० | रध्णा्ध' शलमनिभैशनप्रकारो मदनोक्तो गुल्यवज्ञौ स्तनौ ग॒ल्मप्रधाना वङ्गौ । सोमलतावाम् राजनि१। 

यथा “इयोस्रयाखां पञ्चानां भध्ये गुलममधि्ठितम् | 

तथा सामशतानां च क्रर््याद्रारख संखहम्"” । “हयो 

पाँमयोमेध्ये त्रयाणां वा सामाणां पञ्चानांवा पाम 

शतानां ग्,लसं रक्ितुष्रुषसमहं सत्वप्रघानपएरूषाधि- 

ध्तिं रादस्य रुंपहं रक्तास्थानं कुयात् खख लाषव- 

गौ रवापेत्तचोक्कविकलपः” कुह्न, । “गुल मांच स्थापये- 

दाप्रान् छंतसंन्नान् समन्ततः | स्थाने युद्धे च कुशलान- 

भरूनविक्ारिणः" मतुः ग्लमरोगलच्चणादि सुखतो" 

यथा ““सखथातो ग्. लमप्रतिषेधं व्याद्छाखामः । यथोक्त: 

कौपनेर्दोषाः कुपिताः कोषभागताः। जनयन्ति णां 

ग्लभं स पञ्चविध उच्यते । हृदस्योरन्तरे सन्विः 

खच्चारो यदि वाचलः} चयापचयवान् इत्तः श म्,लम 

दति कोत्तितः। पञ्च गुलमाश्रया गृणा पाशे न्रा 

भियस्नयः | कृपितानिलमृरत्वाटुग दमलोदयादपि । ग~ 

लवा विद्चालल्वात् गुलम इत्यभिधौयते । ख यखादा- 

त्मनि चयं गच्छ्यप् सिव बद्दः | न्तःसरति यश्ाच्च 

न पाकषपयात्यतः। स व्यस्तेजयते दोपः समस्तेरपि 

बोच्छ्तिः। रुषा, तथा द्नीणां प्तोयो रक्तन 

चापरः। सदन" मन्द्ता वद्कराटोपोऽन्त्रविक्रूजनम् । 

विखमलानिलसङ्कच सौहहित्यासुहता तथा | धोऽ 

बायुद्डं ञ्च पूथ्धपेष ग्.लमिनाम् । 

खुखकरशोषो वायोन्निं रोधो विष्म।ग्निताच। तेते 

विक्राराः पवनाल्मकाख् भवन्ति म्,लमेऽनिल सम्भवे (श 

सतेदज्वरा हारवरिकारद हास्त, च्णाङ्घरागः कटुवक्गाता च । 
पिन्तख्य लिङ्खगज्खख्िलानि यानि पिन्नात्मके सानि भवन्ति 

ग्, चमे । स्तं भित्यमन्न ऽखचिरङ्गसादग्डदिः प्रसेको भध- 
राश्यता च । कफस लिङ्कानि च यानि सानि भवन्ति 

ग.लमे कफसभ्धवे त॒ । सर्वामकरः सवविकारयुक्तः सोऽ 

साध्य उक्तः चतजच्च वच्छ | नवग्रष्धताऽह्िगभोजना 

य। याचामममे' विद्जेढरतौ षा। वायुर्हि तशा; प्ररि 

इत् कुचिसूलं 

गुरश न° च्ूलरोगभेदे शृलशब्ट विडतिः। 

शुख्िन् लि यलम+असयर्ये इनि । $ग लमरोगदुक्तो । 
यलमशब्दो शुचतः। स्यां डोप सा च विष्छृतङनायां ` 
श्द्राच्चाताम्न लोप्रश्टतौ अमरः | 4 

गुप सलौ यलमस्तदाकारफलतात् युलमरोगङन्त लाहा ` 

सतोय अच गौरो । {अआभलक्यां श्एलावाम्, ` 

शवद्छ्रनि म्प तख्हे; भेदि०8लवल्याम् शब्दाधचि-4ज्दज्न- ` 

नखो, (युडकाओओलो) शब्द्च. । [खादौ हेम° | | 

शुख्य लि चडं तदद्रसभरहेति यत् डस खः । मधुरे 

गु(ग्)वाक प° गु-पिनाकादित्वात् खाक नि" दीर्षः। 

पारी) क्रखके कभरः“बोरण्ट : पूगो पूग म् (गु)वाकः 
क्रखकोऽख तु । फलं पूगोफलं प्रोक्लशदे ग्व तदौरितम् । 
पृगङ्रु {भं दः कायं कफपित्तजित् । मोहनं १ 

दःषनं रुच्यमास्दवैरसखनाशनम् | श्याङ्" सद्गवे- 
भिष्यन्द् बङ्किदटिहर' रूटतम् । खिच्न' दोषयच्छेदि ` 
दृमध्य' तदुत्तमम्" भावप्र । “प्रभति पूगमधिक्षं स- 

ध्या्के खदिरं तथा । निशाच्च चमक ताम्बले 
भक्षयेत् सदा?” भावप्र° | 

गुष्पित न° गन्फ भाषे-क्ञ वेदे नि°। ग्ष्फने इचारेः 

शाखानिरगेमद््पे सन्धने ““व्रततेरिव ग् भ्कितमोजो दा- ` । 

स्ख समवः" ऋ० ८।४०।६ । “म् कितं निगेता 

शाख" भा" | 
शुद्ध संषरथे भ्वा० उभ" सङ° वेट्। गूहति ति अग्डगत् 

अद्च्न् । अगु हिट उगृढ़ अधृत अगृ रिषत अश्चन्त । 
अग ह्िणि च्युशि । अण् हिष्ठहहि अम् जहि अवक्ता- 
ह्ि। जुग लजुग हे “गृ्हिता गोदा । गात् । 
गह्हिषो्ट षो ग ष्य नि-ते-भोच्छति ते, युयम् प 

गोयम् । म. इमं ग्. ह) युदा । सन् जुघक्तति "जुग 

ग्धाः पय लच्छणो यत्^रघः ! ^“अग् हो च्छायोदिषः" 
गृ दष्यानि च्विलिं शते "मद्धिः “ग् हेत् शरुते ए्वाङ्गानि'" 
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मनुः । “जुग हे दक्षिणे पाश्च” भागवि २३५ ज्ञो" । 

“ग हन्ति मेषा इव रश्रवन्तम्'' भार भी | 

(ाक्ञारो गुख्ति' शक्यः” भा दरो° ४४७ जोर । 

५अग्.दसद्गावमितीङ्गिलन्नया" कना । खच गक 

वति ते अजगत् त | “न देवाभपि चतः चमति न 

` जुषत, = ८।२॥७॥ किए दुद् ग् रौ गहः । 
^विश्वावुरभ्ने ग्ा भ्. कं गाः” क १६७।१। 

अप+-अपनयने “अपाग् श्धतां भव्येःभ्यः” ० १०।१७। 
२॥ “अपाग् -हन् अषनौतवन्तःण भा०। संवरे अ । 

“माक्षानभप गृह्याः” अथ० ३।२०।५ | 
अव+सस्वगलंवरणे । “युपशकलमवग् हति"? शत. मार १। 

७।१।२२ । “'खष्योषं शं हृत्य धर साद्वम,. ङति'” ५।२। | 
५।२१।  [ भ२९।१।१५। 

खड्+-उतृ शिष्य शंभरच । “"नोविचदुभ, इते" शत० जा» 

खपय+-आलिङ्खने ५“न'ङ' चोषणुग् हेनस्”” भटः “कावा 
च्छरेनोप्णग ह सच्छीः› रघुः । । “उपम ङानि सभेणथनि 

च" जामा" । “तरङ्ग पग इतोव" रुः शान्ते षे 

च । “कित् कराभ्वाञचप्ग कृनालस्” रधुः । 
नि+अतिशयदंवरसे ।, (“देवाश ्तिः सखम् खग, दाम्” 

 अओता०डप० खमादिपूषेश् तडुपसगे योलाधशंवुतसंवरे 
शुध ४ ग.ङति देवसेनाम् . ग्.ह-कः। १ कार्तिकेये 

“सेनापत्येन देवानामनिषिक्तो यहसदा'” भाग्य 

श्ट अ० । (“अ्ेनसभ्ययुः सर्वारेवसेनाः शङरूथः | 
आद्याकं त्व' पतिरिति म्, वाश्वाः सर्वतो दिशः'”.भाग्दर 

२२८ खर | (म्. छोऽपि येषां प्रथमा प्रजन्छनास्"” कुमा 

तद्य देवसेनारच्चकत्वे न सेनापतित्वाव् ` भथात्वम् । 

भाग्ालु* ८५ कर युहनामनिरुक्तिरन्यधोक्तो यथा 

व्वन्नत्वात् स्वान्द्नानलायं गुहावासादुगुहोऽभवत्'” । खल 

पे गुहा आधासत्वे नासबस्य अच । रश्च पुर्न शब्द् 

रत्रारएतद्ाथयेन “यलान्ना वियोनयः" कुमा०जक्तम् । 

देयखडातद््पविकजोतृपन्नत्वा तथात्वम् | श्परमे्वरे । “करकं 

कारणं कत्ता विक्त मङनो ण् हः विच्च. सम 

“न_इति रंृणोति सखवश्छपं माययेति न्, इः? भा० “ना 
प्रकाशः सप्रष्य योगनायासमाहृतः” इति गीतोक्तो ल्य 

स्वमायया सात्मदपसंबरयाक्तयालस् । ग्, इद्धपमाया- 

'ृदयाद्याश्रयत्वात् वा तथात्वम् । गु ङइधयगन्द् श्यम् ।| 

रालायथप्रसिद्धे श्दङ्गवेरपुराधीये चण्डालंजातौवे 

भराममिले चषु* | 'आाशखाद् महावीरः उङ्गवेरपुरं 
१९ का०् भाग ७ 
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परति" इय् पक्रमे “यन्न राजाग् ङो नाम रामद्यास्- 

शमः सखा, निषादङ्ात्यौ बकेवान् श्यपंतिक्धति 

विद्तः" इत्यादिना “सन्हं सौ मिनि आमः समागच्छत् 

येन स "दन्तेन रान्ना अगोभ्याकाश्ङ तत्दख्यय- 

क्तम् । ५सिं इच्छो क्तवा (चाङ्कायया) ई पवेतादिग- 

जरे खौ भेदि० । तच्छ सवेरत्वसवारकत्वात् तथात्वम् । 
` चहानिबदधप्रतिशब्ददोषैस्" ^प्रतिस्लनेनाख गु ङ्ागतेनः" 

रषः टथाखपसींे (शालपाण) राजनि० अल्ञलिने 
देवखाते, 1 हृदये च खौ चन्द् चैचि० इदयख ग् इा- 

दच्यत्वात् तथात्वम् यथाङ् शत° गा* ११।२।६।५ । 

तचादिदं म्. ङा दयम्” । “ग् हां प्रविष्टौ चलत 
शोके” तिः ११ागायां च | “योन जद निहितं 
भ्, छायां परभव्योमन्'' तिः युहाङितं गङ्करेह 

एराणम्” (“आखा गुहायां निशितः” तिः । 

इना*काद्य् दातः । रयु ङाधिहाददेवतायास् शो | 

“ुङाभ्यः चिरातभू”” यजु° ९०।१७ । . रधन । 
शुद्धौ | यङ-भाते निदार अशः | १ ४संबरशे खौ । 
एह +अष्डा" अस्यर्थे र । शहर तरुतो लि (उण्वम्। 

शाहराज इ* ए.सं ५५।अ० रिते प्रासादभेहे प्रासादशन्द 

गुलु ए गोलप्रजत्तके ऋषिभेदे ततो गगा अपने 

यञ् । गोहकखष्य तद्गोनापव्े इख । 

शुहषषठो खो म् इम्रिया ष्ठी तच्छकादिनत्वात् चाज 

६५८ 

इच्छो; सयं देवी शरोरिषाम् । 

०1 वेयं भागेथिरे शाखि षी भरतसत्तम । | 

इन्वा पापहरा धन्धा शिवा शान्ता ग् इप्रिया* विर 
॥॥ भषिष्योक्तं लागे शुक्णावीतिधौ । दर्यं वारभेदाटि- 
योगेन चण्पेति .शीत्तयरंते यथाह नि वि, गह्या इ, 

"जाने भाद्षदे शुङ्धा षो वैतिरंबुता | रविवारेख 
शंङका वा चन्येतोह कीत्तिंता' ^विथाखाभौन- 

योगेन शा चभ्पेतोङ् कोते" इति भद्नरले पाठः| 

उष ष्छां भताथतोत्ता भा०व०२२४अ° “त्म् 

जच्छ प्रतिपदि कानिण्या लाड्या तदा । तत् खच तेग- 

कषा तत्व कंडतं अनयत्, इतम्” इत् पक्रने “दितीया- 
चाभिति व्यक, तोयायां विशयेभौ । यज्ञभ्यकरर त- 
दवी भभद्ग इः” इ्युङ्गा २२८अ०“तद्ा तदाश्रया- 

श्रोज्टः पञ्चमीं 

ष्लन्द्खसमात् आपद्धमो टता | षीं शतार्योऽभृदय 
च्छत् तसात् ष्टी भहातिचिः" रक्घस् | पयमेव ख्लान्द् 

षति नि विर ठक्ञास् } ति" तण ठु चैलशुहलषण्या 
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ण्व स्छन्द्ष्डोत्वं व्यवस्थापिते तद्ध स्कन्द्ष्ोशन्ट् 

वच्यते | देशभेदादयवस्या 

शुदाचर न युदय न्नान्ने यच्चानपदाथां अखाम् युह- 

वज्यै क गुणा बुद्धिस्तत्र चरति विषयतया चर-ढ । 

१ब्रह्मखि। 

“` मनसेवाचद्र रव्यस्"” इति अतौ तख मनोडत्तिमालये- 

द्यतवा्तधातवम् । “चावि: सच्धिह्हितं ग्. हाचरः नाम 
मत् पद्मन तत् मर्षितम्” माख्ड ० =° । 

आधिः प्रकाश सच्धि््ितं रागाद्य् पा्िभिद्धरति 

श्चाज्तोति शअु्न्तरच्छन्दादीलुपलभम1नवद्वभासते | 

टगेनच्रवणमननविक्ञानादय् पाधिधरराविभ् तं सद्नच्छते 

टि सपपराणिनाम् । यदेतदाविभू त जह्य सच्चिडितं 

सुम्यक् स्थितं हृदि तद् गुहाचरं नाल ग्, हायाञ्चरतोति 

दभेनच्व्ादिप्रकारोग् हाचरसिति प्रख्यातम्'" भा 

गृहावद्रौ दी युहा युद्धा वदरीव । (अालपाष्द) चे 
[= वैद्यकम् । 

गृहाशय इ-स्ली-युहायां मत्ते गेते शो-अच् । ¶मृषिके 
° चन्दाथेचि० रसिंहादिष् जन्त मावप्रयथा “रिं इव्यात्र 

डका ष्ततरचुदौपिनस्तथा । बभ्व् जम्ब्,कमाच्जीर इ~ 
व्यादयाः ख्य शुं हाशयाः* । तन््ंसगुा भावण्प्रः उक्ता 

यथा “शन् ह्ाशया वातहरा गुद्ष्णा मधुराञ्चते। 

च्िण्धा बल्या हिता निव्य नेनगुद्यविकारिथाम्'' । 

स्दिया्मयत्न जातित्वऽपि योपधलवात् टाप् । शु्ायां 
दि शेते । रथरमाद्मनि । ̂ णव' हि यो वेद युहाशय' 

प्भुस्"मागचाश्चर४०्यन०। ““सपेमृतयु ङा चयः” श ता+उ° । 

शुद्धायां बद्धौ रेते इति सवेभ्तयु हा शयः?" भार 

स्वापकाले दये शायिनि प्राणे “सप्र इमे खोकायेष् 
चरन्ति प्राखा गुह्ार्यानिह्िताः सप्र सपन" सण्डन्ड० 

गृदाह्ित ए" चुहायां बद्धौ दये वा च्याह्हितः । दिये 
बुद्धय्ूटे परमाक्नि । “गुद्धाह्ितं गह्वरे एराखम्"* 
कंटन्डण० 
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४कमठे एुशसत्रौ स्तिया योपधत्वात् टाप् । ५ दम्प एु* 

भेदि । “^भ्.दयो गभीरो गहनः" विष्ण स छकतो 

दैविष्णो षु" ““ग हठ योग्य ग्ा बेदर ह्य तदे ् य- 

त्वात् लच्णया ग्ो विष्णुः ग्. हायां ष्टदाकाशे 

निद्ित इतिवा गृहाः" भाग 

गद्यक ए°म् हन्ति रच्तन्ति निधि" ग्.ह~स्त्,ल षोग्यगा- 

गमः । “निधिं गृडन्तिये यास्ते दुग हाकसंत्नकाः 
षति व्याडः) मद्य कुत्सितं कायति कै-थब्टे कः 
ग्. गोपनौय क खं येधाभिति वा अनयोः 

पच्चयोः (“शं सिडह्हिम्, हभ्योकेति” काचिक्षावचनात् 

गूहः क्यप. | देवयोनिमेदे तच्ञोकप्राक्धिकर्भभेदाः 

काथो ख० उक्ता यथा “म् हाकानामयं लोकस्ते 
वै ग्. काः टताः"““न्यायेनोपाच्छं विन्तानि ग् यन्ति 

चवेभुवि। खमागेगा घनाद्ाच् चूदरपरायाः कुट्म्विनः । 

संविभच्य च भोक्तारः कोघाद्याविवर्जिवाः । 
न विधिं नैव वारद्ध संकराल्यादि न पै च | नाधर्मञ् 
न धरेञ्च बिदन्त्येते सदाद्ठखाः | एकमेव छि जा- 
नन्ति कृखपूज्योह्ि यो दिजः । तौ गाः संप्रयच्छन्ति 

मन्यन्ते तदच स्फ्टस् । सश्डद्धिभाजोहावापि तेन 
षण्येन ग्. हाकाः | भुद्ते सगं सौख्यानि रेवल- 
भकुतोभयाः'' | र्पकाच्नभेदे तत्पाकप्रकारो यथा 

समितां खपिषा च्छटा सिताद्राादिसन्भताम् । 
रलालवद्खगकषरमरो चपरिवासिताम् | चिप्त्ान्व 
समितालम्बुट वेष्टय एते पचत् । ततः खच्छः न्यसेत् 
पक्तं॒ग्.हाकोऽयच्दाह्ृतः। गदो टइहथोहदयो 
दष्यः पित्तानिलापहः सधृरोऽवि्, खः पाके किञ्चित् 

सन्धानछत्सरः'? पाक्शा० 

गद्यकालौ ची नित्यकमे*। वि्चसारतन्बो्े देवीमृत्तिं काली 
भरे तन्छन्त्ादटक्र' तत्र यथा “खथ वच्छे भहेशानि ! 
विद्यां सवेफलप्रदाम् । चर्व प्रदां साच्वात् सह्ापा- 
तक्नाथिनीस। सवैरिद्विष्दां नित्यां भक्तिक्तिप्रदायि- 

गुद्धिन न° म्, ह-चा० इनन् । वने शब्द्रलार 

गहिल मर गुह-ग् पा इलच् किञ्च । †घने रचवन्द्ण 

गुडा+काशागचद्रण्यीम् इशः । श्गुहासच्चिकषटरेथादौ नि" 
गृद्धेर लि" म्, ह-एरक । #गोप्ररि रखोहकारे सिन्कौ) 
गह्य लि ग ह-भावादौ-क्यप् काशिका } १गोपने र्गोष्ये 

अमरः “न् छातिम् हगोप्रा स्वम्" जपङभापनमन्तः 

श्डपश्वे सनी ए'सचिद्ध ग गुहार ति दख्छा द०यत् । 

सोम् । ग्. कालीं महाविद्यां वरौ लोकये चाविड्दंभाम् । 

इद्रादि(र)्ढं वगाद्यं रतिविन्द् विभूषितस् (कौं) । 
लि्, शञ्च ततः ल्वा ईथानञ्च सद्वरेत् । षर . 

भाबुकं विन्दुनादकलान्वितस् (क) दिग्, यञ्च ततः 
श्वा शशवयं' सछच्वरेत् । वामाकिवद्संयक्त' नाद्- 

विन्डुषखायुतम् (षौ)! गद्ये काङके पाक्ष; चाथवा 
दि वदेत् । शप्रवीजं तदः एश्चात् नौरोक्यसोश्िने 
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त्वियम्" खथ वेति युद्धो कालिके । दच्िये कालिके""वा 

शुद्धयकेश्वर ए ६ त° \ बेरे । 

शुह्यगुङ एः कमे भिवे सहदेवे लिका 

गद्टोपक ९० खवं ग्यः खन् दीप्यति दोभि-ख्ल्। 

ग् इदीप ङ्व कायति कै-क वा । खद्योते (जोनाकौ- 

पोका ) शब्ट्मा० [अच | मूते राजनिर 

ग.दनिष्यन्द् इ० ग्. गात् उपस्वात् निष्वन्दते नि।खन्द् 

ग्. दय पुष्य ५० ग्. य इष्ममख । अश्व्ये राजनि° 

ग. द्यभाषित नर ग्. ग्.प्र भाषिवम् | ¶अन्त्रो जटा 

र् प्रवाक्ये च । 
ड 

ग्द्ामय ए ग्. य्रप्रचुरः प्राचग्ये भयट. | कात्तिकेये 

“काम्ने यः लचिकाएलो रौद्रो माङ्कय इत्यपि । चयते मग- 
वान् देवो सवेग्, हग्रमयोम्, इः” भाग ा०१३७अग 

ग् छवौज ० ग्. हयः वौजमख । भूखे राजनि° 
गद्धराष्टक नर मारभृत्यादितीथां चके । तच्च यचा 

भूत्याषाढिडिख्डिलाकुल्यमर पुष्कराः 1 

चेति ग्. ह्ाटकमिद्' जले” दति खरेन्द्र स'० । 

श्. विात्यागे तद्ा° कटा०पर* अक्सेट _। ग्.बति ऋग् वीत् 

जगाव | योदित् गनः | ग यस् । 

गं स्त्रो गच्छत्यपानेन देहात् गम-ज्् टिलोपञ्च | ¶विष्टायां 

रमले च | गध्वातोः किपप्र्यान्तताकथन' घुलिङ्कता- 

कथयनद्ध प्रासादिकम् । 

गढ ति° य॒ह्-क्त। श्रे रसंढते च अमरमेदिन्यौ | 
““कामिनोककचकलषवत् ग्.ढ' चमत्करोति” 

“ग. ाकारेङ्धितष्छ च" रघुः । 

^भार- 

साण्द्० 

गूढचारिन् लि्गृढः खन् चरति चर-ट । शयप्नोभृयचारिखि 
गु्रचरणञ्च चौय यङ्काहेतः यथोक्त यान्नवल्क्येन 

कन्दे ऽपि गङ्धया सायर न्ञानिनामादिनिङ्कवेः । द्यूत 

स्तो पानसक्ता्च शुष्कभिन्रखखस्वराः । परद्रव्यग्ट हा- 
खाद्य प्रच्छका ग्ढचारिशः 1 निराया व्ययवन्तश्च वि- 

नषदव्यविक्रयाः } श्टह्णोतः शङ्कया चौय नात्ान' 

चेदधिथोधयेत् । दापयित्वा छृतं दव्य' -नौरदण्ट न 

दख्डयेत्*” । 

म.ढज इ" ग्.ठ-प्ः खन् जायते जग-ड । इलभेदे ^“ 

पर्छन्न उतृपञ्नो ग ठलख्तु इतोमतः'” यान्न ग.ढोत्- 
पञ्चशब्ट् विहतिः | 

ग ठनोड इस््ली गढ नौं वाषस्यान" यद्य । खञ्जनखगे 
शब्दमाला तद्वाखस्यान {इ केनापि भ दष्टचरम् स्यां 

प्रभासनेभिषौ 

{ २६२९ ] गुढ़ो 

जातित्वात् ष । [जनि । 

ग ठढपत्र इ गुद पल्रमख । बह्वोढे, करीरे चरा 

ग,ठपथ इ° गुदः पन्धायद्ध ऋच् समा शकन्तःकरखे 

शब्द्ाधेचिन्क्म० शयु सगे च 

गढपाद् एसो „गडः षादोऽख इषो० १सपँ अमरः 

गठपाद् इञ्लौग.ढः षादोऽद्ध | स्पे शब्द्रत्ा “नडो- 
धरमिग शेत गु.ढपाद् विणोणेः” सा० कथ १९१ 

| स्ियां जातिस्वात् डेषि पादः पदादेशः ग.ढ- 

पदो | रगुप्रपादमानरे न°“ पान दुग् ढेषादच्च"हितो° । 

ग.दपुरष शुकम गु प्ररे, प्रणिधौ अमरः । [राजनि। 

ग ठपुष्यक्रं ए*्यढनि संहृतानि दुष्मागयद्ध| वङ्गलइन्च { 

ग ढफ़ल एश्गढ युधा तधा फलति अच् { वद्रे शब्दाधचि° 

गढठमाग इ.निरकम० भृमेरन्तगते सरङ्गगाख्ये पथि डेमच° 

ग.ठमथुन इ श्लो गढ केनाष्यदश्य मधुन यद्ध । काके । 

च्या जातितवात् डोष् । 

ग, वच्च सु णख्छी ग,उवर््ोऽख। भेके बिक्षा 

ग, ठवल्लिका स्त्री कमे* | अङ्कोट्टश्चे राजनि०। 
ग. ठव्यङ्गा ्लौीग्ढ. काव्यावेमावनापरिपक्चवुद्धिमानने- 

द्यम् व्यज्य यन । लक्लणाभेरे ““बयङ्यख ग.ढाग्- 

ठत्वात् हिधा खात् फललच्च णा ̀ साज्द्०। यथा “उप्त 

ब्ध तन्न॒ किच्ते दछजनता प्रथिता भवता परम् | 

विदधदीढशमेव आअदा सखे । 

शरदां शतम्” 

ग.ढसाचिन् एर क्मे० । “खना खाधेसिद्वरथं प्रत्यधि 
वचनः स्प्,टम् । यः च्राव्यते तदा गृढं ग-ढसान्ञो ख 

उच्यते" नारदोक्तं सा्तिभेदे । 

ग.ढाङ्ग इ च्ौ ग्,ढान्यङ्गान्वख । कच्छपे राजनि० स्न्ियां 
जातित्वात् डौेष॒ रेग्.पे हमान वि° तन च्तरियां ख! ङ्ग- 

त्वात् वा डगष्। { लिदनल्वात् बा डोष् । 

ग.टाङ्बि, षस्नौग.ढः चह्किरख । सपे राजनि* स्तिया- 
म.ठोत्पन्न ° मूढः यधा तथोलान्चः । ` इत्पद्यते ग्ड 

यदधन च न्नायेत क्ख.सः। ग्ट गढ उत्पद्ध- 

तष्य खाद्यस्य तदजः” इति भनृक्ञ एतमेदे । *'यख 

ग्ट दे ऋवद्ितायां भावयीयां वः एब उतृपद्यते सजातो- 

योऽय भवतोति ज्ञातेऽपि कखात् पुरूषवियेषाञ्जा- 

इखितमास्ख ततः 

नोऽमाविति नम न्नायते ख ब्टद्े अप्रकाशसत्प्न्नस्तखय 

एलः शाद्यदीयायां, मार्यावां शह, ०। 

^'सज्ञातीयेष्वय' प्रोक्तंस्तनयेष्, सया विधिः” यान्नण्डक्तेः 

जातः" 



ब्ज 

खजातीयत्वनिशये एव लख पलता। खच पूवेषट्क 

पालित्वात् बन्ध् दायङ्रः यथाह. महः “दौरसः 

सेनजसंव दन्तः कमिम णव च । गुढोत्पन्नोऽपविद्गख 

दायाद्बान्धवाञ्च षट्" | 

गढ़ोक्मन् ष गढ आत्मा षो परमाक्कनि | ^“भवेद्- 
वखांगमात् छलः सिंहो वश्य विपय्यंयात् | ग.ढोत्ा 

बण विङ्तेर्वखंखोपे षोदरः” व्या का०। “(एष 
सर्वेष भूतेष म दोता न प्रकाथते” इतिः त्ख सवान 
याँनिल्वेन स्वितावपि खविदुषाममम्यत्वात् ग्.ढत्वम् । 

ग. पुण गु. -यक अङगं चा । पि्ायाम् अमरः । 

ग.घलक्त एसो गये रक्त खासक्त रख लः । (ग्येषा- 

लिक) प्रशिद्धं खगे शब्द च०। स्तियां जातित्वात् छेष | 

ग.न लिनग्-क्त तख नः । कतविषोत्सगे अमरः । [गरम् 
गर च्टयमे चरा०्खात्म कर सेट | गरयते खज्गरत। 

गर बधे गतौ च दिबा° खातर खक सेट् । गर्य्यते अग - 

रिष्ट । जगरे श्दित् गणशः 

ग.्तं(ख) लि०गरी यने क्त शैदिलात् नेट केरे नि. 
नत्वाभावः । रदुबुक्तो “'प्रहोता गजना उराणः" 

का०६:६१।४ 

६१।१।२।रप्रथस्ते च “पुरां ग्ं वसं न्प्स” कर 

` १।६१५ “गततं चष्सस् प्रथखान्नम्”भा०। चोके निषा 
तद्छ नत्वे गख इत्ये व | 

गन्ति लि ग्टणन्ति रुवन्ति ग्ट-कन्तंरि क्रि “गकं ढ् 

न्द्कि'" पा्डत्वम् । शस्तोतरि “गसयो मेलाजिष 

ऋ. १५६।२५गृत्तंयः स्लोतारः"भा० भावे क्विन् । रस्तुतौ 

स्रो “शिशुः न यन्नः खदयन्त. ग् न्ति भिः" ऋ०९।१५।१ 
भ्ग्तिभिः स्तुतिमिः'' भाग्खोके तु गोिरिल्ये व । 

गं स्तुतौ खकण्बु"उभन सेद् । गृहयतिते यक्गुहंत् न। 

“म॒डयतिः स्तुतिकश्द्ौ'' निष०^तं गदेय सथेरम्" षर 

७।१६)१ “न. देय सतुहि” भा, क्रोडा य॒हू बत् । 

ग.वाकं इ. युवाक+एषो० } ग्, वाक्शब्दे पूगरचचे राजनि° 

ग.षणा सत्ली मयूरपिच्छ चन्द्र यब्द्च° । 
ग्ड रेके भ्या. परन्सकण्खनिट । गरति अगात् | जगार । 

ष्टज ध्वनौ भ्वा० परज च्क० सेट ग्यति। अगज 
जगजं “मजे गजश्च सट }'' देवोमा०८गजन् रिः 

खाम्पसि रेखक” भङ्िः | भावे ग्टव्धते | अगिं 

ब्टजं ध्वनौ भ्वाश्येरन्क, सेट इदित् । ष्टञ्जति अग्डज्ञोव् । 
जनग्डद्ध रञ्जनम् | भावे क्टञ्चयतेः अमुद 

{ २६३. ] 

४ दद्भिल्या सैष गुत्वा" ऋ १० |. 

श्ट्त्स 

व्डच्ञन पण च्ञ्जनि रोगमेदनाशाय ध्वनति गुजि-कत्त (र 
ल्यु | शसलभेदे मे{द्° र्रक्लदने राजनि०। ““्टञ्जनः 

पित्तलः साहो तोच्ोष्णो रोगनाशन: | गन्धाशति 

एषेस्तुल्यः च्छानालः पलाणड, ना” इतच् क्ल्य 

(खगम) प्रसिद्धे ९ मलमभेदे पु “कदुष्णः कफवातन्न" 

ष्टञ्मन गुल्मनाशनम् ¦ रुचिन्ञत् दोपन' दां इगं - 
स्वि परिकोत्तितम् इव् कग. खे (चद्चन) च्छति ४मल- 

भेदेन" “लनं ब्टञ्जन' चेष पलाख" कवकानि च" 

अभच्छ मनुः (गाजर) इति ख्याते ५मलमभेदे चविष- 

दिग्नपशुमांसे न° मेद् खाये क | तन्ना | ““शोभा- 

ज्जन कोविदारस्तया च्टज्जनकादयः" भा०्खाचु०<१ ख. 

खच्राञ्जोयोक्लौ | 

ग्टश्जिम ए यदव्य रद्य त वदरेवभ्वाहभेदे । 
“मह्यां जच्चिरे शूरात् भोच्धायां एशषन्ता दश | ̀ 

वद्देव महाबाहः” य् पक्रमे “काष्टाः कनवको 

वल्वानय ग्टङ्जिमः'' रिवर ३५अ०। । 

ग्णोषन् ए° ग्-श्िक. ग्टखिः सलोल तदच्छा दूष-भाने 

बान्कनिन् &तर । स्तोले छाया ^"देव'.. देष वोऽवस" 
इन्द्रमिन्द्र ग.योषखि'” ऋ ०८|}२।१९. ““ग.खौषणि स्तो- 

नरे च्छाया" भा. [इष । ` 

ग्र्छोव पस्लौ स्य लणष्टगाके हेम° स्तियां जातित्वात् 

ग्लू ह ग.ध्यति अनेन ग.ध-स | ` ¶कालदेे उच््चलद्० 

श्स्लोतरि दस्तुत्ये च नि साधवः "ग, त्स कविं चिच्च 

बिदमस्रम्'" ऋ ३।१६।१ “न.त्खः ग. न्त्" भा० 

““.तृचो राजा वर्च एतम्"? कर ७।८७।५ ““ग 
त्सः स्तुत्यः” भा०। $ जेधाविनि लि०निर०| ` अग्निश्त- 

खणखिदस्तु'*ऋ०७।४।२ ^ग,तखो सेधादे*भा०।. ५ विष- 

याभिलाषूके लि*६सट्रमेदे पु “ग, तेभ्यो ग.त्सपतिभ्यद्च 

वो नमो नसः 'यजु*१६।२५ [उदाश्ब्डम् ५ 

ग्टतृसपति ए &त। रद्रेदे ग.त्सथब्दो यक्बौक्य 
ष्टत्सखमति द, इहस्यतिवग्वे इ ो़लमेे च्पे “चको 

लख सुतद्वयम्". “काशक मडहासल्वस्लया . ज्डक्षभति- ` 

नं पः”  इरिव° १२ अ०। 3 
ष्टत्समद् ए शौनकगोनप्रवरे . छनोलख †एनभेदे 

छनहोल्रख दायादाख्यः परमधारभिकाः † काकः भाक् 

मञ्च ह्वानेतौ तथा ग्टल्मदः प्रम्” रिवर ` ख 

«शनकानौ गुल्यसदेति िक्रनर वा भागेवसौनङोत- 

माद्यं नरेति" आश्न्ो० १,२।१०।१९ ` ^ शषिन्डद्यमः 



ग्ध 

दोनाम शक्रश दवितः सखा” भा आानु*$र अर, 

सच कण्वे दिनां तपैणोयर्िमेदः (“अथर्षयः 

चिनो मध्यमा ग.त्यमदो विश्वामित्रो बामदेवोऽलि्ं- 

रहाजोवथिष्ठः" इति आश्चग,हा*ख०२।४।२५वोतडव्यो 

शत- 

महाराज ¦ ब्रह्मवादित्वमेव च । तद्य ग. त्यमदः षन्नो ¦ 

ख्पेणेनद्र॒ इवापरः । अक्रस्लमिति यो देयं निगृहीतः 

किश्ाभवत् | ऋण्बदे वत्तते चाया खतिर्यंख महा. 

कनः । यल ग, त्मदो ब्रह्मन् ब्राह्मणः स .महोयते । 

स ब्रह्मचारौ विप्रधिः च्रोमान् ग, व्यमदोऽभवत्”” आहु 

१० अनखक्तो रवीतड्व्यपुत्े ऋषिभेदे च । 

स्ट लिपृसगयां दिवा-परणखक" सेट । ग.ध्यति इरित् अग,- 
चत्-अनगरद्ीति । जगह । गद्धित्या-ग्ा गञ्च: । 

` ब्ध नि" ग.घ-ङ्ञ । अभिलाषक कामे ए० उणादि । 

ग्टघु खी ग.घ-र १बुद्नौ रकुर्तानिते शखपाने च रंचिप्रसार 

ब्टक्न, लिन्ग, घर्, । सव्ये अमरः “खग राददे सोऽ्थाँन्" 

रदः चातकस्तोयनभ्,:" मेषदूः श्मातेः गन्,रवि- 

अस्ताति ङायच्छद्रागालाखि'” खथ १।१६।२० 

ब्ध्य निर ग ध-करंखि क्यप †अभिषणोवे. "“गष्यसयं 

अपापदयसि'?भह्टिः | मावे. क्यप् । रकिपसायां नर] तनो 

~ “नेमां 

-भारखाचुरः 

ञख्लौत्य्ये इनि 1 गच्थिनू लिपसावति नि*. 

शच वने बालां क्रव्यादा मांखग,ध्िनः 

७२ कर | स्त्रियां खोप । 

ब्ठन्न षद्ल ग,घ-कन् | (अकृनि) पक्छिभेदे राजनि०। आआ- 

सृच्वषटललोनिवतः चरन्ति ग, प्रादयो मूं ग, ङोज्ं भागे" 

शज्ञनशासलम् । लोधर. मन्ध(तिभिरनि वि इनेः 

` षरित्यक्त” द०्स° ४८ ऋ०। ग्रे दम् गप्र ग, भ्रसम्ब- 

न्विति लि मारभरंपच्चथन्टो २५८१०खद्ा० “ग्न्य | 
श्पच्चिमाले च “तौ शोतान्वोज्ौ ग्र 

(-जटगबुष्म् ) ̀  लुगपक्चमपश्यताम्" रवः + र्लवध 

प बद्थिमो ६ नो ॐ | न 

निर ““रत्न्नन्निशितेः -शस्तरोजेयग घ्नाः ` प्रहारिख 

भागो. शर] गरघ्पच्जानिश्च. ष्यःनोजानाः यथाह 

श्यनो ्चेनांञ्च ` मश्नांञ्च तयोलश्षानजायतः रामार 

` गघ्ीन्द देश्यम् | स्तियां -डनेष् | 

अ भ्रककट ए०.गश्रप्रंघान कूटमद्य| भगधदेशस्यवेनभेदे । 

गोाद्धः लेश्धांभागो . ग ज्रटे ऽभिरचितः:( ध दरथः) 
भग्या० ४६. चर] चरशाद्ि समारभ्य ग भक्रुटान्तकं 

शिवे! । नावतं कौौकटदेशः ान्नदन्तसगधो. भवेत् 

अरिं सङ्ग०.२०७ पट. 

[ २६३१ ] 

गध्रवंटः एः मश्रोपलचितो 

` ग्न 

ग.प्ननखौ सतनो ग.घसय नस्तदा कारोऽ चयस अच् गोरा० 

डोष् । (कचियाखाड)कुलिक्डचे रल्नमा०। रको जिषे 
बदर्याम् बिका “करमद न्रिकण्ठक्सौवीरकशतावरी- 

ग.भनखयञ्चे ति कण्टकसंनञः । रक्तपित्तङरै “हतौ वङ्गो 

 कुण्ठसंत्तकौ |. सेमे चेव शुक्रदोषविनाशनौ'' 

छखते तखाः कण्टकसंत्नत्वहक्घा युष्छा उक्ता: ।. 

गप्रपतरा स्तो गर दथ भूष्वः पलः यद्या । 

राजि । म.प्र पल पठः पचोऽख। 
. प्चलतपच्चे रेबाश्वभेदे ` ग.घरवाजादयोऽप्यन 

म. त्रवाजानां शराणां 

घ्पलराडच , 

ग्य 

शशतेन 

नतपवेखास?' शल्य ० २७ 

अ०। वन्ये खन्द सेनिका"' वय् पक्रमे “'सञ्चारकः 

कोकनदो ग.भपभञ् जम्ब् कः” 

श््कन्द् न्यभेदे । 
ग्.त्रयातु इ" ग, ्र्पेख याति यावन् । गधर्पे राच्च 

खभेदे । ““खपेयावहतग, भयात्” क०७। १०१।२२। 

ग.प्रराल् इ दैतनम;्रोराजेबेति वा उपभितस०। गरूडाकजे 

जटादुपश्िश्ि ।-“निर्निमेद छतौच्छासेग श्रराजं शिला 

शिवः" रामार्खार०| ग प्रपत्या टयोऽप्यलर ! 

वटोऽनर स्थाने । तोधमेदे 

नतो ग.्रवट गच्छेत् स्यान" देव धोमनतः | ्ञायोत 

अखन तन्न अभिगम्य. दष््वजम् । नाद्खेन भवेद्धीे 
अतं हादशकाभिकम् | दतरेषां. ठ व्यानं सवैपापं प्र 

श्यति” भान्वन्ट४ चर 

गःप्नसौ खली ग.भ्रमपि ति सो-क गौराग्डगेष् दैत०। वात- 

: रोगभेदे बधा इ छतः “पाष्णम प्रतवङ्लो नां त॒ सतम्भशत् 
खनिलादि ता। सकः चेषं निग ह्वौयादु ग॒, रीति 

दि सा खता? नाधवकरोऽष्बाह ।; \ { स्का ख्कटी 

शशजादजङ्कापदं कमात् 1, ` ग. शरसोस्तमाकत् तोदे- ̀ 

ह्वः खन्द्ते खडः | वातादातः कफान्न्दरः गोर- 

+ बाऽरोचकान्विताः?. | भाकप्रकराथे विह्नरे थो क्म् यथा इ 

` “स्िू्व्वोरकटौड्र्जाहजङ्कापदः -कमात् { गभरः 

 सोसल्पश्त् तोदेगुंहहांति श्खन्द्ते छड्धः । .वातांद(त , 
` कफाभ्यां साः विन्नदा हिविधाःइनः। वातजायां भवे- 

त्तोदो देूख्धातीव वक्रता |. ` जादजङ्घोदसन्धीनं 

स्फरणं स्तम्पता ष्टशवम् | वातल ् नोञ्गवाबान्तु गौरव 

कड्धिनाहीवस् ।. तन्द्रा खच प्रसेकञ्च भक्ते षन्तयेव च । 
मभौ वातात् बेबलात् ` स्किगादिषर््यन्द" सतम्प्रकत् 

नोदेति । ` कमात् इद्धिक्रमात् `तेन `यय। यथा 

भार 

` भाग्ध०४६ खण उक्त 

६५६ 



श्ट { २६३२ ] 

वते तथा तथा स्फिगादीन्याक्रामति। नान यङे 

` निङ्धशक्रमनियमः ¦ तथा चद्धः खन्द्ते स्फिगादिषू 

शिराकस्पय' करोतीत्यथेः” | 

गृप्ताणषु गध इवानिति अन-खअच् गौरा० डोष् रं्चायां 
खत्वम् ¦ धूपन ठ्च॒॑वेद्यकम् । 

गप्रौ खलो कष्यपषल्याः चनाभेरे। . “ट् चता 
महासत्यास्ताच्ायाः परिकौर्तिताः | काको श्येनी 

च भासौ च सस्रीरी शुचिम्, धिका | शेन चेवनां- 

-सतथा भासी भासान् ग.घ्राब ग.्रयपि" इरिवन्देखर। 

ग.भ न^गुङ्+वेदे खय भः । ब्टहे ` न्य्, भ्वियन्ते यशसो 

गभादा ° ७।२२।२ ग,भात् ग्टद्ात्”" भा° 

मभि इ" यह-कि स्म्म्ः वेदे ख भः। पहथे } 

«वनद्यतोनां ग भिरोषघीनाम्" अथ० १२।१।५७ 

ग भौत निन्यह-क्त वेदे ख्ख भः। गीते “रानि ग, 
भौतां इखतो नयन्ति” ऋ०१।१६२।२ “ग,भोतां ग.ङ्- 

ताम्" भा. रग, ङोतयन्ने च `यदि ग.भौततातये' ऋ० 

५।७४।४ “ग, भौततानये ग्टहौ तयन्नसन्तानाय” भार 

कचित् खओ्ऽपि प्रयोगे लोके भः । (“जयजय जद- 

जामजितदोषन,.मीतयुखास्" भाग०१०८७] ११ ज्ञो" । 

गिली गछाति सत् गभम् सह-कत्तरि क्तिच् 

इण्णे* । रुछतप्रष्तायां नवि । ““ग. टिः शद्वव स्थविर 

तवागाम्" ऋ०४।१८१० "“ख्ापौनभारोद्वडनप्रयल्नात् 

मे. रुत्वाहपुषो नरेन्द्रः" रघुः । “भजमानख 
चपलो मोः स प्रचचार ङ" इरि "व ०७अ०। जात्या 

सहायं कसर पियेषशतेऽपि परनिपान्ः गोग्टदिः। 

इदन्त्वात् वा ङोप। “षृषोह्णीनां पौवराखाञ्च ताव- 

दपयाः गच्छयोधेनवः चछत्रताञ्च' भा. व्याच €३ 

० | र्सलत्प्रस्टतस्तोमाने सखतरव ग छर्नोमा- 
तर परस्वे ““चतष्यादा गािंष्याः” पार नान्तरभारव्धं 

शन्दा्ेचिः ग, रपत्यम् गच्छादि ठक् | गाय 
तदपत्ये षुद्ी। कमेखि क्तिन् । श्वराइक्रान्नायाम् 
अभर: | ४बद्रहचे मेदि°। ५काश्मयें राजनि०। खाये 

क तत्राय । सप्रपर्ारगनचेग्यादुपक्रमे ^मधकभूमिम्ब 

ग्टदिका इति संमभागाः कलकः” चद्वतः । 

ग.ादि कप्यार्थे ठकपर्धयनिमिन्ते पान्गन्खनोक्तो शब्द्- 

गणे प्च च गणः “ग. हि बि इलि विशि कुटि 

व्यलर्वश्ति मित्रयु" | [ग्टहयाखुः । 

भ, भङ्ये अद्"च्* आरा्मनसकश्वेट । म. इयते अजम्, हत 

ग्द 

ग्, इ न° ग, यते धमां चराय यह-गेङ्थे क । इटका- 

` स्टत्तिकादिरचिते ¶गेहे। अद्ध इं दत्वादयश्चभयचि्गः 

तत्न एकग, न° पुजिङ्कस्तु बह्धवचनान्त एव ^तव्ा- 

गारं घमपतिगृ हारत्तरेथाखदोयम्”" मेषदू* । “जाला- 
मताम्योऽधिग, हं भ. दिः" «“ग्,हाखि नौ रिव त 
रेक +"किप्रेष भासा ग, ₹रेहलोनास्” ग ेविथालेरपि 

भूरिथालेः"" भाषः । चण्ग,ङ-परखे कमैखि अर । 
र्कम “न ग, ग, इमित्याधग् हिणौ ग. इच्यते" 

श्तिषख्टतिः | रेनामनि शब्दर०्धमेधादिभवने राणौच। 

गेदनिरभांखप्रयोजनमा ङ वशिषः ^वासतुन्नान' प्रवच्यामि 

यदक्ञ' ब्रह्मणा धरा । याभशद्मषुरादोना निमा 

बच्छते सया” । भवि०एु* “ग. इस्द्छ क्रियाः सववाः 
म रिष्यन्ति ग. हं विना ! ग्रतस्तश्मादु ग. हारभ्भप्रनेश 

सभय नवे । परगेहे जताः सवौः श्रौतसशात्तौदिकाः 

श्रियाः । निष्फला सु्ेतस्ताखामधौशः फलम् ते" 
त्न सामादिभेदे एरषभेदख श्युमाश्ुभ" राशिभेरेन दार- 

निवेशनद्चोक्तम् ““यद्ध' दग्र इचतेशष्दिङतितमभौ स्रामः 

श्ुभोनाभभाव्छ' वगे' हियुं विधाय परवगादंत गजैः 

शेषितम् । काकिण्यस्वनयोख्च॒ तद्दिवरतो यद्छाधिकाः 

शोऽथदोऽच दार' दिजवेश्यसदरूदच्छपराश्ौनां हितं पूर्तः” 

० चि° । “व्यवहारप्रिद्ध' यचा (नीककण्ः) इत्वा ` 
दिक तद्ावकरडचनक्रादसारेख यदलुराधादिक न्तं 

सतो यदु शिकादिराथिः खाततन्नामभभेव यद्छिन् मामे ` 

नगरे वा बस्तुमिश्यते तद्ध (चर णादिः) इत्यादिकं यन्धान 
लच्ञाच्जातो यो राशि्मीनादिस्तट्खामभम् श्वः नाम- 

महयं स्नात्वा नामभात् पुरुषनाम राशेः सकाशात् यद्ध' यख 
ख्ामख्य भं राशिः यद् दितौयो नवमः पञ्चमः एका- 

ट्शसहयोदथमञ् स्यान्तटासौ यामः खख शुभो फलदाता 
श्यात् अन्यथा न भवतोत्यथः । यथा नौलकण्डश्य इ~ 

विकराशितः पञ्चमोमोनराशिरतखरणादिनगलकर्टश्य 

बासयोभ्यः खन् शभफलदो न वाराणखादिः। उक्तञ्च 

खड संभा यड ५“ नास्तात् दिद्धताङ्कदिम्मदगतो सामः 

एभोनाऽन्थेति'" । चन॒ काकषि्छादौ नामराशिरेव 

पाहः । छक्लञ्च '“काकिण्यां वमे शुद्धौ च वारे दयते- 

स्लरोदवे ¦ भन्ते पभभ॑वरखे माभरायेः प्र्ानतेति'" 

व्च द्ाभाव्ननोरत्तसखेत्वमधमषयतवं चह सलः दगं- 

जिति। वगांस्तु ““दकचटतपयशाः सखगेषभाजार 

सिंहृ्नाम् । दपा खखगावीमां निजपञ्चनेरिषाम्टौ? 



; 

द्व् क्राख्लन् यख । च'स: यद्ध'ख्ाकोवर्मोगरूखादिः 

खद संधां हियुष्छां विधाय शंत्वा परख सामख्य वनं 

संङ्खवया आश्यां च क्त्वा गजेरष्टभिः शे षितिमव- 

णिण्टन्ताः काकिगयोन्ने याःषु'खः | एवं साभद्यापि खयग- 

सद्यं हिगुणां शत्वा परख एसः वगरुंद्खःया युक्तां च 

सत्वा गजमक्तावशि्टाः पाद्य काटिण्यो भवन्ति एवमनयोः 

घरष्ामयोः काञ्िण्यःखयुः | तन तदिवरतः पुरूगका- 

क्िखोनां सखामकाकिणोनां विवरमन्तरन्तसिन् क्रियभाखे 

यद्ध प्राम टादत्वात् घु'सः काकिण्याविशेषे पु'शोटरव्य- 

निः | सामख प्रनिखद्णीट त्वा दित्ययेः । यथा । नोल- 

कश्ठख वनेः सपः वद्य दुध्रा ५ दिगुखा १०र अदर 

वैगेःसिंहस्तत्स ङ्गपया २ युक्ता १९ गजभक्तगेषं ५ नो 

लकण्डस्य काकिण्यः । एवं सामव्ेसङ्खना १ दिगा & 

नौलकण्डवमे ५ स्या युक्ता ११ च्रमक्तावयेषं ३ 

यामद्य काकिणवः दयोरन्तरे शेषं २ नौ लकश्ठख दाट- 

त्वात् खद्रव्यहानिरित्यधेः। उक्तञ्च “स्वग हिगखं 

लत्वा परवरगेख योजयेत् । अषटभिस्तु इरोद्गागं योऽचिकः 

स कशो भयेत्"द्ति | इतोऽन्यथा्धः कथन्ुपवथिषनार- 
ददाः “अकारादिषठ वर्गे दिचु प्रागादिष क्भात् । 

गृधमाजरसिं हाश्रसपाखु गजमेषकाः । = दिग्वगांखा 

भिय' योनिः सवर्गीत्मञ्चमो रिषुः। रिवम" परि- 

व्यज्य गेषवगाः शुभप्रदाः साध्यवग' पुरः स्थाप्य 

हतः साधकः न्यसेत् । विभजेदरभिः थे ष साधक 

नः टतम् । व्यत्ययेनागतं शेष साधकस्य कणं 

खरतम् ¦ धनाधिक' खल्यम्टणं सपसं पत्प्रद शतस्'” 

इति| गृघ्रोऽत्े गरुडः गरूखसर्पयोभेद्ापैरस- 

न्यात् साध्य इत्यथः | साध्यो वाख्योग्यो याभादि- 

सखतश्ड वर्गः वगेखंख्यां एरः संस्याप्य साधकथ्य नोलकण्ठादेः 

वर्मा एषतोग्यसेत् ¦ एव विशिषटोऽङ्ोऽदटभिरगक्तः यें 

साधक कथं स्यात् | यथा साध्यवमेसंखया रषएरः- 
स्थापिता साधक वग संख्या च तः साचेवम् 
५९ ठताच्िपञ्धाशत् क्टमक्तावशि्ट" स) ध्यख ५चन' 

साधकस्य साध्यस्छ च संख्या विपरीतस्था पित२५ अरमक्त 
शेषः शाघकद्य रथं खात् | अथ दवारनिवेशनमाह। 

थेति । दिजादिरागिमतां दशां करभे पूर्वतः 

पराच्यादिदिक् चदे ह्वार छतः यथा दिजराशयः 

करवटचिक्षमौनारोघां पू्दिधि । वैशराशयो ठषक- 
ग्दामकरास्तेषां दश्विखदिषि। शूद्रराथयो निथुनठडा 

गद्ध [ २६१३) गृद्ध 
ट 

कुम्भाख्णे षां पश्चिमदिशि ्पराशयो मेषसिंहधदुपरा- 

स्त भाङन्तरदिशि हारनिवेश दूत्यः" पोदुर धार 

अलरेद्" वोध्यम् गेषाद्धन फले बोध्ये रेषामावे त् 

ारकात् । कङ्कादेव फलं बोध्यमिति नन्त्रविदां मनस्?" 

च्छो० त° वचनादङ्काभावे इारकाङ्खात् फलनिर्थयः । 

राशिविरेषश्य पामादिस्यानविरेषे जिवाङूनिषेधमाह् | 

“गोखि इनक्रलिथुन' निवसेन्च मध्ये साम्य ॒पूतककृभो- 

ऽलिटषाङ्कनाच । कर्कं धलस्तुलभमेषवटा खच नदह; 

सतपञ्चमपरा बजिनः श्ुरन्द्रयाः" हरवि “वस्तुमिषटखय 

पामख वस्त्नविभागवन्नवधा विभाग" लत्वा. मध्ये मध्य 

अविभागे गोसिंहनकमिधुनः समाद्धोरदन्दः न निवसेत् 

हषसिं हसकरभिथुनराशिमनः परुषा न वसेयुः । अथय 

पूनेकककभः पूषेदिशागोऽष्टदिच अर्दिखिकः तदा 

दिराशिमन्तः रषाः न वचेयः । यथा । पद्यां टञ्िकः 

छाग्ने यथां भाषो भेनः, दिणय्यां कन्या, मे त्यां कवः 

पञ्चिलायां धद्चुः | वायव्यां तुला उन्तरख्यां सेषः रेशा- 

न्यां कुर्पः न वभेदित्यधेः। चथ वगाः} क्षटत- 

पयशवगाः अषौ रेन्द्रयाः पूथैदिशिमारम्थ अष्टदिक् 

बलिनः | यथा खवर्ग पूवखयाम् । कवर्गं आग्ने यास । 
चवर्ग दिखा टवर्ग ने त्याम् | तवगेः पञ्चिभायाम् 

पवर्ग वायव्याम् | यवगं : छन्तरख्यास् । शवे रेशान्यां 

बदीत्थधेः । कोडशाः वगाः स्वपदञ्चमपराः खख्मात् पञ्च 

मः परः शन्र्येषां ते। यद्य आखव: पूर्वैदधां बको तेन 

स्व पञ्चसप्रचचिमायां इर निवासोवा न विधेयः रव 
कवगौदोनामाग्ने यादिसप्नदिकु अलित्वः तत् पश्चमख 

रिएुत्वच्च ज्ञ यम्" । पौ० धा० 

तल ग्, इयोग्यभूजिपरीचा विश्चकमेथोक्रा यया 

^श्रधातः संप्रवच्छामि लोकानां हिगकाम्यभा | शेता 

रक्ता तथा पौना जञव्णा वच्यौरपूवेशः । गन्धा नाद्यौ 

मूमौरक्गगन्धा ठ॒ चत्तिखो। मधुगन्वा भवेह यगा 
मद्यगन्छा च सद्धिषो । मधुरा बाह्यो मृभिः कथाया 

चनियान्विता ¡ शन्का वेगा मवेदूभिलिक्ता खदा प्रकी 
सतिता । चतुरा दिपाक्षारा सिंहा इषभ्पि णी । 

त्त च भदरपोठः च लिशल चिङ्गशन्निभस् । पासा 
दध्वजकुम्भर्पददेवानासषि इलं भस | लिकोष्णां शकटा- 

कारां शर्व्यजनसच्धिभाम् । छरजाकारशीं से - 
मण्ड कर्पिशोस् | खराजगररंकाथां वक्रां चिपिटद्पि- 

ष्योन् | उदुगरामां तथा ल्ककाकशपंनिभां तथा । 
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शूकरोष्राजखडर्थो धटदःपरणुद्पभाम् । कऋञ्रलासथवा- 

कारां दुग्धां च विजयेत् । भनोरभाऽत्र या भूभिः 

परोपरेततां प्रयतः । हितोया दद्भ्मिख निम्ना चोत्तर 

पवके । गम्भोरा ब्राह्मणो भमिन्डं पाणां तङ्गमाधिता । 

देश्यानां समभूमिञ्च शराणां विकटा इता । सर्वेषां 

चेव वशानां समभूमि: शुभावहा । शुक्घवणां च 

सर्वेषां शुभा भूमिरदाद्ता । कुशकाथयुता त्राद्धी दूषी 

न्धपतिवद्खमा । फलपुष्मयुता वेष्या शूद्राणां ढखसंयुता । 

नदौपाताच्रित्मं वदत् भहापाषाशसंबुताम् | खथ- 

लाभां महाघोरां वायुना वापि पौड्तिाम् । वद्धभ्खक 

संयुक्तां मध्ये विकटद्ू्पिणोम् | श्रष्टगाचनिभां ख्चां 

दन्तिः परिवारितम । -चैत्यश्शानवलमीकधत्ता- 

न्तिकेष वत्ति नोम् । चतुष्यथम हा स्षदेवमन्तिनिवाखतः 

दूरस्थं शभ्वगत्तेयुक्ताञ्चव विवर्जयेत्” भमिभेदे 

फलानि तल्नेव'“दछवख गन्धा रसा धनधान्य शुभावद्ा | 

व्यत्यये व्यत्ययकला ततः कायं परीक्षणम् । चतुरस्ता 

मद्हाघन्या {हिपाभा चनदायिनी | सिंङाभा सद् युणन्धुना 

दषामा पशुद्धिदा । इत्ता शद, दा भभि्ेदरपोठनिभा 

तथा | लिशूख्ूपा वोराशां सतृखनिधं नसौ खदा । 

लिङ्गाभा. चिङ्गिता शरेडा प्रासादध्वजसच्चिभा । पदोच्ननि' 

कुरूते कुम्भाभा धनवच्धिं नो । सिकोखथकटाक्ारा श्- 
व्यजनसच्चिभा । क्रे तसौ रया्ेधमेहानिकरौ- 

च्छता। खरजा वंशा सपेमण्ड काभा भयावहा । नेःखा 
खरानुकारा च ऋ्डन्युदाऽजगरान्विना । चिपिटा पौरै 

हीना वक्राकारा तथेव च | काकोलूकनिभा लह : ख. 
शोक्भयप्रदा | सर्पांभा एत्रपौत्रन्नी वंश।भा वंश ह1निद्। | 

शकरोदाजसटशो धनुःपरशुद्छयिष्डौ । कुचेलान््- 

शितान् सखान् ब्रह्मन्नान् जनयेत् तान् । शकलासशवा- 

कारा कटतघत्रा धनात्तिद्ा | दुर्मम्यां पापिनं दुटप्रजां 

भृभिं परित्यजेत् | मनोरमा छतप्रदा टद् धनप्रदा सता । 

खलवद्ा ता् दक्ठरोशदिकप्मषा सधी 1. गस्भोरशब्द्ा 

जनयेत् एनान् मभ्भोरनिःखनान् | वङ्ग एदान्वितान् 

क्यात् सद् सौभाम्यदायिनी । विकटा. शङ््जातोनां 

तथा इने वासिनाम् | शुभदा न परेषां च तस्कराणां 

श्युभावङा } व्वा खान् वशान् वशानामाधिप' 

खदा । शुक्णवच्णं च स्वेषां एलपोलप्रव्धिंनो । कुश- 

काथन्तिता जह्बचसान् रते छतान् । दूबौन्विता वोर. 

खनिः -फदठमा घननद्ा । , गदोप्ाताच्रिता सखान् 

खतवल्छांस्तधेय च । दरि द्रानश्समध्यस्या ग्तानस्था कषा- 

युतान् | विवरा पशुएल्रात्तिं दायिनौ सौख्यह्ा{रिखो । 

बक्रातिवक्रा जनयेत् त्रान् विद्याविद्टौनकान् । शष 

भाजांरख्युडनिभा भौतिद्धतार्तिदा } शला खलान् 

एल्रान् जनयेहशषातकान | घोराधोरग्रदा वाुपीड्तिा 

बायुभौतिदा। बक्ञभद्धकसंयुक्ता पशुहानिप्रदा सटा । 

विकटा विकटान् प्रान् शण्टगाखनिभा तथा | ददाति 
ख्च्ता पद्छषा दुबलानु जनयेत् तान् । ग ङशखामिभयं 

च वलमीके विपदः ख्टताः। धत्तालयसमोपे व॒ 
मख मरण भवम् । चतःपवे त्वजञोतिं: खादहेगो 
देवखदमनि | खर्थेानिख्च सचिवे ध्वे विपद् उत्कटाः | 

मतायां तु पिपासाख्ात् कूं धघननाशदम । दथ- 

ख्डादिपयेन्त' पौद्यन्ते रवा सिनः। चैत्यश्सथानदेवानां 

ग. इखि परिवजेयेत् । निखछनेद्धस्तमानेख पुनस्ते जैव 
पूरयेत् । पां दनाधिकमध्योनाः चे ठसध्याधमाः क्रमात् । 

जलेनापूरयेत् भ्व शोघ्र' गत्वा शतं पदस् । तयैवागम्ब 
बौक्तेतन होन सकिलांशुना | अरल्िमाने श्रभ्वे वा 

द्लिभे च सर्वतः। दतभामशरावस्यं कत्वा 
वत्ति चठयस् । चवाल-येद्भपरीच्ा्थं खम्प प सर- 

दिङ्चखम । दघ्ना पूर्वादि ग ऋहोयादइणौनामुपू् शः । 
लाकर तथोहेओे सववीोजानि वाययेत् | लिप 

सप्रराल्ेख संप्ररोहन्ति तान्यपि । उश्रवीजा लिराने 

सङ्करा शोभना महो | मध्यमा पञ्चरात्रेख सप्र 
राल्रेख निन्द्ता | तिलान्वा वापयेत्तत्र यवाश्चापि च 

सषेपान् । अथ वा स्वधान्यानि वापयेञ्च समन्नतः'। 

यत्र नैव प्ररोहन्ति तां प्रयत्नेन वर्जयेत् | ब्रीहवः 
शालयो शकाः गोधूभाः सप्पास्तिलाः। यापय; 

सुप्र. समवौजानि चेव ह्ि। सुवशेता्नपुष्पाखि च॒भ्व- 
मध्यः गतानि च । यख नाद्धि सभा्यान्ति स भरमिस्तद्य 

शोभना । पांसवोरेशुतां नोता निरौच्छाञ्चान्तरि्लगाः | 

-चखधोमध्योद्धगा न्टणां गतित॒ल्यफरप्रदाः› । 
भूमेः प्रगोदिदि्कञ्जवफल' ततर वोक्तम् ` चतुरस्त्रं सभां 

शङ्खं भभि' रत्वा प्रयल्नतः । तख्धिन् दिक्साधनं कार्य 

इत्तसध्यं गते दिशि । पर्द्वे भवेज्ञच्छीरापेग्थां शोक 

मादिरेत् । याम्यां याति यमहवार मै्कति च महाभयम् । 

पञ्चिमे कलहं कुर्या्ायव्यां ग्य मादिभेत् । न्तरे 

वंपषटडडिः ख्यादौशपने रत्रसद्चयम् | दिङर्डे कुलनाशः 

-खादक्र . दारिद्रयमादिरेत्” । 
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ग्दद्धे आयाभविस्तारभेरेन ध्वजाद्यायास्तत्फलः 

वथदिगृभेदेन ध्वजादीनां विधिनिचेध्मौ चाह तत्रव 

“विस्तारेण इतं देष्यै' विभनेदृटभिसततः । यच्छेषं स भवे- 

दायोध्वजाद्यास्ते स्ुर्टधा । ध्वजो धूमो हरिः श्वा गौः 

खरेभौ वायसोऽ्टमः | पू्वदिदिचु चाष्टानां ध्वजादौना 

भवस्यितिः । खस्यानात् पञ्चमे स्थाने वेरत्वः च मह 

बेत् । विषमायः शुभः प्रोक्तः शमायः शोकदुःखद्ः । 

स्वस्थानगा वलिष्टाः खय, ने चान्यस्यानगाः शुभाः । 

ध्वजः सिं तौ च गजे द्योते गवि शुभप्रदाः | इषो न 

पूजितियतर ध्वजः स्त्र पूजितः | दषसिंइगजाद्ौव 

कुण्ड करकैटक्रोटयोः | दहदिपः एनः प्रयोक्तव्यो वापोकरूप- 

सरः च । ्गेन्द्रमाखने दद्याच्छयनेषर॒ गजं एनः । 

ष भोजनपातेषु खादिषु इनध्वं जम् । अम्नभ्य 
स्वेषु, ग, हे वद्ध. पजोविनाम् । धूमं नियोजयेत् केचित् 

श्वानं स्त च्छारदिजातिघ्। खरो वेष्यगुहे शस्तोध्वाङन्तः शेष 

बदौष् च । इष्रिहगजाश्चापि प्रासाद्पुरवेग्रह्च । गजाय 

वा घजाे वागजानां सदनं शुभम् । अच्वाखयं ध्वजाये 

च सराये दृषमेऽपि वा । उष्णां मन्द्रं कायः ग- 

जाये वा इषध्वजे) पश्एुसद्म हषाये च ध्वजाये वा शुभ- 

प्रद्म। शय्या दृषभः शस्तः पटे सिद्धः शुभप्रद्ः। 

अमतच्छनवस्ताणां ठषाये वा ध्वजेऽपि वा} पादुकोपा- 

नच्नै कार्ये सिंह्ायेऽप्यथ वा ध्वजे | खणंरौष्याद्षादर 

नामन्यषां त॒ ध्वजः ख.तः। बाह्रे त॒ ध्वजः रूढः 

प्रतीच्यां कारटेच्धखम् । सिंहश्च भष्डतां यस्त उदीच्यां 

च खं शुभस् । विशां षः प्राग्वदन श्रायः दच्िणे 

गजः ध्वजः 

भतः । ध्वजायः त्षल्ियविशोः प्रशस्तो गुरूरत्रवीत् 

सिंहाय: सर्वथा त्याज्यो ब्राह्मण्येन इषस्तथा । सिंाये 

नि चाये च अल्मायासं प्रजायते । धजाये पूणं 

बिधिः खाद्डषायः पशुदहिदः) मजाये सम्पदां 

दृड्धिः गेषायाः शोकदुःखदाः” | 

अया यन स्युस्तद्िङःख्खद्वाराशि स्युरिति फलिताणे. 

"प्रत्यगध्वज हारमयोच्छि पूवे हरावुट्क खात् 

दिरदेच याम्यम्" इति ब्रीपदय क्तः “सवद्ार दह 

ध्वजो वरूषदिगृ्वार' च द्धित्वा रिः प्रागृद्रारो 

टृष्भो गजो यमच्ुरेशाशास्खं खवाच्छ,भः'” मदेश्वरो- 

कंच । “पञ्चादुद्करपूव्यमे दिजादितः'" छर्चन्बाद्ध- 

| स्वामेव चायानां श्रोष्टतमो 

खद्वेमेदेन हारनितरेशनसुक्तम् दिजादितः नह्य , 
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स्ादिवरशभेदेन पञ्चादादि दिचु ग.इषारं खात् । यथा 

-जाह्मणस्च णचचानृखख' ग, दार ललियस्योदग् दिश 
वेशस्य पूवां, शूद्रस्य रमे दलिणस्याम् इत्यथः । उक्तञ्च 

रोपतिना “ध्वजे प्रतोच्यां खख मखजानाखदङः ख 

भमिभ्टताञ्च सिदे | विशो षे प्राग्वदन" गजेतु द्य 

याम्याननमामनन्तोति" । टोडरानन्द् च्यवनः ““ध्वजञे 

परस्थं विप्राणां राज्ञां सिंहेऽ्युदन्खखम् । गजे 
शर्य याम्यास्यः विशः पूवं इषे इति ॥°› पौर्धा० 
गुडहाणाभायवारांशादिकं तत् फलञ्च विश्च उक्ता" वथा 

“पिण्डे नवाङ्कः दक्गगजेरग्निनागाषटसागरौः | नामे 
धख्िते भक्तं ऋमादेते पदाधेकाः | 

टचेतिच्य.चखभादुभिः । आयो वाराऽशको द्रव्य 
ष्टणङल्तन्तियियुतिः। आयुञ्चाय ग. हेशकते ग, मेकं 

हतिप्रदम् । सपू्याः शुभदा हेते दयरुपूरास्लनिषटद्ाः १ 

अस्याः । दृष्टम. हदोषेः »७इस्ताः विस्तारः ७इस्ताः। 

^“तथायते वदुभुजकोटिषातः"'लोलाग्डक्तदिशा सतेत्रफ- 

लम् २०३ इट् पिर्ड नवधा स्थापितम् यथात्मभसम् नवादय 

ड्ौगुंखिते नागाद्यङ्कद्ते चआायादयः्ुः | यथा २०१ 

पिष € युखिते १८२७ । रभक्तंयेषाङ्कात् १ खाय 

सिंहाख्यः | &तः १८२७] अभक्तः शेषःऽ तेन वार 

शनिः । हैः १२१८ €भक्तः श्शेषः अंशकः (नवा- 

शकः) | स्गुखः १६२७ ¦ १२भक्गाः ४धनम् | शयुः 
६३०९ । सभक्त शेषः शणम् । रथुखः १६२४। २३ 

भक्तः शेषः ४नच््रं रोदिषो | प्युणः १६२४। १५भक्तः। 

४ चतुर्थँ तिथिः | ४युखः ८१२ २७मक्तः शेषः 

नागाट्िमवस्छयां 

शेषः 

रप्रीतिर्योगः । प्युणः १६२४ । १२०क्तः शेषः ४ वधा 

ऋायुः। आयादौनां प्रयोजनः पीर्धा० दर्तः वथा 
न] ८८ अथषामायादौ ना प्रयोजनसच्यते । यद्य तावत् ^“{वष- 

मायः शुभायै सभायः शोकडुःखद्ः'' इति वसिषोक्तम् । 

५वाराखां च खयांरवारराश्य'शाः सदा वदङ्किभयप्रदाः । 

भेष हाखां वारां शाः कतु रिटार्धेसद्धिद्ाः'' दति यधा 

गख्ितेनागतो भौमवारः सोऽपि निन्द्यः तदाशौ मेष- 

इश्चिक्रौ निन्द्यौ एवमन्येष्वपि राशिषु तन्नवांथालिन्दयाः 

“ग हद्यागत > यत्त्, तदुदिराण्ाक्षक याद् | तच्नवांश- 
[ऋणा % 

व शपते ज्ञातव्य सवदा म हभमिति”तथा ख लसत्तिका 

दिराश्यात्मिक्रा तलै कावेषे मेषः । खगेऽपि हाटके रेषे 

मिधनमन्यथा षः । पुनकेस वध्यं शकल्नय यावस्खिथुनमन्यथा 

ककंः। एवश्त्तराफाल युन्यदिष हिराग्दासमकेषहनौय वि 
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दद्धिः। न ठ निःसन्दिग्धे ष्व कराशगातकेष अ{श्नन्यादिष्। 

धनसेयोड फंचम् “धनाभिक' ग, इ' द्य निदं नाय 

ऋणाचिकभिति" | नत्तबख् फलम् ˆ“विपत् प्रदा विपत्तारा 

प्रत्यरिः प्रतिक्नद्ः | िधनाख्या तारका. तु सवथा निघ- 

नप्रदा | विवच्छं तारकासवे तच्विभाणमश्ुभप्रदम । कुवेन्न 

ज्रानतो मोहाद्दःखभाम्ब्ाधिभागभवेत् । अन ग, इनः, 

चवादिनभं यतस ख्यं तच्नवभक्तमवशिदतारका वित्ता 

रादिकाः ख खे नदानिटास्तदिने ग, (रम्भ न कु्या- 

द॒न्यद्खिन दिने शुभताराघ्च ग,ङारन्भ कुया (दत्ययेः 

दस्ति केचित् | षरे त॒ ग, हकत नाभनच्चताट्ग, भं 

संगयय' नवभक्तमवशिरटः विपत्तारादिकः स्ात्तदग,हम- 

निरटमन्यथा शुभमिति यदाह कश्यपः"“दत्ते दःखं दतो- 

रचः पञ्चस यथःशयम् ! चादु+्तयं सप्रमच' कर् - 

अआद्यदि शप्रमभिति'"षास्तुशासत्े ऽपि ५ग, भात् स्वाजिभं 

गण्ड भक्त च नवभिः एनः | यच्छेषघ सा भवेत्तारा 

सप्रपञ्चनिकाऽधमेति?” प्राहः । यदात ग. हकत. गै ह 

च्वेक' मतन खात्तदा तच्छ ममशुभ' वेति नियमा | 

विषः “ग, इख तत्पतेसूवे कं धिष्णय् ̀  चेच्निधनप्रद- 

सिति^निधनं मरणम् । राश वुकयेऽयं दोषः न ठ भिन्न 
राथित्वे तदाक्यश्य विवाहप्रकरणो क्तत्वात् । केचिद्- 

'ज्यद्पि प्रयोजनं तदुक्त व्यवड्रसख्च्चये ““लिभि- 

स्तिभिर्वे शनि लत्तिकाद्यौ रुकटेदपएलराप्रिघनानि शोकस् ॥ 

गब्रोमेयं राज्ञभयं च ट् खं प्रवासख नव प्रभेदाः” 

इ्ति। ग भवशादराशिन्नानेऽपि प्रयोजनमाडङ स एव । 

(विशवक्न्) राशिकृट1दिकमित्यादि (तद्वाक्यमचुषद्ं 

दशयम्) वास्तुशास्त्रे कत्तिकादिष हिराशिष् भेष राशि- 

{नि्पेयो यथा ' श्श्चिन्याद्नियं मेते सिंहे प्रोक्त' मवान 

यस । मृादिलितैय' चापे चेषेषु नव राशय" इति। 

चेष भेष रोहिश्यादिष नव राशये ज्ञयाः। यथा 

रोडिणौड्धगयोंषः | चदु न्व्लोभिथुनम् | 

पष्याक्ञोषयोः ककं: | एषं इस्तादिके चवश्यादििके च 

कन्यामकरादगाराशयः स््रित्यथः अयं च पलो 

वास्तुशाख््े नवांथानुक्तरुक्तः। अल राशिकूट 

जनदोवेधो न टोधाय | उक्तः च व्धोतिचिन्तामण्यौ 

-केव्यसेवकयोचोव ग, इतेत्ख्छाभिनोरपि | परद्मर 
{मिन्रयोखं देकनाडो प्रणद्धते'" दति। तिथिप्रयोजनं 

चिश्यानयनप्रकारान्तरेः च वास्तुशास्त्रे “शक्राहतः 

चेवफय निंशद्धक्रावयेषकम । तिथ्यः प्रतिषदषद्याःखु | 

गृह 
} 

भे" रिक्तां च वञयेदिति"। वल्यन्यायत्वाच्छ माशभप्रक- 

रथोक्त` नेषटयोगवजेन' च योगागां, प्रयोजनं स्यष्टमेय 

चायुषः प्रयोजन तावत्कालं ग,इस्थितिरिति'” पौरधा" 

्रायादिफलं विश्न्वास्तुशास्तर ““धिष्णयो च व्सुभिर्मजल 

व्ययः स्याच्छोषकाङके । घनाधिकः ग," डन निङ्क- 

नाय कणाधिकम् । व्ययान्विते रेलफले भर बद्यक्षरसं- 

युते । लिभिः शेषे क्रमादिन्द्रयमम्भूमिपाश्चयाः । एन्द्रे 

पदवीौटद्धिमेहत्सौखयं प्रजायते । यभागे भरणं न्नं 

रोगशोकमनेकधा । राजां धनधान्छानि एनश् 

जायते | राथिक्टादिकं सपे दम्मत्योरिव चिन्तयेत् । 

नेःख' दिदाद्ये नून' लिकोखे त्वनपत्यता 1 ष्टे काटे 

न धनं स्यादयत्यये मध्यमं ,तन् । (व्यत्यये दादशद्िती . 

यादौ) दुनस्थिते एललाभः स्ोलाभ्च नेव च । 

जन्दतोये च तथा धनधान्यागसोभवेत , द्शमैका- 

दधे चन्द्रो धनायुभद्रषुलदः । चदयांदमरिपफस्यो 
ख्य इलविनाशदः | लिको योऽल्वनपत्य शात् केचिद् 

बन्बुगहे श्भम् । वदन्ति चन्द्र खनयोनैवन््रम भतं 
ख.तम् । अशचिन्यादितियम् इत्यादिकम् (खच्चपदशक्तम्) । 

खयारवारराशंपरथाः श्दा वद्किभयप्रदा| शश 

सहाणां वारांशाः कलु रिडायसिद्विाः । गुहखागतभं 
यत्त, तद्धि राशग्राक्कः यैदि। तन्ञवांशवशात्त्र ज्ञा- 

तव्यः स्वेदा गस । विपतृप्रदा षिपत्तारा प्र्रिः 

प्रतिक्र्दः । निधनाख्या त.या तारा सवेधा निध- 

नप्रद्ा । विव्यं तारकास्व तन्नमा यमश्भप्रदम् | प्रत्य- 

रितारा भयद्ा निरशचत॒ ष् भीः । निधानाद्डया 

ठया तारा स्नीद्धतात्तिंप्रदायिनो । क्वैच्नन्नानतो 

मोहाद्दुःखभागव्याध्िभागृमवेत् | तिधौ रिक्ते दरि- 

द्रष्वं॑दथँ गभनिपातनम् । कुयोगे बनघान्धादिनिाथः 

पातञ्च खय् दः । वेष्टतौ सवैनागाय नचतक्यो तथैव च । 

अयु [होने गे ठ दुमेगत्व' प्रजायते | नाङोकेधो न 

शुभदस्तारा रोगभ्यप्रदा। गथ्वरैरे एनहानिद्धन- 

ानिस्तधेव च| योनौ कलिदुः याये 

मरण भ्वम् । नचलेक्ये सामिन् वे वंथि- 
नाशनम् | पापवारे दरिद्रत्व शिशनं सरश तथा| 

के शचिच्छनि' प्रशंसन्ति चौरभमोतिस्तु जाय ते” 

छयादिकचिन्ताया मर्यादां दिग्भेरेन ग्टहभेटनिर्मांण - 

स्याह विश्वकमां “रकाद्शकरादृङ्खं' यावद्धालि'यडइस्तकम । 

तावदायादिकं [चिन्त्य तद्द नेव चिन्तयेव् ¦ अव 
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व्ययौ मासशुद्धिने जी चिन्तमेहगहे। शिलान्यास 

परज्घ्दति सध्ये तस्य विधानतः | शेशान्यां देवतागेडः 

पूथेखधां ्वानभन्द्रिम् | आग्नेयां पाकसद्न' अयनः 

दिखे न्यसेत् । शस्छगे च > त्यां पिमे भोजनाल- 

यम । ब.यव्यां धाग्यसदन' भाख्डारागारशत्तरे | 

आग्ने योपूेयोरेध्ये दधिमन्धनमन्द्रिम् | ऋम्निपरते 

अयोभेध्ये शआज्यने हः प्रशस्ते । याम्यने तयोभे- 

ध्ये परीषत्यागनन्द्रिम् । नेक्त्यमब् पयोमध्ये विद्या- 

भ्यासख मन्द्रिम् | पिमानिकलयो्मध्ये रोदनाथे 

ग, हं खृतम् । वायब्योत्तर योस्य रतिगेह` प्रथसवते । 

खन्तरेशानयो्मध्ये आओौषधा्थ" च कारयेत् | रैशानपू्वे- 

योमेध्ये शेष" सरग, ह' अ, तस् । नैष्धत्यां स्दतिका- 

गे न्पाणां ` हमिष्यते । ` आसनच्नप्रसवे मासि कुर्या- 

चेव विशेषतः । तदत् प्रसवकाे खादिति शस्त्ेषु नि- 

चितम् । मासे तु नवमे प्राप्रे पू$प्ते शुभे दिने । प्रति 

सम्भवे काले ग. हारम्भण मिष्यते"” । 
खलिन्द्भेदेन ग,हनामभेदान् तत् फलमजिन्दन्द् यञ्च ह 

तद्रोव “युरोरधो लघुः स्थाप्यः पुरस्ताद ग' न्यसेत् । 

गुरुभिः पञचिे पूये' से्ववधिविधिः । खादचिन्ं रषु- 
स्याने निन्द् गुरूमाचचितस् | परदच्षिणेग^हहारादचिन्दे 

देशण्डविेः १६। भ वशं्ञ'१ ग. त्वदयं घनधान्यदचख- 
प्रदम् । धन्य २ धान्यप्रद् गां जयंसछादिजयप्रम् । 

मन्द४ स्त्रीहानिट्ं नन खर ५ सम्महिनाशनसम् । 

पपौ लरप्रदं कान्त ६ चरौषदं खान््नोरमम्७ | छखवक्घ ८ 
भोगदं नृन' दख खं वि्छखप्रदम् । सवेदुःखप्रद' 

क्र.र १०विपलं११ शब् भोतिदम् । धनद्१२ धनद" 

गेह" लयं १९ सर्वच्चयावह्म् | चआक्रदं१४्योकजननः 
विषुलश्रीयशःप्दम् , विषु१५ नामसड्श' धनद 

विजयाभिधम्१६ । प्रदचिषं सद्मषखादटलिन्द विद्या 

ज्ञघस्यानसमाचितः च । ग, पू दिगतेष्वलिन्देष्वेवं 

नेखटेश षट कमेदाः १६ । भवेत् इनः शुभालिन्द्युतः 

कापालसंन्नकम् । विस्तारात् दिगुणं गें ग, स्वामि 

विनाशनम् । निरथैकः तद्ग खाद्यं वा राजसम्भ- 

बम् । केषिदेजिन्द्' हार" त प्रवदन्ति भनौष्िशः। 

केचिदलिन्द् शालाञ्च केचिञ्वालिन्द्क' च तत् । ग, ङा 

इच्िच्ये कोडा ग, हखान्नग॑ताञ्च ये। तेषां कोषटोशतं 

तियगगेड्ध' चाचिन्द् संन्तकम् । सम ङहीन' ग, ङादु- 

बाहपरा्निगंत' कोषनिभितम् | मध्यादृर्ं' तञ्च गेह 

॥ 

ग्ट 

बाचाजिन्दसन्नकम् ! यत्रालिन्द्' च ततव ह्ारमार्मः 

प्रशस्ते । अलिन्द्दारहीन च गुह कोटौसमं ख,तम् 

यल्रालिन्द्' तत्र शाला तन्न दार' च शोभनम् | गाला- 

लिन्दहारद्ौन' न ग, ह कारयेद्बुधः" ऋयमयेः | 

“प्रस्तारे तु लघ न्यश्च प्रथमख गुरोरधः । यथोपरि 

तथा शेषः भयः कुया दख विधिम् । ऊने दद्यायु्नेव या 

बत् सवेलघृ्मबेत्"" इ*र*उक्तरीत्या चतुदहारद्धपचतृयु रू 
प्रक्पनेन प्रस्तारे लधु हयार प्रक षोढश भेदः 

सखष््पतोदश्यंन्ते यथा 

१ | 5555 अष खम् भूव श्युमदम् । 
२ | 1555 प्रागषख' धान्य शुभम् । 

९ | 5155 दश्िणदारम् जयः शुभदम् । 

४ | ॥155 पराग दक्षिणदारम् मन्द्मश्भदम् । 

५ | 5515 पञ्चिमहार' खरमश्भदम् । 

६ | ।515 प्राग् पञ्चिमखखम् कान्त' शुभदम् । 

9 | 55 दच्िणपञ्चिमाद्धम् मनोरमं एभदम् । 

८ | ॥|5 प्राग.दचिपञ्चिमाख्यं रुख 'शएभदसम् ! 

& | 555] उन्तराख म्--इह खम शुभदम् । 
१ | 13१ ूर्वोत्तरक्षारम्-उसमशुभदम् । 

११ | 515| दकचिणोत्तराखम् विपचमशभदम् । 

१२ | ॥ 5 प्राग दच्विणादिगाखम् धनद शुभदम् । 
१३ | 15॥ पञ्िमोत्तरास्धम् चयम शुभदम् । 

१४ | ।5॥ पूषैपञ्विमोत्तराखयम् अ क्रन्दमणभदम् । 
१५ | 5|॥। दक्िखपञचिमोत्तरहारम् विष्ठल' एभदम् | 

१६ | ॥॥ चददिंग दारम् विजयं सवेत शुभदम् । 

द्भ देनैकथालादिनिमांणप्रकार' त्राह ` 

““यद्ास्तुनि च विस्तारः सेबोच्छायः शुभः खाते: | एज 

शालो ग, हः कार्यो विस्तारादुद्वियुयोच्छयः | चतः 

याल ग्.इखयैवशच्छ यो व्याखसं मितः । वित्तारादुदियुखः 
देष मेकशाेष्.गखते । विशोष्य ' यद्धवेद्ग हं तदृबं लवे क- 

शगलके । दिशाले दिग्, प्रोक्त लिशाले लिग्, णं तथा । 

चतः शाले पञ्चग्.णं तदं" नेव कारयेत् 1 शिखा चेव. 

लिभागे ठ ग, चोत्तमसं तकम् | एकं नागेद्रर गृद्धो 

हे च दक्षिणपश्चिमे । त्रिशालं पूवैतोहोन काये” 

वा सौम्यवजितम् । द्धं भागनेयं व्यङ्गा अघोभागयं 

तथा । मध्ये नाभिं विजानोयादिति प्राह पराशरः | 

मूवादिष चठदिंक् वामभेकाद्योधरवाः । वि्तारद्या् 

टैर्व्यख तधैदककसंयुताः | वामं वातादिकोखेण शव 



ग्ड 

लि्ाररैष्यःयोः। रकाद्याः खे चछयः सवे कायाबेदसम- 

न्विताः । अनेनैव प्रकारे क्रियमाणे च वाम्तुनि । अयः 

व्ययादिषशुद्धिः न चिन्तयति पूर्थेनः" ऋअख्ायेः यदि 

बा न छकञेव गहः क्रियते तदा नागेन्द्र संशुदवा- 

सौभ्यवजिंत' उत्तरशालाहीन' ग. ` काये" यदि- 

दिशा्तकः गुह" क्रियते तदा दच्िणपदिमे शाले काये 

विशाले पूवैतोह्णोनः कार्यम् उत्तरशालया वा 

ङोनं कायम् । शालाविभागस्तु अनेनैव विधानेन कायः 

` पूञतः अद्ध भागत्रयं व्यक्घा पर्चिभे भागदय' त्यक्ता यो 

सध्यगनतो भागः ख नाभिः तत्र शालः न विधेया ख- 

नेनैव प्रकारे पूवीदिदिश्च णाकदयो विस्तार दैध्य॑ख 

क्ेकभागं संयोज्छ वातादिकोणेषु उन्तरशाला हौनत्वाच्च 

देयं शवँ एकाद्याश्चतुःशालान्ता बेदसमन्विताः कायाः 

अनेनैव प्रकारेण शालायुते ग, इवास्तुति चायव्ययादि- 

शुदि चिन्तनगया | एक्शाले आयव्यया दिवि चारः कन्तेव्यः 

हिथालादिग, हे चऋायव्ययादिशुद्धिने | विचारणया 

यतः निग मालिन्द्नियैहादोनि यानि चतुदश वेश्मनां 
लानि न खाद्याणि इति) व्भेदेमैकशालादिविेष- 

भेदादिकमाङ तत्नौव “ब्राह्मणानां चतुःशालं च्तियाणां 

नि्ालकम् । दिथालकं -= वेश्यानां शद्रा ाभेकशालकम् | 

शर्वे धामेव व्णानाभेकशलं प्रशद्यते । एकशालं दिशाल 

वा लिशाल' तुय शालकम् । यथालिन्दग, ह कु्यात्ता 

खकशाला प्रच्यते । शालाभेदो न कन्ेव्यो न कयात 

ङ्ूनिम््रकम् । समः शालां ततः कुयाल्यस प्राकारमेव 

च। कुलीरो टडिकोमौीन उत्तरद्वारसंख्थिताः | मेष- 

सिंङधदुदारौ पूहारेष॒ संखिताः। दषभो मकरः 

कन्या यास्यहारसमाच्िताः । जिथुन ठलकम्भौ च 

पञिमहारमाच्िता. । ब्राह्मणाः चनिया वेशदराः शद्रा- 

चेव यथाक्रमम् । यदौशा राशयः पेक्तास्तश्छिन् 

शाला प्रवसते | अथ पूर्वविभागे ठ ब्राद्धणा उत्तरे पाः 

वेशपरा्च दक्षिणे भागे पञ्चभि शद्रकास्तथा । आग्न- 

खादिक्रमेलेवापभ्च शावथेसङ्राः । 
राच विदिक्ख्वाः शोभनाः खता: । ब्राह्मणाः च्तिया- 

वेशाः शूद्राः प्रागादिषु ख,ताः"' | पादीनां गृह्मान 

भेदभाड नन्व । “अष्टोत्तर इस्तशतं विस्तारे पभ- 

न्द्रम् । काये प्रधानमन्यानि तथाष्टा्टोजितानि 

त॒ । विस्तारपाद्संयुक्तं तेषां टेष्यं प्र कल्यवेत् | 

वं पायां प्चेव गडा शुभदानि च। चेना- 

ज्ञातिश्च चौ- 

{२६२८ ] गद 

नोना च पद्व ब्टद्ाशि शुभदानि | 1 षड्भिः 

घडभि{विह्टीनानि चतःषह्मितानि च| पञ्चोव, तस्य 

विस्तारे दध्यं" ष्डभागसंयुतम्। वट्िच्ठर्चि- 

हनानि वेश्मानि सचिव च । पञ्चस्व्ांशसंयुक्ता 

टैष्यं" तखाद्गमेव च| पाणां मद्हिपीया् प्र 

शस्तं पञ्च चैव हि । षड्भिः वडभिच वज्छांनि अशोयाचच 

तथेव च । विंशब्युतञ्च देष्यं " च बुवराजग, गि 

च । पञ्च ऊद" च तद्व भरातृणौ प्रभवन्ति हि । टप 

मन्तिगृ हाणाञ्च अन्तरे यत् प्रमाणकम् ¡ साभन्तराजभ्- 

त्यानां प्रवराणां गुहं ख.तस् । न्टपाणां युवराजख गु- 

ास्णामन्तरे् यत् | नत् ग, कञचुकोजेश्स कला- 

ज्ञानां तधैव च| सुकराजसन्तिग षव्र यद्खे 

दिह । अध्य त॒ तङ्गे हं तत्कङुश्लाच्च ये । अध्य- 
च्ताधिक्शतानां च रतिकोशप्रमाणकम् | चत्वारिंश- 

इत हीना पञ्च गहा भवन्ति ह | षट्मागसंबुतः देष्य 

देवन्नभिषजां तथा । पुरोष्ितानां शुभद' स्वैषां 

हथयाम्यतः | हस्तात् हालि शता युक्त विस्तार्य 

हजालयम् । विस्तार खद्शांश' व॒ देषः" तख प्रक- 

व्ययेत् | याणां च्लयादीनामानय पूर्वैचोद्- 

तस् । पसचेनापतिगे इ्यान्तर' यद्धवेदि ह । बत्कोश- 

मेह भवति रिगेच्धं तधैव च | सेनापतच्छपगेहान।- 

मन्तरः यत्प्रमाखकम् । चातवैणं ख यद्गेद्धः तद्राज 

पूञ्यसम्तम् । अथ पारसवादोनां मातापितोयेदन्न- 

रम् । ब्राह्मण्ख च यन्द्रानः द्रे सह तद्भवेत् । 

अतहस्तोच्छितं जाये चतुःशालः गु भवेत् । प्रमि 

तन्त्वेकशालतु शुभदः तत्प्रकौत्तिंतस् | सेनापतिन्द- 

पादीनां सप्रसासद्िते छते । व्यासे चठदेश हृते शाला 

सानः विनिदिशेत् | पञ्चनिशङ्ध,ने ऽन्यनालिन्दभान 

भवेच्च तत् । शाला व्रिभागतुल््या च कत्त व्या बोधिका 

बह्हिः । भवनात् पूवे सोष्णौमं पञ्चात्यापाञ्रयं भवेत् 

सावष्टम्भ पाश्च योस्तु स्रव सस्थिर' भवेत् ! विस्तार 

षोडशांशस्तु चदुरसयुतोच्छयः। तदन्तरस्थोद्धतर 

प्रमाण प्रवदेद् धः | हःदशभागेनोनः च समस्तानां 

प्रकल्ययेत् । यजन्ते राज्याय : क्रत भिर्यैऽवनीश्वराः । 

नलेरष्य्टसेस्ते धां कारयेद्धवनो त्तमस् । तथा च शप्रभेरेव ` 

विप्राणां कारय, इम् । खाद्ध ष; चटिया शरा - 
नां साङ्खं पङ्मेः । विभिः साद शद्राखां भवनं शुभदं 

ख.तम् । सगां विभागेन प्रभाखमिह लक्षयेत् 
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अस्तारायाभगुणितं नलः षोडशभिः चतम् । खग्- 
हाखां त्रिभागेन प्रमाणमिह लच्परेत् । व्यासाञ्च घोड- 

शोभागः सर्वेषां भित्तयः षताः | अद्ध टकाद्नानां 

च न दूषणं कदाचन | ्टपसेनापतिण्टडेष्वलाशोतिः 

शतेयुं ताम् । अद्ध, लानि दारमानं प्रवदन्ति मनो पिणः | 

विप्रादीनां विशतिस्तु अङ्ग लानि च सप्रच । हारख 

मान ततुप्रोक्ग दियुणोच्छाय उच्यते । उच्छयहस्त- 

षएख्यायाः परिमाखाङ्कृदटःनि च| शाखादवव्रेऽपि 

गाह्ल््यं काथं साधं थसंयुतम् । उच्छ.ायात् सप्रयुखिता- 

दशतिः टुता मता । मागः एुननेवयुखाथोल्य शस्तम - 

सानकस्। दशांशद्ीनं तखाय' सम्पानां परिमाणकम् । 

बदा ओ रुचकः? स्तम्बो वजो्ऽटाच्रिबुतो मतः । दिवज्ःरे 

गोडश्याच्रस्तद्धियुणाखःप्रलानकः४ । समन्तठन्तो इत्ताख्यः५ 

सम्भ: प्रोक्तो दिजोत्तमैः | विभज्य नवधा स्तस्य कुर्या- 

इदहन घटम् । पद्म त॒ सोत्तरोषञ्च कयांद्धागेन भा- 

गतः | स्तम्भषम" बाल्यं भारत॒नानादपरयुं उ्यासाम् । 

भवति तलो पठ॒लानामूनं पादेन पादेन । अप्रतिषिद्ा- 

लन्द् समन्ततो वास्तु सवेतोभद्रम् | टपविबुधरम्- 

द्हानां काये इारेञ्रतरभिरपि”। 

अथ द्विशालानि ग्टहाणि' दचिणो दघ्ुखं लत्वा पूरवे च 

खरसंन्रकम । तदाताख्ं १ भवेद ह वातरोगप्रदं खतम । 
दक्तिये इख खं गेह' पञ्चिमे धान्वसज्ञकस् । यमद्धय'२ 

दिशालं तन्ध्र.य्द् नाशदं खतम् । पूर्वे तु खरनानान- 

खत्तरे धाम्यसंन्तकम् । दण्ड ख्यं तहगालं खाद् 

कुर्यात् पुनः पुनः । इख खं दक्िे कुया इत्तरे जयसं 

त्कम् । बीच्या ख्यं तद्द्िशालन्तु बन्धु नाग धनच्वयस् | 

खरञ्च पूजदिगभागे पर्ने धान्यरुत्तङस्,! ग, हं चन्ञ५ 
दिशाल तङ्नघान्य विनाशनं | आक्रन्द् द्ल्तिणे भागे | 

पद्चिमे धनद्' तथा । दिशाल चेचुखुन्न ६ तत्पशु्चि 

धनप्रदम् । विपन्न दच्विणे भागे पञ्चमे क्रुरसंत्तकम् । | 

श भनाद्यं द्विशालं तदनघान्यकरः परम् । विजय 

दिखे भागे विजय चे परञचिते। ददिशाल' रेव कु- 

ग्धाखयंर पएलदारादिसंयुतम् । धान्यञ्च पू्दिगभागे 

धान्यः चैवतु पञ्चिे। नन्द्ाख्यं<तद्दिशालञ्च घनद् 
शोभन अ,तम् । वजयः सवेदिगभागे दिश्रालाद् 

तदेव । अङ्काद्यं११ नाम तद्ग शुभट हारतौो भ- 

बेत् । विपुल" सबेदिगभागे विशालः ततृप्रजायते | तानि- 

खत्यटसच्नानि?२ धनधान्यप्रदानि च | धनद्' रवैदिग्- 
चे 

६६१ 

ब्द 

भागे छष्ठखं वा मनोरमम् | कन्तनाम।}३ त॒ नद्गेह' 

सर्वांशे थोभनः ख, तस् । दिशालानां सद्मनां च भेदाद्यव 

त्रयोदश | फनपाका्थमेतेषां मया प्रोक्तः दुविस्त- 

रात् | पूवेयान्यसथ यास्यपञ्चिनं पञ्चमोत्तरखदी {चपूर्व- 

मस् । प्राकप्रतोचतोमव दक्ियेत्तर' वास्तु षड्विघभिद्" 

दिशग्लकस्” । अव विगालोनि “उत्तरहार हीनं यत् 

, लिशालं घनधघान्यदनम् | ह्िखियनाभनामान'१ राज्ञां 

सौ रयविवर्खनम् । प्राक्हारशाला हीनन्तु सुक्तेलं २ नाम" 

तद्ग, इम् । दधिद' एतपोलायां धनधान्यबद्ड- 

डिदम् । याभ्यशःलाविद्ोनः तत् लिशाल चलहो- 

सं्ञकमरे। विनाशनं घनखापि एतरपौलादिनाशनम् । 

प्र्यकशालाविहीनन्तु पच्चप्तं४ नाम वद्ग॒हम् । इनाणां 

दोषद्" चेव परञ्च एुरवासिनास । चत्वारोऽमो मया- 

प्रोक्ता भेदाश्चौव चठ॒पिघाः । तस्माद्विचार्यं कुर्वति ग.ह- 

कर्णि कोविदः" अथ चतुःशालानि “ध्याम्यश्चालां 

ज्यसेदादौ दितीयां पञ्चमे ततः। तीया चोत्तरे 

स्वाग्या उती पूवैपञ्चिता। गृह्णां क्रमयोगेन 

चतुःषटटिः समाचतः। अनेकयोगभेदाञ् शत विशोन्तर 

ख, तस् । अलिन्द्ानां व्यवच्छेदो नस्ति वत्र समन्ततः 

तदहास्तु स्व॑तोभदर१ चतद्वौरसमन्वितम् | रएकयामे 

चदः शाखे इभिच्चं राजविञवे । खामिनः नोयमानायां 

पातको न ; दुष्यति । ग्छपाणां शिवुधानाञ्च ग, ह" 

सौ ख्यप्रदायकम् | प्रदच्िख' तवः सतैःशालाभित्तेरलि- 

न्दकेः। विनापररू हारेण नन्द्यावत्तमिद्'२ खा.तम् | 

श्रेष्ठ" छुतारोग्यकर स्वेषां शु्जन्डनाम् | हार 

लिन्दोगतस्ोको नेनयोद् च्णाङ््तः | विदाय द् 

किणदार बद्गंमानभितिरे तम् | शुभदः सवंवणांनां 

बिद षएत्रपो्दस् । पञ्चिनोत्तरतोऽलिन्द्ः प्रागनौ 

वैतदच्छितौ | अन्यस्तन्मष्यविष्टेतः प्रागृदार सखंस्तिक 8 

शुम | प्राक श्चिनावलिन्दो यावनगो तद्धबौ परै 

सौर विना यत् खाद्र, चकाखर५ वु तत् ा,तम' । 

न्यर् खड्ान्तरं टीकेत्यभियुक्तोक्तेः अनास्य्टा्थांनामर्थः 

ट °स° वाक्येन मह्य एराणवाक्योन च स्यटोक्रियते यथा 
इ“ सर “उत्तमम टाभ्यधिक्तं इस्तयत' न्टपगुद् षत्वं न । 

अ्टा्ोनान्येवः पञ्च सपादानि देष्येख षद्भिः ष्ड्धि- 

हीना सेनापतिसद्मनां चतःषर्िः, पञ्चव विन्ताराव् 

षद्धागसमन्वितए देव्यः, बष््तुवि होना वेभ्मानि 

भवन्ति परञ्च सचिव | खाटांशबुत। देश्ये" वदतो राज. 
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मह्हिपोयाम् । षड्भिः षद्भि्व' बुवराजस्धापवजिता- 

शशोतिः। ब्र्णान्विता च देध्ये पञ्च तददैसदनुजा- 

नाम् । ब्पसचिवान्तरदुल्यं सामन्तप्रवरराजपुरुषाखणाम् । 

न्टपयुषराजविशेषः कञ्चुकिवेशगराकनान्नानास् । अध्य 

च्ाधिकतानां स्वेघामेव कोशरतित॒ल्यम् | युवराज 

मन्तिषिङ्र' कमोन्ताध्यश्चदूतानाम् । चत्वारिंशद्धीना 

अतु्चतुभिस्तु पञ्च॒ यावदिति। षड्भागयुता देष्वे" 

दवन्नएरोधसोर्भिषघजः। वास्तुनि यो विस्तारः स णव 

चोच्छा्यानिद्ययः शुः । शालेकेषु गृ हेष्वपि विस्तारा- 

दयुतं देष्यं स् । चात्$ण्यं व्यासे हाविशत् खा- 

ठचदर्हना। खा धोडशादिति पर ज्यनतरम- 

तोष नानाम् । सदशांश' विप्राथां चल्रया्ांयख्ः 

दुत देर््यम् | ष्डभागयुतः वैश्यस्य भवति अद्र 

पादयुतम् । 

रतिभवने । सेनापतिचातुधण्ट विवरतो राजघुरुषा- 

न्टपसेनापतिग्टहयोरन्तरमानेन कोश- 

शाम् | अथ पारसवादोनां स्वमानसंयो गदलसमः भव- 

नम् । होनाधिकं खमानादशुभकर वास्तु सर्वेषाम् । 

पश्चाचरभिणाश्च भितः धान्यायुधवद्धिरतिग्टदहाणां च । 

नेच्छन्ति शास्त्रकारा इस्तथतादुच्छितं परतः । सेनापति 

न्पतोनां सप्रतिखह्हिते हिघारते व्यासे | शाला चत्- 

` दंशद्ते पञ्चलिणडतेऽलिन्द्ः | इस्तद्वालि'शादिष् चतु 
अत॒स्तितिकलिकाः शालाः | सप्रदशलितयतियिनरयोद्- 

गङेताङ्ग्, लाभ्यधिकाः । लिलिदिदिदिसमाः चयः क्रमा- 

दङ्क्,लानि चैतेषाम् | व्येका विंशतिरष्टौ विंशतिरष्टादश 

वितयम् | शालाविभागत्ल्या कत्तं व्या बोथिका बह्हि- 

भवनात् । यद्ययतो भवति सा सोष्णोषः१ नाम तद्- 

वास्तु । सायाश्रयमितिर पञ्चात् सावर र तुं पाश्चंसं. 

स्थितया । सुस्थितमिति च समन्तात् शास्तरच्नः पूजिताः 

सवाः । विस्तारषोडशांशः सचतुद्धेस्तो भवेद्गहो- 

च्छ(यः। दादशभागेनोनो भूमौ भूमौ समस्तानाम् । 

व्यासात् षोडशभागः सर्वेषां सद्मनां भवतिं भित्तिः । 

पकंष्टकाठतानां दारुलतानां तु स विकल्यः | णकाद्श- 

 भागदुतः ससप्रतिन्टं पञलेशयो्व्यांसः । उच्छायोऽङ्ग- 

लदल्ये हारस्यादधेन विष्कम्भः । विप्रादीनां व्यासात् 

पञ्चागोऽटादशाङ् लसमेतः। साटांशो विष्कम्भो हा- 

गख हिगुण उच्छायः 1 उच्छायहस्तसद्भुव्रापरिमासा- 

न्यद्रःचानि ब।छच्यम् | गाखादयेऽपि कायैः सादः 

नद्छप्राइदम्बरयोः । उच्छायात् खायुक्वादुभोनिभागः 

गद 
; 

ए लमेतेषाम् । नव एुखितेऽ धत्य" थः स्तम्भख दथां- 
शजौनोऽखये । समचतरश्रो रचको वजोर्र्ाचिद्- 

वको दिगुखः। हालिगता त॒ मध्ये प्रलीनको इन्त 
षति इत्तः५। स्तम्भ विभज्य नवधा वनं भागो वटो 
शख भागोऽन्यः । पञ्च १ तथोन्तरो्'४ क्रया्खागेन भा- 

गेन । स्ल्परसम' बाह्ल्यं भारतलानोपयु पयां साम् | 
भवति तलोपठुलानासृन' पादेन पादेन । अखप्रतिषि- 

ह्ालिन्दः समन्ततो वास्तु सवैतोभद्रम्१ । डपयिबुध- 
समृषहानां काये हारोचचठर्भिरपि । नन्द यावन्तं र्माजन्देः 
शालाङ््यात् प्रदक्तिशान्तगतेः । हार" पिमसख्जिन् 
व्द्ाय शेषाखि का्यांखि । दारालिन्दोऽन्तगतः प्रद् 
लिंणोऽन्यः शुभस्तत्चान्यः । तदञ्च॒वद्धं मानेश हारं ठ् 

न द्चिणं कायम् । ऋपरोऽन्तगतोऽलिन्द्ः प्रागन्तः 
गतौ तदुत्थितौ चान्यौ । नतद्वधिविटतच्चान्यः प्रम् 
हार' सखस्तकेऽशुभदम् । प्राकपञचिभावलिन्दावन्तगतौ 
तद्वधिष्वितौ शेषौ । रुचके५ हार न ` शभदडन्तरतो- 
ऽन्यानि शस्तानि । श्रेः नन्द्यावने' सैषां ब्ग 
मानसजन्न च | स्वस्तिकरुचके मध्ये शेषः शुभद 

न्टपादोनाम् । उन्तरणालाहोन' हिरणनाभं लिशा- 
लक' धन्टस् | प्राकशालया वियुक्तः चश्ब' इ्धिटं 
वास्तु । याभ्याह्गेनः चली विशालकं वित्तनाशकरमे- 
त् । प्चन्नमपरया वजितस् तध्व 'सदैरकरम् । 
सिद्वाथमपरयाग्ये यमद्य पञ्चिमोहहरे शाले । दण्डा 
ख्यसदङ्पूे' बातास््' प्राम्य्ता याम्या । पूर्वापरे 
त शले ग्टहच॒ज्ञो दश्िणोत्तरे काचम् । शिद्धा्ेऽ्या- 

वापरिर्यमतरये ग्ट हपतेर्म् त्य्: । दश्डबधो दण्डाख्ये 
कल्धोदेगः सदेव वाताख्ये वित्तविनाथच् ज्ञां 

न्नातिविरोघः खतः काच" | न 

तत एक्षाशोतिषदं चतुःषटिपदञ्च हिधा वास्तुनरविभाग- 

सक्तोक्रम् “सम्पाता वंशानां मध्यानि समानानि यानि च 

पदानाम् । म्मांखि तानि विद्यान्न परिपौडगेत् प्राज्ञः । 

तान्यशुचिभारूडकोलस्तम(दयो ; पौडानि शल्यै । 
ग्ट हभत स्तनल्ये पौोडामङ्घ प्रयच्छन्ति । कण्ड्यते य- 

दक्र म्डहर्यातना यत्र वाऽमराछत्याम् । अशुभं भवे- 

च्िजिन्त विज्तिवाम्ने : सशल्यं तत् | धनडहानिदाीर्- 

मये पशुपोढारुगभयानि चास्विशते । ( लोहमये शस्त्र- 

भय' कपालकेरेु युः खात् । अङ्गार स्ेनभय' , 

सनि च वपिनिदिगेल्छदाग्निभयम | शद्दं हि मरम 
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संसयः छवयेरजताढतेऽत्यशुभम् | समेखममे यो वा 

र्णद्धवर्थागम' तुषसम् इः) (च पकम्) पि नागटृन्तजो 

भ्ेरुस्यितो टो पञशङद्धबति । रोग द्वाः पिदेतो ताशन' 

शोषसत्रमपि वितथात् । खख्याह्ग.शं जयन्ता् 

भ्यशमदितेख्च सुप्रीात् । तक्छम्पाता नव ये तान्यति 

मर्माणि सम्रदटानि | यञ्च पदद्याष्टांशस्तत्प्ोक्त' मम- 

परिमाणम् | पदहस्तसंख्यया सम्मितानि रयोऽङ्ख,- 

नानि विस्तीयेः। वंशव्यासोऽध्य्ं: शिरप्रमाणं चि- 

निदि््स । स्खभिच्छन् नह्याणं यतराद्रक्ेट्ष्टह्ी 

। ग्टरान्तःस्थम् । उ्छ्टादुपवाताटृर्हपतिर्पतप्यते 

र्वान् । द्च्चियभज्ञेन डने वास्तुनरोऽथे्योऽङ्कना- 

दोषाः | वानेऽथेधान्य हानिः शिरि गु स्मयते सवैः | 

स्त्रीदोषाः छतमर प्र प्यन्य' चापि करे वैकल्ये । ख- 

विकलपुर्पे वसतां भानाधेयुतानि सौख्यानि | ग्ट 

नगरयानेषु च सवत्व प्रतिष्ठिता देवाः तेपु च 

यथधामुपः वयां विप्रादयो वादख्ाः। वासग्टद्ाणि 

च विद्याद् विप्रादौनाखदमदिगद्यानि । विशतां 

च तथा भवन: भवन्ति तान्ये व दश्िणतः | नवगुणद्छत- 

विभक्तान्यदयुखेनाथव्रा चतुःष | दाराणि यानि तेषा- 

सनलादीनां फलोपनयः । अनलभयं स्तीजन््प्रभत- 

घनता नरेनद्रवाह्गभ्यग् । करोघपरताऽन्टततव' ऋतयः च 

यके । अलछचुतत्वः प्रष्य" नीचत्व' भच्छपानचतषटङ्बिः । 

रौद्र छतंक्नमघनः चतवीर्यन्न' च याम्येन । दतपोडा 

रिणडङ्किने धनदताश्निः खता्बलसम्पत् | धनसम्यच- 

पतिभय' भनच्षयो रोग दक्छपरे । वधबन्धौ रिपव्ि- 

पैनद्धतलाभः समस्तगुणसम्पत् । पुत्रधनारि तेन 

दोषाः च्छ्रिया नेःखम् । मागंतरुकोशब्र पसतन्भभमवि- 

बभशुभद् इारम् । उच्छयाद्िगुणमितां व्वद्धा भमि 

न दोषाय) रच्याविद्ध द्वार नाशाय कुमारदोषद्' त- 

रुणा । पड्हारे शोको व्ययोऽम्ब् नि सख्ाविखि प्रोक्तः । 

्रपिनाप््ारो भवति विनाश देवताविद्धे । स्तम्भेन 

श््लोट्षाः कुलनाशो बह्मणोऽभिसखे | खउन््राद्ः खय- 

शद्वाटितेऽथ पिहिते खयं कुलविनाशः | मानाधिके 

न्टपभयः दद्युभयः व्यखनट्' नोचम् ॥ दारं दारयखो- 

परि यत्तन्न शिवाय सङ्ट' यञ्च । शाव्यात्त चुद्धयदं 

कुल कुलनाशनं भवति । पौोडाकरमतिपोडितमन्तर्वि- 

नतः भवेदभावाय | बाद्धाविनते प्रवासो दिगभ्चान्ते 

दस्. भिः पीडा । मृलदार' नान्य दारेरतिखन्द्धौत द- 

ग्द 

पडा । वटफलपतरप्रसवादिभिश्च नन्मद्धलेञिलुयात् । 

ेशान्यादिषु कोष संस्थिता बाहतो ग्ट्टौताः | 

चरको विदारिनामाथ पूतना रात्तरौी चति। पुरभवन- 

सप्रामाणांये कोणास्तेघ निवसतां दोषाः । श्वपचादयो 

ऽन्त्यजात्यास्तेष्ठेव विदृड्कमायान्ति | याम्यादिष्ठश्ुभ- 

फला जातास्तरवः प्रद्िखेनैते। चद्गादिष प्र- 

शस्ताः युक्तवटोदुम्बराश्चल्याः | आसनाः करकिनो 

विषुभयदाः स्षौरिणोऽथनाशाय । फलिनः प्रजाच्चय- 

करा दाद््र्यपि वजयेदेषठाम् । न ख्द््रा्यद तद्ध - 

स्तान् तदन्तरे पृजितान्वपेदन्यान् | पन्नागाशोकारिष्ट- 

वङ्ञचपनसान् अमौशालौ | शस्तोष्धिदर्मलतामधुरा 

गन्धा क्िग्धा मा न छुषिरा च महो नराणाम् । 

च्छष्यध्वनि चमविनोदखपागतानां धत्ते चयः कित 

अाञ्नतमन्द्रिषु । सचिवालयेऽथेनाशो धर्तग्टहे चतः 

समीपस्ये) उद्वेगो देवकुले चतुष्यये भवति चाऽ- 

कोतिः। चैत्ये भय' सहशतं वलमोकभ्चसङ्क ठे वि- ` 

षदः | गत्तीयां ठु पिपासा करू्ाकारे धनविनाथः। 

खदगादिपुवभमिष्टः विप्रादीनां प्रदक्चिणेनेव । विप्रः स- 

वेत्र वसेदुवखंमये्टमन्ये षाम् | ब्टहमध्यं हस्तमितं 

खात्वा परिपूरित पुनः अश्रम् | यद्यूनसनिष्ट' तत् 

समे सम वन्यमधिक' यत् । चअभ्वमय वाम्ब् पूरे पदध- 

तमित्वाभेतख्छ यदि नोनम् । तदन्य यञ्च भवेत् पलान्य- 

पामादक्रं चतुःषि; | आने वा खत्ान्े श्रभ्वस्य दो- 

वन्ति रभ्यनिलम् । ज्वलति दिशि यख शस्ता सा 

भूमिस्तस्य वेद्ध । श्रभ्ोपिंतं न कुम" यिन् प्रस्ता - 

यतेऽचव णे समम् । तन्त्य भवति शुभद्' यख च यस्ि- 

नोरमते | सितरक्तपोतलष्णा रिप्रादौनां प्रश्खते ` 

भूमिः । गन्वञ्च भवति वद्धा ठतरूधिरानच्राद्यरुद्यसमः | 

कुशयुक्ता शरबह्ला दूर्वाक्ाशाहता क्रमेण मही । 

अलवण हृद्धिकरो भधुरकषायास्हक्दुका च । कशां 

प्र्ढवोजां गोऽध्य्.भितां ब्राह्मये: प्रशस्तां च । गत्वा 

सद्ँ ग्टङ्पतिः काले सावद्यरोदिष्टे । भच्छनाना- 
कारेदंष्यचतद्ठरभिङ्ृद्मधूपेशच । देवतपूलां रत्वा स्वप- 

तनभर विप्रा । विप्रः यदा थोप, वच शलियो 
विशचोशू । शद्रः पादौ यहा कयादरेखां ग्टहारम । 

अद्ध, घकेन कुया न्ध्याङ्धः, ायवा प्रदेशिन्या | कनक - 

भख्िरजतश्चक्तादधिफलङठमाच्षतेञ्च शुभम् । शस्त्रेण 

अस्र बन्धो लोहेन भखानाग्निभयम् । तख्छरभय 



ग्घ 

शणेन च काषठोक्गिखिता च राजभयम् । वक्रा पादा- 

लिखना शखभयक्त शदा विद्छपा च । चमाँद्धारास्थि- 

वैरभपसव्यलिखता 

प्रदच्तिणं सम्पदो विनिरटश्याः | वाचः परुषा निषो- 

वित क्षृत चाशुभं कथितम् । ऋअभनिचितः छतं वा 

प्रविशन् स्थपतिग्टं हे निमित्तानि | अवलोकयेद्ग्ट ह- 

प्तिः क संस्थितः स्प.शति किं चाङ्गम् । रविदीषां 

यदि शकुनिस्तभिन् काले विरौति परुषरवः । संस्ण,- 
टाङ्गलमान' तद्धिन्द् ेऽस्यि निदेश्यम् ¦ शकरनरूमये 

कता दन्तेन च कठुरशिवाय। 

ऽथवान्ये स्ूयश्च्वादयोऽजुवाशन्ते । ततप्रभवमस्यि त~ 

स्म स्तदङ्धसमम तमेवेति | ले प्रसःयमाणोे गदेभरावो 

ऽश्थिशल्यमाचष्ट । शआ्ष्टगाललद्भितेवा दते शल्यं 

विनिर्देश्यम् | दिशि शान्तायां शङ्गनिरुधुरविरावी 

यद्। तदा वाच्यः अथस्तस्खिन् स्थाने ग्टहेश्वराधिषिते 

ऽङ्े बा । खवरच्छेदे श्डव्य्,: कोठे चत्वाङ्छखं महान् 

रोगः । ग्डहनायख्य पतोनां ख, तिलोपे स्टनय् रादेण्यः 4 

स्कन्धाञ्चय्.ते शिरोरुक् कुलोपसगौऽपवजिते इम्भे । 

भग्नेऽपि च कर्मिवधचप् ते कराद्ग्ट हपतेष्टं लु : । दलति 
शपू कोणे छत्वा पूजां शिलां न्यसेत्प्रथमम् । शेषाः 

परद्िखेन स्तम्राच्व' ससलाप्याः। ऋलक्चगम्बरयुतः 

कनधृपविलेषन" सचल्याष्यः ¦ स्तम्भ्तयेव कार्यो हारो- 

च्छायः प्रय्ेन । विडगादिभिरवलोनेराकम्पितम्रति- 

तदुःस्वितञ्च फलम् । शक्रध्वजफलसढशं तिच शुम 

विनिदिदम् । श परायुत्तरोच्रते धनद्चतक्षयः इतवधच्च 

द्गन्छे ¦ वक्रो बन्ध्, विनाशोन सन्ति गभा दिग र 

्टे। दच्छेद्यदि ग्ट्हद्धिः ततः समन्ताहिवधयेत्त्- 

च्यम् ) रकोद्रेशे दाषः प्रागयवाष्य त्तरे कुयात् । प्राग 

भवति निनवैर य् टेच्िणेन यदि इद्धिः। अद्यविनाशः 

पद्यादुदृग्बिडद्ौ मनस्तापः | रेशान्यां टेवर्टदह' भ्ानसं 

चापि कायेमाग्नेव्यास् । नेकत्यां भार्डोपस्करोऽय 

धान्यानि मारुन्याम् । प्रागादिस्य सलिले सुतद्ानिः 

शिखिभयं दिषभय' = ¦ स्त्रीकलहः स्तरीटौद्य नेःखः 

विन्नात्जटद्धिः । खगनिलयभग्नस शुव्कद्ग्धद्वालयग्स- । 

शानस्थान् \ क्षेरतरुधवविमोतकनिम्बारखिवजिंदां {ग्ध 

न्द्प्रात रात्रौ शंतवल्िपूज प्रदक्षिण" देदट्येदिवा 

उम् । धन्यषटज प्राक्तनः न स्राद्योऽन्यया पतितः) 

शदे ग्द्याषकारो ततः गुं दारु तदुग्ट सौ पयिकम् । 

पीते व॒ तश्नणडले निदिशत् तरोर्मध्यग गोधाम | 

{ २६४२ । ग्घ 

मञ्जिष्ठाभे भेक नीले सप तथारुणे सरटः | खदगाभे 

श्प्ा कप्लितु भषकोऽम्भद् खडगाभे | धान्यगोगु 

` ताश्छराणां न स्वपेदुपरि ना्युवंशम् । नोत्तरा- 

परशिरा न च नस्नो नेव चाद्रचरणः श्ियमिच्छन् । 

भूरिपुष्मनिकर' सतोरणा तोयप्णकलसोपशोभितम् । 

धूपगन्धव्रलिप्जितामरं ज, हयप्ध्वनियुत विशेद्ड हम्”* । 

मत्ए्राणे वास्तुप्रकरणे चोः यथा “प्र भूनिः 

परी ते प्रवाहस्तु प्रकल्यवेत् | शेता ` रक्रा तथा 

पौता रष्णा चेवाुपूबेशः | विप्रादेः शशछते भमि- 

रतः काये परोच्चणम् । विप्राणां मप्रुराखादा कट् का 

चतियद् ठत । तिक्ता कषाया च तथा वेष्ठशटरेष् 

श्यते । अरल्निमात्रे प गत्तेः स्वलुलिप्र च सईशः । 

तमामशरावस्य' सत्वा्वात्तं चत्यम् । ज्वालयेद् - 

-भूप रीन्ताथं ततप" सर्वदिङ्खखम् । दीप्तौ प्वीदि- 

गह्या नामलुपूवेशः । बास्तः सामहिकोनाम 

दौप्यते सव्व तस्तु यः । शुमदः स्ैवणोनां प्रासादे, 

ग. हेष, च | अरल्िनालराधौगत्ते' परीच्छ स्वातपूरणे । 

अधिके च्रियमाप्रोति न्यु ने हानि समे समम्। फाल- 

छट ऽथवा देशे स्ैवीजानि वापयेत् । तिपञ्चसप्रराल्नेण 

यत्र रोहन्ति तान्यपि । ज्येष्टा समा कनिष्ठा मूर्वजे- 

नोयेतरा सदा । पञ्चगव्यौषधिजसैः परीकित्ल २ 

सेचयेत् ) एक्राशोतिपटः लत्वे! रेखाभिः कनकेन च 

पञ्चात्पिटन चालिष्य श्त याञ्चया सर्वतः | दश पूर्वीर 

ना रेखा दृश चेवोत्तरायताः। सुवैवास्तुविभागेष्, वि- 

ज्ञया नवका नव । एक्राशीतिपद्ः लत्वा वास्तुचि- 

दवास्ुष । पट्स्थान् पूजयेद वां स्ति'शतपञ्चदेव तु ४५। 

दालि'शदा द्वतः पूज्याः पृज्याञ्चन्तस््रयोट्श | 

तस्तान् प्रवच्छामि स्यानानि च निबोधत । ईशान- 

नाम- 

कोणारदिष्, तान् . पूलयेद्धव्षिा नरः। शिख चेवाथ 

पञ्न्यो जयन्तः कुलिशायुधः । 

च्ाकाशो वायुरेव च | पूषा च वितथश्चंव टहतच्त- 

यमावुभौ । गन्धं च्ङगराजञ्च द्गः पिर गणश्तवा । 

दौवारिकोऽथ दोवः पुष्मद्न्ो जलाधिषः | अद्र 

ओपपापौ च रोगोद्िखख्य खव च| भङ्गाटः 

सोमसर्पैँ च अदितिश्च {दत्तिस्तया। बह्हवंलिशदेते 

ईशानादि चतुष्कोखसुस्थि- 

तान पजयेदवरुधः। अपद्चोवाधथ माविद्रो जयोरूद्र- 

स्तथे" च मध्ये नदेपदे ब्रह्मा तखारौ च समीपगान्। 

ठ तदन्तस्ु ततः श्ट ॥ 

स्र्यसत्यौ ग्टशस्येव ` 
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गृह { २६४३ | 
; 

साव्यानेकान्तरान विद्यात् पूषदयान्नानतः ष्टण | येमा 

सषिता चेव विषखान् विबधार्धिंपः। मित्रोऽथ राज- 

यच्छा च तथा छघोधरः खतः । अट मञच्चापवत्मसत 

परितो ब्रह्मणः ख,ताः। आपद पवय च पच्य - 

न्योऽग्निदेतिस्तथा | पदिकानान्तु वर्गोऽयसेष क)खे- 

ष्वगेघतः| तन्द्रध्ये त॒ बह्धितिंशत् हिषदास्ते त॒ स- 
मशः | अर्यमा च विवस्वांश्च भिल्लः एथ्वोधरस्तथा | 

जह्मणः परितोदिच्् लिपदास्ते त॒ सवैशः। वंशानि- 

दानीं वच्छामि कज़नपि एयक्् थक् । वायु" याव- 

तथा रोगात् पिरभ्यः शिखिन पनः} खख्यात् शशं 

तथा ओोष्राहितथय यावदेव तु । छखो्राददितिं यावत् 

श्टगात् पञन्यभेव च | एते वंशाः समाख्याताः कचिद्ध 

जयमेव तु| रतेषां यस्तु सम्पानः पद् मध्य" सम 

लया । ममे चेतत्समाख्यात तिशूलं कोणगञ्च यत् । 

सलन्भन्यासेष, व्यानि तलाविधिष्, स्पदा। कीलो- 

च्छिटापवाताददि वजयेद् यन्नतो जनः । समत्र वातु- 

निदिहो पिरवैश्वानरायतः। स्ख न्याग्नः समादिष्टा 

से चापः समाश्ितः। ए्वीधरोऽ्य ४५५ चैव स्तनयो. 

स्तावधिषहितौ | वन्तःस्यले चापवद्यः पृज्जैनोयः सदा 

बुधैः । नेल्योदिं तिपजंन्यौ श्रौलेऽ्दितिजयन्तकौ । 

सपेन्द्रावसर्ंस्यौ तु पूजनीयौ प्रगल्लतः | ्छयस- 

त्वाद् वस्तदत् बाह्धोः पञ्चच प््चच। रद्र राज- 

यच्छा च वासस्ते ्षमास्थितौ । सावित्रः सविता 

तदद् इस्तः दच्तिणमास्यितौ | विवस्वानथ नित्रञ्च ज- 

ठरे संब्यवस्यतौ | षणा च पापयच्छा च =हस्तयोम- 

िवन्वने । तथेवाञ्चरशोषौ च वामपाच्व' समाश्रितौ । 

चाञ् तु द् चष्ये तदत् वितयः सषटहतृचतः। ऊर्व 

्यमाम्ब्पौः नेयौ जान्वोगन्धुष्मको । जद्खःयोभू् 

चसौवो स्किकस्यौ दौगरिको गः । जयशक्रौ तथा 
मेढ पाद्वोः पितरस्तथा । मध्ये नवपदे बह्मा दये 

खतुपूज्यते। चतुःषषटिपदोषास्तुः प्रासादे ब्रह्मणा 

छतः । नद्या चतुष्दस्तत्र कोणेष्वर्धपदास्तशा । बहिः 

कोणेष वास्तौ ठ साधां्चाभयसंस्ताः। विंशति 
षदा्ंव चतुःष्टिपदे खता: । म्टहारम्पष, कर तिः 

सख्वाभ्यङ्ग यत् जायते | शयु त्वण्नयेत्तत॒ प्रासादे 

भवने तथा । शल्यं भयद् यस्ादशल्द. शुभदायकम् | 
होँनाधिकाङ्गतां वास्तोः सथातु विषञजंयेत् | नगर 

स मदेणेष ववे्ोष' वित् । चतःशालं तिथालञ्ध 

९६६२ 
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दिशालं चैकशालकम् | नामतस्तान् प्रवच्छामि खद- 

पेण दिजोत्तम ! | चतुःशाल' प्रवच्छानि खद््पन्नामत- 

स्तथा । चठःशारञ्चतु्हरेरचिन्दैः संपेतोचखम् । नाम्रा 

तत् सेतोभदर१ शुभं देवन्डपालयम् । पञ्चिमहारडोनञ्च. 

नन्द्धावत २ प्रचच्चते। दच्चिणद्वारहीनन्तु वद्धमान३ 

प्रच्चते । पूर्वद्ारषि्ीनं तत् खस्तिकं४ नाम विच्युतम् । 

रुचकं चोत्तरद्वारविद्धोनं तत् प्रचचते। सौम्यशाला- 

विद्ोनं यच्िशाल' धान्यकञ्च तत् । त्ेमहद्धिकरः 

नृणां ब्धपुत्रफलप्रद्म् । शालया पूवेया इनः सु 

क्ते तरभिति9 विखुतम | धन्य' यशस्मायुष्य' शोकमोद् 

विनाशनम् | शालया याम्यया नं यच्रिणालं त 

अलया । कलश्तयकर८ नृषा स्वव्याधिविनाशनम् ॥ 

दीनं पञ्चिमया यत्त॒ पचन्न € नाम तत् एुनः.। भिन्न 

बन्धून् छतान् न्ति तथा सवं भयावहम् । याभ्याप- 

राभ्यां शालाभ्यां धन्य१०धान्यफलप्रदम् । चो मडङकर' 
नचा तथा एत्र फलप्रदम् । यमद्य चच! १ भिन्नेव पञि- 

भोत्तरशालिकम् | राजाग्निभयद् नथा कलक्तयकरः 

ख तत् । उदकपूर्वे ठ शाले हि दग्डा््य ११ यत्र तद्धवेत् । 

अकालद्व्य् भयद् पर चक्रभयाव इम् । धनाख्यः१२ पूवे- 
यास्याभ्यां शालाभ्यां यर््िशालकम् | तच्छस्त्रभयद् नथा 

पराभवभयावडहम्। च्ञ! ४ू्वांपराभ्यां ठ सा भयन्मल्, 

सख चिनी | वैधव्यदायकं स्त्ीणासनेकभयकारकम् । कार्य 

सुत्तरयाम्याभ्यां शालाभ्यां भयदं नणाम् । सिद्वादसंञं१५ 

व्याणि हिथालानि सदा बुषेः। अथातः संप्रच्यामि 

भवन' छथिकीपतेः । पञ्चप्रकारं तत्प्रोक्तसनमादिविभे- 

दतः| अरोत्तर' ₹हस्तशत' दिस्तरश्चोत्तमोमतंः 1. चत- 

मैन्यु विस्तारो हीयते चाहभिः करोः | चठधींगा- 

भिक देष्यं` पद्धस्ल पि निगद्यते । युवराज वच्छाभि 
तथा भवनपञ्चकंम् । ष्डमिः षडभिस्तथाशोति हीयते 

तत्र विस्तरात् । लयेन चाधिकः देष्यं" पञ्चर्खापि निय- 

द्यते । सेनापतेः प्रवच्छयामि तथा भवनपञ्चकम् । 

चतुःषर्िस्तु विस्तारात् षड्भिः ष्डभिस्तु शयते | 

पञ्चसेतेष, देष्यं च्च षडभागेनाधिक भवेत् । मन्द्रियामच 

वच्छयाभि तथा भवनपञ्चकम् । चठ्खतभिरहीना स्यात् 

करषटिः प्रविस्तरे । चअ्टयेनाधिक' दंष्यं पद्खपि 

निगद्यते; सामन्तामात्यलोकामां वच्छे भवनपञ्चकम् | 

चत्वारिशत्तथाटौ च चति हीयते क्रमात् ' चतुर्धां श। 

धिकं दैष्यं ̀  पञ्चे तेषु श्यते । {शखिकञ्च किनाश्र 
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वेष्ानां गु इपञ्चकम् । अहाविशत् कराणान्तु लिनः 

विस्तरे क्रमात् | दिुणं दैष्यंमेवोक्ञ' भध्यमेष्वेवभेव 

तत् | दरुतौक्माधिङ्लतानां वच्छ भवनपद्धकम् | चत- 

चांशाधिक' देव्यः विस्तारोदादधेव तु| चर्धा्गकर- 

हानिःखाचिस्तारात्ञ्चशः क्रमात् । दैवन्नयुरुपेव्यानां 

सभास्तारपुरोधसाम् । तेषामपि प्रवच्मि तथा भवन- 

पञ्चकम् । चत्वारिंत्त विस्ताराश्चतुि रिते क्रमात् । 

पञ्चस्तेतष् देष्यञ्च षडभागेनाधिकं भवेत् । चादुवगय ख 

बेच्ामि सामान्य गु हपञ्चकम् | हािंशतिः कराणान्तु 

चति हथते क्रमात् । आ घोड़ादिति परं ननन्दा 

सायिनाम् । दशांशेमाटमागेन विभागेणाथ पादिकम् । 

ऋधिक' दध्यं भत्यात्राद्यणारेः प्रथते । सेना पतेन - 

यापि गृहयोरन्तरेष नु । न्टपवारगु हं काथय" भा- 

श ागारन्तयेव च | सेनापतेगुं चखयापि चातुभरटःखय 

चान्तरे । दासाय च गुं कार्यः राजपृच्छेषु सवेदा 

ऋअन्तरप्रभवानाच्चु खपिलो गु मिष्यते | तथा इस्त शता- 

दद्व गदित' वनवासिनाम् । सेनापतेन्डं पस्डापि सप्रत्या 

सहिते कते चतदंशद्ते व्यासे शालाव्यासः प्रकौ- 
तितः) पञ्चलि' शान्ते तञ्जिन्नलिन्दः सखदाहृतः। 

तया षड लि'श्चस्ता त् सप्राङ्गलसमन्विता | विप्रख 

महती शाला न दैघ्यं परतोभवेत् । दथ।ङ्लाधिका 

महत् चनियख निगद्यते । पञ्च 'शत्करा वेश्य यङ्क 

लानि त्रयोदश | तावक्रव चदय युता पञ्चदधा्रलेः | 

शालाथास्तु न्निभागेख यस्याखे वौ थिका भवेत् । सोषोषं 

नान तद्वास्तु, पञ्चात् षायाच्छ्रयं भवेत् । पाश्च योध चका 

यन्न सावहम्मन्हुच्यते } मन्ता दौधिका यत्न सुस्थितं तदि- 

होच्यते। शभदं बवेमेतत्य्ाच्ाठवे र चठविधम् । 

विस्तारात् घोडशोमागस्तथा इस्तचतुट्यम् । प्रमो 

भभिक्षोचछाय उपरिष्टात् प्रह्णीयते। हादशांशेन सवा 

भृभिका तथोच्छयः । पक्क टकाभवा भित्तिः षोडशांशेन 

विस्तरात् | दारैरपि कल्या छात्तथा कटणमयभि- 

सिका | गमनानेन भानन्तु सवैवास्तुषु शद्धते । गृ इ- 

व्यास पञ्चाचदटादशभिरङ्कलेः। संयुतोदारविष्कभ्भो 

हियुयक्षो चयो भवेत् । हारणा वाडल्यशच्छ यः - 
करसम्पितेः । अङ्गुलेः सव॑ वास्तृनां एुस्व' शद्छते वृपः । 

खडम्बरोत्तरायामरूद्धाै" प्रविस्तरात्'" २५१ 

“अथातः संपरवच्छामि स्तम्भमानविनिंयस् | गत 

खभवनोच्छ यं सरः शप्रयु्ं बुैः। अथोग्यः एषत्व 
~ 

गद { २६४४ ] गुर 
र 

स्यादय णाध्यु्ंः रुह । रुचक्चतरश्चः ख्याद्रास्लो ष 

उच्यते । दिवः णोडशास्लस्तु दात्नि शास्तः प्रलोनकः | 

मध्यप्रदेथे यस्तम्मौ इनत्तोडत्त इति खटतः । एते पञ्च महा- 

स्तम्भाः प्रशस्ताः सवं वास्तुष् ।. षपद्मवङ्गोलताकुम्भ पत्र 

दपेणद्पिताः। स्तम्भख नवमांरेन पद्मकुम्भान्तराखि 

ह । स्तम्भतल्या तुला प्रोक्ता होना चोषतुला ततः | 

लिभागेष्येह स्त्र चतुभागेख वा एनः | हीनं हनं 

खतुधांशात् तथा सर्वसु भमिष्, ) वासगेषेष सपधा 

प्रवेशे द्तिणेन तु | इारराख तु प्रवच्छामि प्रशस्तान् 

यानि त॒ । पूठेणेन्द्र जयन्तचच दारं खव त्र शद्धते । यास्य ` 

ञ्च वितथञ्चव दच्विणेन [बदुवुवाः | पञ्चिमे पुष्पदन्त 

च वारुणश्च प्रशखते। उत्तरेण ठ भङ्गाटः सौम्य" त॒ 

शुभदं भवेत् । तथा वास्तुघ सवं त वेधं हारष् वज॑येत् । 

हारे त॒ रच्यया विद्धं भवेत् सवेकुलच्यः । तरुणा हे णु - 

बालं शोकः पङ्केन जायते| अपारो भवेन्ननं क्रूप 
वेखेन सदा । व्यथा प्रस्तव्येन दात्कोेना निजं भजेत । 

विनाशो देवताविद्ध स्तम्भन स्तोकतो भवेत् । गृहूभतुं- 

विंनाभ्रः ख्यात् गृहेण च व्यद ठते । अमेध्यावर- 

विद्धे गुह्हिखो बन्धको भवेत् | तथा शस्छरभयं विद्या- 

दन्यजख गुहे त । उच्छरायाद्दियुणां भूमिंव्यक्ञा ठेधो 

न जायते} सखयङत्मारिते इरे उन्द्ादागृहवासखिनाम् | 

स्वयं वा पिहिते विद्यात् कुलनाशं वि चन्त | माना7धि- 

के राजभयं न्यःने तस्छरतो भवेत् | हारोपरि च यद् 
हार तद्नकख्ख' स,तम् । अध्वनोमध्यरेथे ठ अधिको 

यच्छ विस्तरः । वजन्त॒ सङ्कट" सध्ये सद्योभुः वि नाथन- 
म् | नथान्यपोडति' हारं बद्धदोषकरः भवेत् । मलदा 

रात्तथान्यन्न नाधिकः ओोमन` भवेत् । कुम्भ च्रीपस्िव- 

ह्णौभिस लद्वारन्तु शोभयेत् । पजयेञ्चापि तन्त्य वलिना 

चाकततोदकेः । भवन वटः पूर्वे दि्भागे सव कामिकः | 
छडुम्बरस्तथा यान्यो वारण्या पिष्यकः शुभः । इन्त- 
चोत्तरतोधन्यो विपरीताख्ूद{सद्धये । कण्टको चोरट्चश्च 

असनः फलिनीदर् मः । भाग्थां हान्ये प्रजाद्ान्यो भवेतां 

क्रमशस्तदा | न च्छिद्यातृयदि तानन्यानन्तर स्वापयेच्छ्,- 

भान् । उन्नागाशोकवकुलशमीतिलकचम्पकानु | दाहि 

सी पिप्मलदराचा स्वा. कद॒ममखडपान् । जग्बीरयृगपनस- 
दर्. मकेतकोभिजातोसरोजशतपलिकमल्लिकाभः । यन्ना- 

लिकेरक्दलोद्ल पाटलाभिदु ज्ञ" तदत्र भवन च्रियमातनो- | 

ति'"२५४अ ० हारबेषे वराष्वाक्य' पौश््ागव्याद्यातं यथा 
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"मारगतरको णच्ुपस्तम्भभ्वमविद्वमश्ुभद हारम् । उच्छ- 

याद्ियुखिनां मभि व्यक्घा न दोषायेति'^टरषशभ्वभोजलनि- 

गसप्ररेशः प्रणालिकेन्यथैः। विद" सभ् ष्ठावस्यितसम् । 

अलोच्छ.यो हारख्ड गृहत । तथा च वेः ˆ 'दारो- 

च्छायायुखितां भूमिं वयक्घा वद्हिःस्िताः| नदो- 

घाय भवन्त्ये ब” दूति | रथ्याविद्धं हार नाशाय कुन्नार- 

दोण्द' तरू । पद्कहारे शोको व्ययोऽम्ब्नि स्ायिखि 

प्रोक्तः । कूपिनाप्ारो भवति विनाश देवताविद्ख । 

क्रमेण स्त्रोदोषः कलनाशो ब्रह्मणोऽभिद्खे भवति इ°स° 

पङ्कविद्ध ह्वार पङ्हारं यख हारखायतः निरन्तर 

पड्स्तिटठति । देवता छरप्रतिभा । नाशः सखवासभिन 

एव| ब्रह्मवेध. रकाशीतिपदचक्रस्थितबह्विधौ ग.- 

दाते । वदा इ विशक्मां “"ग.इहमध्ये शत ह्वार दव्य 

चान्यविनाशननिति विरेषमादह भरद्वाजः “शिरो 

समांखि वं्च्च नालं मध्य च सर्वेशः ¦! विहाय वास्तु- 

मध्यः च इारास्छि विनिवेशयेदिति" वास्तुमध्य' बद्म- 
ख्यानम् | ^तन हारं चे्चिधनप्रदभिति"” वशिषोक्तख 

खापवाद्नाह विश्चकमां 

प्रपायां भर्डपेष् च । प्रतोल्यां च मखे वास्तुमध्ये हारं 

< देवामारे विदारे च 

शिवेशयेदिदि” वास्तुलध्य' ब्रह्मस्थान रेवालयादिस्था- 

नेष “कतस्य ग ान्दमं तदार ब्रह्मणो मजेघ शति 

निषक्ष्टोऽथ 

ग्टहक्सणि वच्धंका्ठमाह ज्यो त ““च्लोरिश्लो 

द्व दारु ग्टहेघ न निवेशयेत् । ठतापिवासं विहग- 

रजिलानलपीडितम् । गजेविभम्नञ्च तथा विदुचिषान 

` पौडितम् । चेत्यदेवालयोत्मन्न' वलभग्नः प्रसशानजम् | 
रेवाद्यधिषिति' दारु नपनिभ्बवभोतकान् | कथटकि- 

नोऽसारतच्छन् वर्जयेत् ग्टहक्मेख ।. वटाश्रल्यौ च 

निर्ण कोविदा रांस्तयेव च | अच्क शाल्मलोद्धोव 

पलाशश्च विदरव्लं येत्” । 

गु इजा तरक्गपुष्यदच्तादिफलसक्त ततेव 

“रक्गपष्माहवयं ` प्राङ्धः चौरिणा द पथोभेयम् । कर - 
ज्धरिभयः कुयात् गु हभेदञ्च शाल्मलिः” वास्तुपध्यं - 

दिदग्भेदात् करपरफालखक्तम् ° चि० कू वास्तोर्मध्यदेशेऽये- 

नाशस्तव शान्यादौ पुष्िरेशवर्यटदधिः। नोना शः स्तीवि- 

नाशोष्टतिख्च सम्पत््ीडाश्त् तः खाच सौ ख्यम्” मरवा. 

स्तोगु हस्य मध्यदेशे मध्यमागे कूपे जलक्रूपरे कते सति 

स्लामिनोऽधेनाथः सात् । चेथान्यादिष इटिरिग्या- 

गद्ध { २६४५ | गृ 
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दिफलस् । यथा रथाभ्यां रूपे एषि: । पूषैदयां कपे 

रेखयेषटञ्गिः। घ्ाम्भेयां करूपे लनाशः | दकिखष्यां 

जपे खीदिनाथः | नेकत्यां जुषे गकं विः | 

पञ्िमायां शपे सम्पत् । वायव्यां करूपे शलूतः 

सजाशात्योड) । उत्तरख्ां जपे खम् । गु हस्ताभिन 

एव” पौण्धाः रषं गु इसच्चिवेथप्रकारेऽव्धारतेऽधुना 

गु हारम्भकालः प्रदश्दंते | तलादौ लौरमासमेदेन वास्तु 
नरश्चखादिप्रदथेनेन पूवीदिश्ठखग,हारम्कालमाङ़ 

विश्व" वाण्शा० “4वास्तुनाग' लगतप्राशं पूव्यां प्रय ` 

, भाच्चितम् | कुच्चिप्रदेये निखनेहदास्तुना गह्य भन्त्रितः । 

लि लिष् च मासेष, नभद्यादिषु च क्रमात् । यदहि- 

ङो यास्तुनरस्तन्ुखं सूदन" शुभम् । शन्वद्- 

खखुखगेहं त॒ इःखथोकभयप्रदम् । इषाककादिनिक 

मेवां सिंह्ादि गणवेद् हे | देवालये च सीनादि तडागे 

, भकरादिकसम् | पूर्वादिषु शिरः कत्वा नागः चेते लिमि- 

च्िभिः । भाद्रादोवांमपाश्च^न तद कोड गुं एम्" 

व्यक्तमा ड ज्योत, “वास्तुप्रमाणेन ठ भ्ाल्नकेण वामेन 

चेते खलु नित्यकालम् । लिभिस्त भासैः परिटलय भमौ 

तं वास्ुनागः प्रवदन्ति इद्वाः भाद्रादिके वासवदिक् 

भिराः खात् सागादिकेष् लिष यास्यम्ख | प्रत्यक् 

शिराः खात् खलु फाल्गुनादौ च्छाद कौबेर 

शिराः सनागः । म्नि खाते भवेन्न: रे छात् 

षएत्रभायेयोः । जवनेऽर्थच्तयं विद्यात् सवं सम्पत्तथोद्रे” 

गुद्ारम्भादयुपयोगिराह्खखाद्किमाङ वा*शा* 

“कैथानतः कालसपेः संहारेण प्रसपेति। विदिक् 

ओेषवास्तोञच सुस्वं त्यज्य चत्येकम् । खनेद्ध सौर- 

खानेन व्यत्यये चाशुभं भवेत् चत्स्तरिहिकशा- 

लानामेभ दोषो न॒ विद्यति। एकं नागेनद्रंशुद्धया 

मन्द्रिरम्भ्रणं शुभम् । अधोषखे च नच्तले शुगेऽङ 

शुभवारे । चन्द्रतारके च भवनारस्प्रयं शभम् । 

निषु लिषु च मारे मागेशोषीदिष क्रमात् | पूवं - 

दचिखतोयेशपौ ल सया करमादयुः (राद्धः) स्तम्बे धन 

विनाशः खात् हारे वदङ्किभयं भवेत् | गमने कारयं- 

ानिः ख्यात् गु्धारन्म कुलक्षयः । रच्चःकुवेराग्नि 

जलेशयास्यावायब्युकाटाश्च च श्छर्यववासात् | वसेद् 

साव दिग्भचक्र खे विव्यं गमने ग.देच। 

शिर्ःखाते विनाशः खान्धातापिलोख के । स्त्रोत्र 

नाथः एष्छ व गोनरएतगिनाशनम् । कुकौ खन स्नः 
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स्यान धान्यद्चतामभः | रिंहादिष्ट लिमारेषु चाम्नेय्यां 

कुच्चिमाश्रितः | शिकादिषु द्य।न्यां कुम्भादिष्, च 

वादुदिक् । दषादिलिष मेक त्यां हख पुच्छः न शोभनम् । 

गु ारम्पविहितमासादि विच्च वाण्याग्डक्तः यथा 

“चेतने व्याधिसवाभ्नोतिः यो गव' कारयेदगहम् । वेशाखे 
धनरल्ानि च्य स्ट्' तथैच | चाषाढे श्य्य- 

रलानि परुशजेमवाभ यात् | चऋावस्ये मित्रल(भः च 

हानिं भाद्रपदे तथा । जु चेवाश्चिने मासि का- 

तिके घनधान्यकम् | घनट्चि' मागेशोघेः पौषे त- 

ख्करलोभयम् । मावे चाग्निभयं विद्याज्ञच्छोडडिच 

फालयुने । ग इसंस्थापनं द्र्य भेधस्थे शुभद भेत् । 
दषस धनड्विः खान्दरिधुने भरणं भवेत् । ककटे 

` शुभदं परोक्तः सिंहे ग्टव्यविषद्नम् | कन्यारोगं तुला 

स्तौख्य दिके घनधान्यकम् । काके च महाहा- 

निर्मकरे खाद्नागमः। कुम्भ ऽके रत्नलाभः खान््रीने 

्छनय् भयावहम् | चापरसोनन्टयुक्न्या मासा दोषा बद्धाः 

शताः । च्छौलोजमाषसिंहाश्याः सौरमाने त॒ शोभनाः । 

सावे तपस्ये तपसि भाधवे नभसि त्विषे | ऊज च 

ग, निमा यः पुम्पौ लधन प्रदम् । निषिङ्ध ष्वपि कानेष, 

साजङ्ले शुभे दिवे। दख्दारगृङारम्भे मासदोषो 

न विद्यणे। पाषाशेटकगे्धानि जिन्द्यमाते न कार- 

येत् । निन्द्यभासेऽपि चन्द्रश्य मासेन शुभद गुहम्?" 

"तन चोर चा्द्रमारुविशेषसख ाह्तां मासभेदेन पवा. 
दिख ग, हकरणद्चाह छ०चिर 

“कुम्भे ऽके फ(लथुने प्रागपरच्खग हं वणे सिंहक- 

क्यः पौषे नक्र च याम्योत्तरखरद्यसद्नः गोऽजगेऽकेः 

च राघ्ते। मार्गं जूकालिगे सत् भ् वद्दुवरुण खा{त- 

वस्वनंदुध्येः द्.तोगे॒त्वदित्यां इहरिभविधिभयो स्तत्र 

शप्तः प्रवेशः । केञ्चिक्रोषरवौ मधौ, इषभगे चौले, 

चो करकट, भाद्र सिंहगते, षटेऽश्वयुजि चोजंऽलौ 

म्डगे पौषके ¦ से नक्रबटे शुभं निगदितः गें तथो- 

जं न सत्कन्यायां च तथा धदष्यपि न सत् छष्णादमा- 

` साङ्वरेत्'म्०। “कम्भ करू शभस्विते शये फालरने च मासि 

प्रागपरछचख म, प्ाङ्ठखं पश्चिमं च गहं सत् 

शुभफलद' स्यादिव्यथेः। चावे भासि सिहककिसं- 

ख्य प्रागपरश्ठखं ग.हं सत् | पौषे मासेनक्र 

मकररंस्याक" च प्रागपरशषखं ग. हं सत् । अव गो- 
जगे हषमेषगे र्ये राधे वेशखे मासे च तथा मामे 

ग्रह 

मागशपं मासि जुकाजिगे ठलादिकषगते खयै खति 
याम्योत्तरखं सदनम् दच्चिणचखं उत्तरं च स- 
दनं सत् यदाह नारदः “ग, इसंस्यापनः दर्ये ने- 
स्थे श॒भद्' भवेत् | दस्य धनड्चिः ख्याज्छिधुने मरणं 
भूवम् । ककंटे शुभद" प्रोक्त सिंहे भ्टयविवेनम | 
कन्या रोग तला सौख्य द्विके धनवद्खं नस | 9९५ 
त॒ महाह्ानिमेकरे द्ाङ्नागमः। क त रन्न- 
लाभः खयान्मोने सदा भयावहूभिति' चान्द्रमासफलान्या ड 

खोपतिः “शओोकोधान्य सतिपग तिद व्यधि 

नाशोचुद्ध भ्ययच्चतिरय धनं श्रो वद्कभयञ्च। ल- 
च्छमोप्राप्चिमवति भवनारम्भकतुः: क्रमेण चेनादूचे खनि 
रिति फलं वास्तुशास्त्रो पदिम्" ईति अन्यद ““आधाद- 
चेनाञ्रबुजोजमाष्छौढेषु च पौ रपदेष् नूनम् । निक्ेत- 
नानां घटनं नपाणां योगेश्वराचार्यमते न शस्तम्” 
दति । मतेन इति पदच्छदः। अत्र सौराणां चा- 
द्रमासानां महान् शुभागुभफलनदभेरेन विरोधः | 
अत्र चिक्ोषितग,इदाराल्करलरविसंक्रभसमी चनि डित 
मािष्वेव वैशाादिष, ग,हारम्पः कायं ति धि- 
रोधाभावः इति पिदचरणाः | तन इ्वारनियमनाह 
खरोपतिः ^“ककिनक्रहरिकगमप्मग तेऽ पवपाच्मसर- 
खानि ग,डाखि। लौ किमेषटषडिक्याते दक्िणोः 
रलखानि च कुर्यात् । अन्यया यदि करोति दु्भति- 
व्याचिशोकघननागमच्चति । सोनचापभिध्नाङ्गना- 
गते कारयेन्न ग, मेव भास्करे'' इति ककां$सद्धिति 
रावणे मासि तादशमेव ग, इम् उक्ताङ्गेतोः। ए३ 

मकराकर्साहते पौमे मासे अनेनैव ङेठनः दचयोन्त- 
रख ग. मेषटष कस्ते वेशाखे खात् । ठला- 
इ{खिकाकर्साह्िति मार्मशीपमासे तेव गं द्दादि- 
त्यथेः। अथान सौरा्णां चान्दराणां च समादानं 
निषेधस्त श दिनिभेयग हादारमप्री नेव भवति | य- 
इक्त' व्यवारसखद्धेये “` निषिद्धेष्वपि कष्, सखाल- 
कूले शुभे दिने। लणदारूग,हारभ्प्ो भासदोषो न 
विद्यते" इति | जगन्द्रोहनेऽपि ““पाषाखेष्टादिगेहाद् 
निन्द्प्रभासे न कारयेत् । लणदारूग.हारस्भो मास 
दोभो न विद्यते अत्र केचिदनियतद्गि ग्, हारम्ब 

सवदा कालदोषो न प्रवतत इत्याह, तन्न॒ वचनाभा- 

वात्। भि च “"दिङ्मूढे कुलनाशः खादित्यनियत 

दिग्ग, इख व्चारकोटिरच्चिनेशाभाषात् | अथय ग 



ब्द 

नि्मांखनशनाण्याह | भरवेति। भवाणि इखदूनि 

च प्रसिद्धानि वरूषणः शतभं खातो प्रसिद्धा वदुः धनिषा 

रवो हस्ता पुष्यञ्च रष भेषु ग, निभां य' सत् शुभफल - 

दम् । यदाह गभं: “शुगरत्तरोऽपि च रोद्धिग्यां पुष्य 

मेते १७ करभे ११।१४। धनिष्ाद्धितये पौष्णो २७ 

ग्.हारम्भरः प्रशख्यते" अत्र॑ वाक्ये खगानभिधानेऽपि 

तदुक्तिमं छेश्वरवाक्यालो चनेन “प्रारम्भो भवनस्य वाक 

ख २४म दु १४।१७।१।२७ स्ात्यकं १२ प्य् वै४।१२।२१।२६। 
बख्श युतेरिति'" चथ स्तिकाग.हनिमांये वि- 
षमा दतोगेदभिति। च्दित्यां एनवैसौ रति 
काग, निमा णं शस्तम् । तत्रेति तत्र तिका, हे हरि 

भविधिभवोः शवणाभिजितोनत्तब्रयोः प्रवेशः शस्तः । 

उक्त च श्रोपतिना “घुनवेसौ च तिकाग, इष्य 

नि्भितिः शभा। विरच्धिषिष्ण् भान्तरो प्रवेशन 

दितं भवेत्"” इति| तदेतद् व्राद्धणव्यतिरिक्तवणं नि- 

कपरम् यदाह लल्लः '्ुनवेसौ चपाद्गीनां क- 

तव्य छतिक्गाग, हम् । खवण्ाभिलितोर्मध्ये प्रवेशः 

नत्र कारयेदिति" आपश्यकत्वे तु आवणाभिजितोषं- 

त्तं सददयो वा साद्यः इत्यधेः । ब्राद्यण्य त प्रा- 

गुक्तनक्चत्रेष्वेव सतिकागु निमा णपवेशौ । वन्न श्ति- 

काग, नेच्ोत्यां कायै यदाह इद्धवगिष्ठः “रन्द्र 

त॒ विक्रयस्यानमान्नेखां पचनालयः | वारुष्यां भो- 

जनगृहं न्त्यां सढनिकागु हन् | याम्यायां गयन- 

स्थानं वायव्यां पशुमन्द्रिम। 

मेभान्यां देवतालयः” इति | चरौतिभारकरे गगः 

धारेऽचकूले राशौ तु दिने दोषविवजिते। सादुक्रन- 

दिधि परोक्र सतिकाभवनं बुषैरिति'' कालनियम उक्तो 

रलत्नकोओे ८'च्ासनच्नप्रसवे मासि कु्यांद्धौव विशेषतः| 

तदत् प्रसवकाले यादिति शास्त्रेष निञ्चयः'द्ति। वराहे 

कौैवेन्यें तु धनस्यान- 

ात्रानेकनच्तनाणामभिधान सतं यथा “दस्तादित्यशशा- 

इतिष्यपवनप्राज्ये शभितोत्तराचितराच्चिच्रवयोष ठिक 

बटौ हित्वा विरिक्त तिथौ] शुक्राचार्यगनेचरन्च- 

शिनं वारेऽदुक्रूले विधौ सद्ध्श्सनि सतिक्षाग, ह- 

धिधिः च्मङ्करः कत्य ते" इति | वेष्डनि चतुयेख्याने 

सङ्धिः शुभस 1 स्ढतिकाग, प्रमथे कालविशषमाह 

ष््योतिषेसिशः “अथातः संप्रवच्छाभि सतिकागारवेश- 

नम् । मासि तु नवमे प्राप्रे पूरवेपक्ते शुभे दिने । प्रष्टति- 

खसये कलि सद्य एव प्रवेशवेदिति' परवैपक्ते शक्र 
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पचो | प्रवेशे नचवादोन्याह गगः ““रोहिर्लैन्द्वपो- 

ष्णेष खातोवारूणयोरपि । ष्ये एनवेसौै हस्तघनिष्ा- 
लूप््॑तराच्च च | ““नेनत्वादे तथाश्चिन्यां छतिकागार 

बेशनम्” । “सव गुभसङाः केन्द्र पापाच लिषडायगाः । 

शुभां शभवन्द्् ख्तिक्षागारवेशनमिति'” | प्राम 

` भिह्ितान सौरचान्द्रभासानां प्रकारान्रेरोकदाक्यतां 

छद लविक्रीडितेनाह | कंडिदिति पृथेदिगहारवशे ने- 

कवाक्यता उक्ता द्दानौमेतादशश्च्यते मेषसंस्थे रवौ 

मधौ चेते भासि गें प्रारब्ध शुभं स्वात् | तथा ट 
स्ये यये वधौ भासि, कस्ये ऽ श॒ चावाषादे, सिह 

गते भादषदे माकि, षटे तलस्य रवौ च्याश्रयुलि 

ऋअश्चिनमाखि ¦ कलौ इञ्िकगेऽके ऊजं. काल्तिके मासि । 

रटे मकर्येऽक्े पौये मासि, नक्रषटो मकरकुम्पस्यऽ ङे 

मावे मासि प्रारश्च गं शुभं खात् इव्यथः इति कं 

चिन्निगदितम् । अखायमाशयः। मनचापरेत्या- 

दिना दिखखठभावराश्यो निषिड्धाः शोको धान्यमित्या- 

दिना च कियन्तश्चन्द्रा चपि मासा निषिद्धाः चखतो- 

ऽन्यं सौ राचान्द्रा वा विहितास्ते घसयभेव एकवा 

क्यताप्रक्षारः | मेषस्थ रवौ चेत्ेऽपि ग. शुभम्| 

यस्त॒ चैतोनिषिद्धः स भमीनाकविषयः। हषभस्ये रवौ 

च्छष्टऽपि शुभम् | 

निषिद्धः स भिथ्नाकेबिषयः । ककेटस्ये सये षाद - 

ञ्पि शुभ आषाढठनिषेधस्तु भियुनाके विषयः | सिद 

गते श्ये भाद्रपदेऽपि शुभम् | चाण तत्र खात 

विहितत्वादेव शुभः । यस्तु भादरपद्निषेधः स कन्याक- 

णवः । ठलागते दये आाश्चिनेऽपि शभम् । यस्तख 

निषेधः | स कन्याकंपरः । ठर्िक्स्ये द्ये कान्तिंकेऽपि 

शुभं खात् निषेधविषयं खयमेव वच्छति । मामशीर्घ 

विद्हित एव | मक्षरस्ये ख्ये पौषे श्फुभं धुरक 

खाद्ित्ये सोऽप्यशुभः | करकुम्स्ये ष्ये मावेऽपि शुभं 

निषेधस्तु धनुरषविषयः | ऋत एव “पौषफालूदा मवे 

आखमावघ्रावणकातिकाः। भाषाः स्यु्टइनिर्माये 

यत्रारोग्य शुभप्रदाः” दूति नारदवाक्यमु “नाते तपसे 

तपसि माधवे नभि त्वि | ऊर्जो च ब्टहनिमांणं 

एत्रपौ लधन प्रदम्? ?इति वसिषठवाक्य' च आञ्िनकान्तिक 
मावमासानां शुभत्वप्रतिपाद्क तुलादचिकमकरकृम्पा- 

अविषय मीनाकंरात्यपाशस्त्यपरः च वचनान्तरबो- 

धितो निषेधः प्रायुक्तविष्रय ख । फाल्गुन शभत्व 

वैशाखसतु विद्ितवास्ति ज्यो 
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जञन्धरा्ीदिषय मोनाकंसार्व्ये त॒ निषिद्धम् । नच 
का्तिकमाचमासौ शआोपएतिवा निषदि तयोः को 

विषय इत्यत आह येति ऊः कार्तिको सासः 

कन्यायां कन्यागते रवौ न सनु म श्युभः | च पुनः 

तपा भाघमासो धलुधि धलुरके न खन् खपिः पाद्प्रखे | 

नन्वे तद्बुक्' प्रतिभाति यतचान्द्रमाकेषु॒चेन्ादिभा्- 

शना: खन्ति तत्न कार्तिके माकि कन्यासंक्रान्तिः | 

मत्वे सासि घर कदापि १ सम््वेत् | यतः का- 

न्तिकष्य साघमासश्य च शुक्तप्रतिपदादिलिंशत् तिथयः 

यावत् तावत् सुन्नेव्यत आङ लष्णादिमासादिति। 

ऋस्ति हिविधो भाषः शुक्लादिः जष्णादिद्धेति। तत्र 

श॒दचप्रतिपदभारभ्यामावाखापयेनतः शक्ताः । जप्यपत्त- 

प्रतिप्रद्नारभ्य पूर्णिमान्तः क्ष्णप्रतिपदादिः | यथा। 

चेनशुक्प्त्ते मतदयेऽपि रू णव चेलपूखंमाद्यनन्तर 

जण्णपन्चः चैत्रमास एर णवं चन्द्रमसो भवति। स 

पथ कष्णपक्ो यदि वैशाखल्लष्णपश्चत्वेन व्यव्धियते । 

भाविष्ुक्तपच्तो वैशाखशुक्तः सयैवादिसिद्धः । तदा लव्णा- 

दि्णासः सम्भरति उभयथा हि शास्ते व्यवद्धारः "अश्च 

ञ॒कशष्णपच्चे ठ चाधः क्व् दिने दिन दति पोषा 
ननन ` विद्हितनिधिद्धतिथिनन्षलादिनिष््पणम् वाशा 

“अथातः संप्रवच्छामि गुहकालविनियीयम् | यधा- 

कालं श्.भं नात्वा तद् भवनमारभेत्। . दुभ, वस्वाति 

एष्यधनिदाहितये, रवौ (१९) । मूके एनौ सौस्यवारे- 

परारम्धव; भम् | आ दित्यभौ सव्यः ख् वीराः सवे" 
श्रावः | दितौया च तोया च. पञ्चमो षटिक्रा 

लंचा। सप्तमौ दशमो चेव हादष्े कादौ तथा । लवो 
दशौ प्वदशौ तिथयः खः श्रूभवद्धाः। दारिद्रय 

परतिपत कथ चतुर्यो धनहार्दियौ | ख्य द्ाटनं 

चेव नवस शसत्रवा[तिनौ | दे राजभयं चैव भूते दार | 

क्रिनाशनस् । धनिषापञ्चके नेय कुयात् स्तन््ससच्छ यमस् । 

खनधाराशलाच्याच प्राकारादि समारभेत् । जामिनर' 

द्विषि सैव वेधोप्हक्त्तंरी | यशार्मलं तधा लत्ता 

यलककचसंन्काः। पातञ्ञ' हिविधोवर्ज्योौ व्यती- 

प।तच्च व्ट्तिः| कुलि कगटकं कानं यमधण्टस्त- 

चष च । कृयोगातिशिवारोत्याल्तियभोल्या भवारजा । 

 व्दाद्ादिषु वे वन्धांस्ते व्ञ्यां वास्तुकमे खि” 

याम्तुचक्रः तत्रेव “वास्तु चक्र प्रबच्छाभि यद्ध व्यासेन 

भाषितम् | यन्न, स्यितो भाइशदादि लीणिम- 

ग्ट्द् 

सवे | चतुष्कमथ्पादे स्यात् धनद्वत्वारि य्िने। 

एष्ट च तोश्णि चाश्ि कुक्तौ चत्वारि वामवः । च- 

स्वारि दक्षे कृत्तौ ए्छे भत्रयभेव च । खे भयमेव 
ख्ुरापिंशथतितारकाः । भिरस्ताराग्निदाहाय ष्टडोहा- 

सोऽखपादयोः । सौय" यात् पथिभे पादे षो चैष 

धनाम: । कृच्चौ सादचिषे लाभः पच्छो च स्लाभिनाश- 
नम् । वाम्खच्लौ च दारिद्रय ख्खे पौडा निरन्तरम" । 
तत्र वच्च कालमा ह विश्च°्वा०्था०। जञष्णपतते तिघे रिक्ते 

गण्डान्ते रविसंक्रमे। रविभौ्मदमे विष्टौ व्यती- 

पाते च वेष्ठतौ । मासदग्धः वारद्ग्धः {तििद्रध' 
वजयेत् । अलुक्गो प्वपि धि्णेवष, न क्तव्यः कदाचन : 

कचं चन्द्रद्ग्ध च योगानां वजसं्नकम् । „त्मा - 

टर भिवच्छच' निच, थं थे संत्चकस् । वलुब्याषातनेष 

व्यतौपातानिगख्डयोः । विष्कस्भगख्डपरिषः वज 

यित्वा च कारयेत्" । षिदहितष्ठहतेभाहइ लनं ब 

"सातौ नेतेऽथय साडन्द्रो गान्धर्वे भगराद्िषि | वया 

वराजषावित्रे षते ग्टहमारमेत् । चन्द्राद् बलं 

च्रात्वा भं लम्न' निरौच्छ च । स्तन्परोच्छायादि कर्तव्य 
भन्यल परिवजेयेत्”? । 

तिथिमेदेन पृष दिदिदःहेख ग, इारम्भनिषे धमा ह छर्चिर 
पे न्दूतः प्राग्वदन" नवस्यादिषरन्तराद्ध नवय यञि 

, माद्धम् । दशादितः क्तदले नवस्यादौ दशच्िणाख्य' न 

शुभं वदन्ति स्०"पूरणेन्तः पूखिमातः ऊष्यादटमी- 
पयन्तं प्राङ्छख' ग, शुभं न वद्न्ति | लंष्णनव- 

मौतचचठदेशोपयन' क्रियमाणं ग. हहत्तरा्छ' न शु- 
भम् । थ दशांदिवः शुक्ताटमौपयन्तं पिमा 
म. न शुभस । शुक्लनवमीोतश्वदशौप्यन देच्विखाख्य 
ग, ंन शुभं वदन्ति। वाच तिविष् तत्तदिङःखख' 
ग.ंन कन्चव्यम् इति वाक्यायेः फलितः। वदुक्ग 
व्यवङ7रसख्द्धये ` ूचिभातोऽटमीं यवत् पृबौश' 
वलेयेदुग्, हम्। रनत्तराख्छ' न कशति नवस्याद्चत- 

दर्थोम्। अभावाद्ा्टमं यावत्वद्धिमाख' विवर्जयेत् 

नव्यादौ दचिणाख्यः यावत् शुक्त चत्देशोभिति" 

दिग्भं ददन चला याह “न्तिकाद्याः सप्र पूरं मवाद्याः 

प्र दिखे । मेन्ाद्याः पञ्चिमे सप्त धनिषाद्यास्तथोत्तरे 
व्यग्रो चन्द्र स्वाभिभयं कमेकन्तां च प्के | दक्षिणे च 

धन ददाम स्रो खसम्पदः । ग्ट होपलच्छयकारये षु यत्न 

छेष चन्द्रमा; | शलाकासके देय मत्तिकाद्केव 
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च} ऋत्त चन्द्रश्य वास्तोञ्च चये ष्ठे न शस्यते । 

लग्नादच्तादिचार्योऽलल चन्द्रः सद्यःफलप्रदः| गदे 

न्दर स्म खस्य षस्य न शरभंग हस् | वामद्च्िणतः ` 

ष्वन्द्रः प्रशस्नो वास्तुकमखणि 

नत्र विद्धितनिशिद्धलग्नादिकमाद् तव्रौब चर- 

लग्न' चरांशञ्च सवथा परिवजयेत्। जन्छभाञ्चोपचयमे 

लभ्ने वे तथेव च | प्रारस्भणं प्रकत नधन" परि- 

बजयेत् । पामेस्त्िष्ठायगतेः सौम्यः केन्द्र कोखगे | 

निर्माण कारयेदीमानषटभस्य; खलेष्टं तिः। मतध्य- 

लग्ने सौम्यानां दम्योगे योगतस्तथा। कुम्भः बिद्ा- 

यान्यलग्ने सौ स्बद्र इ युतचिते | जश्वा्यादिषास्त् नां 

प्रारम्भः शुभदः क,तः" अतर श्युभयोगास्ततेव “युरुलंग्ने 

रविः ष्टे द्य॒नेऽ सौम्ये छे सिते ॥ दढ तौयस्वे क 

छले ऽन ङ्गं ठ शतायुषम् । खगुलं ग्ने ऽम्बरे १०सौस्ये 

लाभस्थाने११ च भाख्छरे | शुर; केन्द्रगतो यत्र॒ शतव- 

घांश्चि तिति । हहिवुके$च्ये ऽम्बरे+० चन्द्रो लाभे११ च 

कुजमारौ | अारमपः क्रियते यख कथोत्यायुः क्रमात् 

भवेत् । लभ्ने गौः पुत्रगेच्य५. षठे भौमे लिगे रवौ । 

यद्य गृ ख पुरम; ख च तिष्ट छतः समाः | लग्नस्यौ 

चरशएक्रौ चेत् रिुैराशिगते कुजे | द्टय लाभगते! १ 
यख दिथनाक्दानि तिष्टति । सखोधस्यो वा श्ययुलेग्ने 

स्लोञ्े जीवे सखश्स्यिते । स्वोद्धे लाभगते११ मन्द् 

सच्ाणि समाः स्वितिः। सोचे खभवने सौम्ये 

लग्नस्य वापि केन्द्रगेः.। प्रारक्भः क्रियते यख्य शतहयः 

स तिष्ठति । इच्योत्तरात्रया न्द् विष्ण्, धाटलजलोडुष | 

८।१२।२१।२६।९।५।२२।४।२० रुणा सह्हितेष्वेषठ लत 

गेह शिया युतम् । दिदैवत्वादवारोश रुदरादिति वद 

ड् । १६।१४।२४।६।७।२१। शकण सह्ितेष्वे ष ठतः 

घान्यप्द् ग, इम् । इस्ताये मत्वाष्दश्लचत्रास दरम च 

१२।१२।१४।२।४।१८) बुषेन सहितेषु घन एलडखप्रदम्"। 

कयो गासल्नौव “शत्र च्ेत्रगतेः सेट गचस्वौ वां परा- 
जितैः । प्रारब्ध" यद्ध भवन" लच्छीखतख्छ विनग्छति । 

रजोऽपि परभागस्यो दशमे सप्मेऽपि वा | व्ाधिपे 

बले हीने तद्ग, हं प्ररहस्तगम् ।  पापान्तरगते ग्ने 

चन्द्रे सौम्ययुतेचिते । अद्टमस्य ऽकं एते च अथोत्यब्दा- 

दिन्यते । मन्दे -लग्नगते चैव कुजे सप्रमसंख्थिते । शुम 

र्वीचिते वापि, _भतवाद्निहन्यते । . लम्नमे शशिनि | 
कोणे व्य स्याने च मूते । परारम्धः क्रियते यख 

} 

घ्र" तद्ध विनश्यति । दथापतौ बंदे वनाथ 

तथैव च| पौडितक्तेगते खये न॒ विदध्यात्कदा चन । 

पितृम्लेज्यभाग्याकपौ वमे च १०।१६।८।११।१३।२७ यत् 
तम् । कुजेन सष्ितेष्वेष ग.हं सन्द्हातेऽग्निना | 

सलघ्च रेवती चैव गत्तिकाधाठभेष च । परवफाल्युनो 

इसत च मघा चैव व खप्कम् । रषु मौमेन दुक्तोष 

वारे तद्खौव वेश्म यत् । अग्निना द्यते कतस प्रतना थः 

प्रजायते । अग्नित्तभक्चं गते दर्ये चन्द्र वा तन्न संस्यते । 
निमित मन्द्रिः ननमग्निना परिदच्रते। च्ेटातु- 

राधके चव भरणोखातिपूबभे। धनिष्टाष्वपि छक्तेष 

शनिस्ति्ठ दिनस्य च । पणो नामतः प्रोक्तो घनधा- 

न्याद्करि ग,हे। एते जातेऽथवा तखित् द्यते यच्- 
राच्चसेः | प्रासादेष्वे वमेव स्ादापोक्ूमेष चैव ङि। 
तस्ाहिचा्यं क्कि ग्, हारम श्युभे शभम् । नाच 

न्द्शिन्ति मकरालिङलोरखम्ने, भेष घटे धुधि कर्मद 

दोष्डलम् । कन्याश मिथनगे घर् वम्यलाभ' च्योति- 

विदः कलससिं्षटघेष सिद्धिम् । सायाह्क तु कत 

वास्तु कन्तु उित्तविनाशदम् । भहानिशाख्तपि तया 

सन्योनिंव क्षारयेत्” | भावस्वयहफलानि ततव 

लग्ने ऽक" विन्निपातः खात्कोशद्धानिञ्च शोतगौ । षट्, 

विश्वम्मराषत्रे दारिद्रय रविनन्दने । जीवे धर्माधकामा 

शयुः एतोत्मक्षिञ्च नागते । चन्द्रजे कला थक्तिया- 

वदाः. प्रवरेते। दितयस्ये रवौ इानिचन्द्रे शत्र ` 

भयं भवेत् । भभिजे बन्धनः प्रोक्तः नानाविन्नानि 

भाचुजे | बधे दविखसस्म्ति्युरौ धमांभिवद्धंनम् | 

यथाकरसविनौटेन भृगौ काम ब्रजेत् फलम् । ततोय- 

स्येष, पाष सोष्येष्वेषु विशेषतः । बिद्धः खादिरा 

देव यथाभिकूषितः प्रति । चतुथस्थानगे जोत पूजा 

सम्पद्यते पात् । चन्द्रजे चाधेलाभः खङ्ग. सिलाभव 

भागंवे। वियोगः शष्टृद भानौ मन्त्रभेदो महते । 

बुद्धिना निशानाधे सवेनाथोऽ्बीनन्द्ने । पञ्चमेत 

छरा चाये चितो वद्चधनागमः | शुक्रो पुत्रचुखावाप्नी 

रललाभस्तथेन्द्ले । छतः सष्ठ थौ शथाद्खः क 

कहः ख.तः। भौमे कायेविरोधः छात्योरौ बन्ध् - 

विहं नस् । षहश्यानगते छ्य .रोगनाथ' विनि - 

शेत् ' चन्द्रे पष्टिः कुजे प्रा्षिः सौरो शन् बरच्चयः | 

शरौ मन्त्रोदयः प्रोक्तो भगौ विद्यागमो भजेत् | श्व॑- 

त्ानाये कौ शल्यं नच्चलपतिनन्द्ने । ` सप्रमश्थानगे . जीवे 
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धे दैत्यएरोडते । गजवाजिधरिनीणां क्रमाह्ञाभं 

विनिर्दियेत् । भाख्छरे कौर्तिभङ्कः ख्यात् कुलजे 

विपदभमादियेत् । हिमगौ क्तो आयासः सौरौ सवे 

नक्चयः। पतङ्गो पङ्कताद्स्ये भौमे सौरो च रुग्- 

भयम् । चन्दर रोगविट्धिः ख्यात् इजे . थोकागभेा 

भवेत् । बु सानधनप्राञ्चिर्गैे च विजयो भवेत् । 

शक्रो खजनभेदः शान्वन्त्न्तखापि देहिनः । वानो 

नवभस्थाने विद्याभोगाभिनन्द्नम् । बुधे विषिष- 

भोगाद्रिमाग वै विजयो भवेत् } चन्द्र धातुच्चयः 

प्रोक्तो धर्म्हानिच्च भाख्करे | कुजे चाथ भय विद्या- 

द्विजे धमदृषणम् । दशमस्वानगे शुक्रो शयनासन 

सिद्धयः} सराचार्ये, मत्सी ख्य विजयः स्त्रीधन' 

वृधे । मान्त ण्डे च सष्टट्डद्धिस्तया थोकविवङ्गं नस् । 

भौमे रनागमः प्रोक्तः शनौ कौोत्तिंविलोपनम् । 

लाभस्यानेष, सष, लाभस्यान' विनि ओेत् । व्यय- 

स्यानेष्, स्वै, विनिरटँ श्यो व्ययः सदा । खयोद्धे पएूणंफलः 

प्रोक्तः पादानः ख्॑गो यहः. खलतिको रेऽद्ध फलदः 

पाद भित्रषदाश्चितः | सभक्त रिएराशौ च समकटफलो 

सहः । नोचस्यो विफलो हे ष्यश्गे'ऽसत्फलदः शभः" । 

गृहारम्भे रव्यादिगोचरादिशद्धिफलादि वारणा" 

“सोखराटकव्गभ्थां वामवेधं विचिन्तयेत् | दशा चा- 

नार्देशादिशच विचायंचात्र कर्मेण । गुरुशुक्रवले 

भिप्रात सयेभूमिजयोसतथा । शशिसौस्बचरले सौरि- 

वले वणौ दुपूरथः। ग. हारम प्रश्ीति वणं नाथवले 

मति । सवैषामपि वीनां खयेचन्द्रबलं सतस् । 

विष्मस्वे रदौ स्वाभी पीड्यते गर्हिणो विधौ । 

शुक्र पौडग्रते लच्छोऽ वेन खसम्पद्ः | बुधेन 

एव्रपौनाञ्च मौमेन भ्वादटवान्ववाः 1 सौरिणा दासवर्गश्च 

पौडन्ते नात्र संशयः | चेषेख तु सर्य वलं 

प्रोक्तः गे बुषैः। शर्तषामेव वर्ना रविशुद्धिविं- 

श्रीयते । दशापतौ हौनवने व्ीनाये तथैव च| पो- 

डितच्चगते श्ये न विदध्यात् कदाचन । प्रथसकोडगे 

शोग' हिनीये चा्नाशनस् । तोये धनलाभं च च- 
न 4 १ ॥ 

वे भयदो रविः ¦ पञ्चमे एतरलाभं च शल् नाभाय 

शत्रगे | स्तीकट सप्रे खये स्ट चाटमगेदगे । 

नमने धनाशाय दशमे कससंयुतिः| एकादशे भवे- 

च्छीदादथे च धन्यः । पते५ दितोये द्याने च 
सं मध्यवको रविः; | इितोयपुलाइ५।९गतच््रिट्ण हात् 

4 

परः शुभः । ऋस्तगा नो चराशिस्वाः परराशौ परेजिताः। 

शड्स्या बालाभावस्या वक्रगाच्चातिचारिशः। रिषि 

वशयाता उलकापातेन दूषिता । न फलन्ति सहा 

गेप्रारम्भ तान् प्रपूजवेत्'" | 

गुहारम्भे खातारम्भोपयोगिनच्षलाण्याह माण्डव्यः | 

«धोस विदधीत खात शिलास्तथा चो खस प- 

म् । तिव्य रसखेहारकपाटदानं गृहपवेभो सदभिष्ं वेष" 
ऋअधोख्स्वादिनच्चन्राण्याह पीन्यारगर्डपुर 

“भरणो कत्तिकाऽङ्चषा भघामलविशाखिक्राः | तिस्तः 
पूर्व स्तथा चैव अधोवक्ताः प्रकौर्तिताः। वापौकूप- 

नडागादिखनन' च तुणादिकम् | देवतागारखनन" 

गणितः च्योतिषारभ्भ' खनी 

विलगप्रञेशनम् | कु्याद्बोगतान्येव कार्याणि षभ 

ध्वज ! । रोहिण्याद्रा तथा ष्यो धनिष्ठा चोत्तरात्रयम् | 

वार्थं चरणं चेव न चोद्धरुखाः खटताः | ष्, रा- 

उ्याभिषेक' च पट्वन्धं च कारयेत् । द्धं खलाय् च्छि 

तानि स्वाँण्येष्ठ च काग्येत् | रेवतौ चाश्विनौ {चित्रा 

सवातो हस्तः पनरवस: ¡ अदराधा खगः ज्येष्ठा एताः 
षा खष्ठाः स्मृताः । गजो द्वाश्ववलोवदंदमनः भह्िव्ख 

च| वौजानां वपन कुयांदमनागमनादिक्षम् । चत्रा- 

यन्त्र रयादौनां नावादोनां प्रवाहनम् | पाच, यानि 

कर्भाखि कुरयादेतेष्, तानि च” 

नन्तत्रभेदे हारनिमांणाय सफलं हदारचक्रमाह हदि 

““येचषौटुगमैः शिरखय फलं लच्छस्ततः कोणमेनं- 

नैरुदशसनं ततो गजमितेः शाखा सौ ख्यं भेत् । देड- 

लयाङ्् यें तगं इपतेम्यस्ितेकदमेः सौख्यः चक्र 

निदः विलोक्य इधिया हार 

निघ्ानखनन' तथा । 

विधेयं शुभस्" म् 

शारद्य चत्वारः पाघाणा च्यावश्यकाः । दौ ऊहाधो- 

भावेनावस्थितौ समावल्पपरिमाणौ । तत्र॒ उत्तरङ्क 

इत्य. इ वैस्थितख सन्ना । ऋखधोवश्ितखय त टेच्लोति ` 

सपसाधारणं नोम । हौ पाश्चयेाः स्थितौ महापरिमाौ 

शाखासंन्तौ (साह) इति भाष्या वयोरपि संज्ञा णवं 

दीधचतुरश्हार' भतनि | पाषाणासम्भ्रवे त॒ काषादेरपि 

निषेशः। तत्र दवारे चिकोषिते श्या धिष तनच्चत्राद्यु- 

गमैखतरिने चतः शिर्यर्थास्तेः सद्भिः लच्छी पराप्रि्टपं 
फलं स्यात् |. ततस्तद्ग्ममेनांगैः कोणमैदयोरव- 

स्थित्या चतुःकोेष्वथस्थितेरदटसंख्यदंनलतरुदसन तत् 

हारग. सरथेदा जनयासरह्हितः स्याच् । ततस्तदपिमे 

^+» 
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ग जमितरटाभि्नैः शाखा | 
सौ ख्वख्पः फलं स्यात्| ततत्तदसिमेयुं श्मे्तिभिम- 

शत दं हल्लामशस्यितेगइपतेष्ं तिः श्यात् | तत- 

स्तदसिनेदे दमे खदर्थिरं च सध्यखर्ूपेऽवकाये स्थितैः 

सौख्य सखात्। फकिता्भाङ | चक्रमिति। द्द्" 

हारचक्र' विलोक्य धिया एभं शुभफक्द् हार विधेय 

कत्तव्यम् । तदुक्त च्योति्िवन्वे “द्वारचक्र' प्रवच्छामि 

भाषितं विच्कर्मणा | द्ध्यभाद्धवदष्कः तु हार- 

श्योपरि विन्यसेत् । देहे कोष्णे च दातव्ये शाख।दुम्म 

इयं दयम् । अवख व्रौखि देयानि वेदा मध्ये प्रति- 

शिताः । राज्चखदूङ्ंनचने कोणेपदसन' भवेत् । 

शाखायां लभते लच्छोमधघद्ठौव मतिं लमेत | मध्य 

भेष्, लभेत्यौ ख्य' चिन्तनोयं सदा परैरिति" अथ हार. 
ख्यापनम् “हारंस्यापननच्तजागय् च्यन्ते ऽश्रिनो चोत्तरा । 

श्ताएुष इतिगाः शरेरेताः प्रकौ्तिताः। सखातौ 

पूच्ि च रोह्हिगयां हारथाख्ावरोपणमिति""ख्योतिनिव- 

न्बेऽभिद्ितत्वासतेऽपि खाद्याः। तिथयोऽपि ततैवाभिहि- 

लाः““पञ्चुमो धनदा चैव खनिनन्द्वसौ शुभस् । प्रतिपत् न 

कत्तव्य ठते इःखनवाभर.यात् । हितोयायां द्व्यहानिः 

धश्युुत्रविगाशनम् । तृतोया रोगदा नेवा चतय भङ्ग. 

कारिणो | कुल्यं नथा षौ दशनौ धननाशिनौ | 

विरोघलदमा पृष्ठ न खाच्छाखावरोप्यमिति'' एव 

` शति विरद्धतििं विधाय विश्िवतिचिष पिद्डितभेष, 

चख तल्लापि चक्रशर्ष्, भेष, हार विहितः शभफल- 

दास खादिति निष्टोऽचेः"" परोग्धार 

शत् प्रचेशकालमाड शन्खि० “सौस्यायने ज्छौतपो- 

$न्विमाघमे यालानिहन्तौ पतेन ण्ट! दाहेन 
हासयन् वोर भिजना्लब्नोप चोदये स्वरे” (१) म्" 
“लों गु हेऽग्न्यादिभयान्चवेऽपि भागेपजयोः चावि- 

केऽपि शन् खात् । बेशोऽम्ब्पे श्ानिलवासमेष नावश्य- 

मल्ञादिषि वारान ।. (२) दुष् विप्रचरेष सलभ वा- 

ख्व चेनं भूतवलिद्ध कारयेत् । लिकोखकेन््रायधमलिनैः. 
ॐ € ~ न्न ॐ ५ 

शुभलग्ने लिषशायगतेख पापर्ेः) (२) शुद्धाच्च रन्ध 

विलनमेक्धयौ व्यकाँररिक्ता चरदथे चेले । अय ५य्ब् पूः 

कसं िजांच ऋता विभेद ष्क भकूरशुदगम् , (४) वाभो | 
रविं सयचतायेलामतोे पञ्चमे प्ाण्वदनादिमन्दिरे। ` 

पृ्वौनियौ पराप्बदने गे पभो नन्द्ादिके याम्यजलो- 
सरानने । (५) बन्रो भूरविभात् परते्सतये कम्पो ऽग्नि- 

करवाण्माग४ १९४ 

दाहः ऊताः४ प्राच्याङद्दसनडइ,ता४ अयगता लाभः 

कताः प्चिमे। च्रौतटाः कलिर्ततरे बुगलिता ग्भ 

विनाशो यदे रामाः स्यीर्यमतः स्विरत्वभनलाः९ कण्ठे 

भवदा" (६) २० 
«तला पू्वैपवेशद्पूबप्रगेथयोः काल शुद्धः दिश्रसिन्दरवशा- 

च्छन्दसा ह सौम्यायने इति । एतेषु सौस्यायन पत्यादिकेष 

पदर्थेष ख्य, दपतेयीलानिदृत्तो थवा नवे नलनो- 

ल्यापिते गुहे प्रवेशन" खात् | सौम्यायने उत्तराये । 

खल शुक्रगुेस्तादिको दोषो वाष्यारामतडागेत्यादिनोक्त 

षति न पुगरुक्गः। रवं मीर्वायाम्बप्रतिहेत्यादिना 

दक्ि्णायननिधेधोऽपपि | च्तःपरिरेषाल्धौम्यायनमयङ्ष्व 

सिद्धे नदुक्तिमेन्द्बद्धोनां शोध्प्रतिपत्तयथां । चकत च 

वरिषठोन “खथ प्रजेशो नवसद्मनच सौम्यायने लवकनि 

बलाद्य” इति बलादेव उदिते | नारदेनापि “खथ खौ 

श्यायने कायं मववेश्कप्रवेशनम् | रान्नां यात्रानिहत्तौ 

बेति^केबलायां भूमौ क्रौतायां प्राप्नायां वा खतःसिद्धायां 

बोल्यापितं ग, नूतनभिद् च्यते । च्यटोति च्धटठमाव- 

फाल्गुने शाखमारेष्येव सब्यप्य् राये प्रवे्न 
श्भम् । यदाह नारदः भावफालगुनवेश्ाखण्छौल 

भासेष्, शोभनः | प्रगेशो भध्यलोन्नेयः शौ स्यकरािक- 

भाश्योरिति'" शौग्यो मागं शोषः । सध्यमोक्तिराव- 

श्यकविषया। चान्द्रनासफदान्याह वसिः “माषे - 

ऽयेलाभः प्रथप्रेणे इलायेखाभः खलु फालगुने 

च | चले ऽ्यंानि, घेनधान्वखाभो मेथाखनाये, पण 
एमलाभः । च्छो, अ भासेष, परेषु नन ' हानिप्रदः 

अल्ुभयप्रदच'? । “श्ण च पश्च छतां विष्व ष्णं 

तत यावहशमं च तावत्" दत्याद्य ज्ो रेव सन्य्ता पश- 

विद्धडिर्नोक्ता तिथिवारशयद्धिचापे वच्छते । विषम 

ठं ग. हप्रवेणे शौरमानमनद्य दूष्िः यथा ५दगादिष- 

डाथिषु संस्थितेऽङ्े नवप्रेथः शुभदः सदेव । क्म 
विनान्येष्वपि केखिदूचने सौरमिष्ट खलु सन्निवेथ । 

इति अथ्या्धैः भृतनग,हप्रवेशो भकरादिष्डाशि 

संशयिते छ्य शुभफलदो भवति तत्रापि सावादिष्, कु- 

श्भरङ्हितेषु चतध" भारेषु शभतरः नह "ऋय प्रनेणो 

गवसद्मनच्च सौग्यायने"दति खयं प्राक् सौम्यायन इतय् - 

क्ोत्वात् किलिल्योव तत् पुनरुक्तमित्यत प्राह । कम्भः 

विनेति । श्यप्् न्तरायणो कुमासंकरान्तौो न॒तनग, ह 

प्रजेशो न भवतीत्य तदथं इनर्क्तमित्यथेः। नन्चिद 



() 

पूवापरविरद्म् | तथाहि “माचेऽथैलाभः प्रथमः प्रवेथः” 

द््यादना मावफालगुनयोडान्द्रमाख्योः शुभफला- 

, भिधानात्ततरौव च कुर्म्भसंक्रान्तिसद्धावादयोरन्यतरखा- 

शुभत्व' प्रतिपाद्यते । खभयमासनिं क्तः कम्भस्तु ना- 

स्स्येवेति चेत् । उच्यते | सन्ति हि दिविधाखन्द्रा 

मासा शुक्तादयः ढष्णाद्वस्धेति | तत्र॒ फालयुनमूथि- 

भोत्तरमासख्  शष्णाद्मिासगणनया चेत्रेत्यात्तख 

ष्व विस्द्फलत्वात्तदिष्यकोऽयं कुम्पसंक्रान्तिनिषेधः) 

च्वान्दूमासखख श्क्तादिरुब्णाद्यभिधायकानि वाक्यानि 

गुडारम्भप्रकरणोऽखाभिरक्तानि अयमपि निषेधो मासख 

कष्णादित्वे न्नायकः | खथ ककांदिसंक्रान्तिष मतान्तर- 

भाद्ान्येष्वपोति केचिदाचाग्यां अन्येष्वपि ककादि- 

षड्ाथिस्थिते शये ऽपि नवगुहप्रवेथः कायं द्यु च्: । 
तदेतटुदन्दसौ पूवि कगु इप्रवेथविष्यम् | तदुक्त स्येव 

““नवप्रवेरे त्वथ कालशुद्धिनं हन्दसौपूथिकयोः कदाचि- 

दिति" । नूतनट खागारप्रवेशविषयं वा| नदक्त 

च्योतिःप्रकाथे “'गृहारम्भोदितेमारेरधिष्णवदीरोविः9े- 

हम् । विचे्ौम्यायने इच्यैः हखागार' ठ सुवे 
देति'* अतण “की रकन्यकाङ्म्पो दिनेशे न विशे 

इइम् । घाम वा नगर वापि पत्तन वा छराधि- 

भरेति” युरूवाक्यमष्ये वमेव व्याख्येयम् । नलु पौष- 

चेनादिषु विरदफरेषु॒चा्दरमाेषु वि ितसंकरान्ति्े 

त्तदा नृतनगु प्रवेशः कार्यो वा नवेत्यत आहन सौर- 

मिति छल निश्चयेन सोर मान" सत् प्रवेश नेष्टः 

न शभफर्दम् | विरुद्शुभफलयोचान्द्रसौरमाख्योः 

साह्य बिहितचान्द्रमारेरेव गृडप्रवेशः कायं इत्यल- 

मतिप्रसङ्कन। दाःस्येति | हाःख्यनत्षत्राखणि ग्टहा- 

म्भ उक्तानि । दूनि भ् वाखि चोडनि प्रसिद्धानि । 

हाःख्यानि च तानि खद्भर्.वोडनि चेति कमेधारयः । 

ताद्ग; प्रवेशन डतः खात् । अयमधः यज्ञिन् 

गुहे पेशः क्ुभिष्यते तद हारः यद्धिगऽभिरुख' 
तदिशगशतेर्विहितः प्रवेशः ` कार्यः| यदा वषिष्ठ; 

“वद्िगहार' मन्द्रः तद्गुरुः खात् संपवेथो 
न सदैरिति” छक्तत्तार्याह स रव “चिल्रोत्तरा- 

धारथथाङ्मिन्रवखन्यवारीतच्ररभेष् १४।१२।२१।२६।४ 
५।१७।२२।२७]९४ नूनम् । व्यायुधेनारोग्यदचएलपौल - 

सत्को(तिदः श्वाच्छिविधः प्रदेशः" इति| नारदो 

$पि “वखिच्डान्तयःघ ९१।८।२७ वर्णत्वाभित्रस्िरो- 

गद [ २९५२ ] 

पु २४।१४।१७।४।१२।२।।२६ । शभःप्रथ)रेवेज्चशुक्रयो- 
ह॑ श्यमानयोरि तः" | अन्न एुष्यषनिष्ा्ततारकारष््ः 

जौ खेगु हप्रवेशविषयस् । उक्तञ्च ज्योतिः परकाये “प्रवेशो 

न॒तने म्ये भवेन खखप्रये । द्ष्यसखातीयुते- 

स्ते जे स्यादासवदहये'' इति । रएतट्पन्वशद्ष्य 
सिप वच्यति । कऋरुमेवाशय' मनसि निधायाह 

श्रीपतिः 'शशमः प्रवेशो सटदुभिभ १1 : चिप्रौखरेः 

खात् पुनरेव यात्रा) चप्र्ंपोदारुणमैः कुभारो 

रान्नां विशाखा वनाथननेति” (लन्िकाद्च भवनं लशा- 
इना दहाति प्रविशतां न संशयः तनृरुखं च सदनं 

छि तत्ककुब हारमेष॒ शुभङत् प्रवेशनमिति'" वसिष्ठोऽपि 

“अरकादिनियानिलदस्रिष्ण्, १३।७।११।२।२२कन्ते प्रवि" 

नवमन्द्रं यत् । अव्द्लयात्तत्पर हस्दयातं सेयेष (वि- 

ह्तभिन्ने ण्) भिष्णगरे च त्य द खाति” प्रवेश 
लग्नान्या ह जन्तं {त । न्द्रं जन्धराथिः जन्दलम्न" च 

परखिद्गम् । तभ्यापचये ठ तोयषष काद्शद्मस्वे ऽनये मु 

तथा स्विराद््यराथिष लम्नगतेष सतश्च नवगुह्प्वेशनं 

शभम् । यदाह वशः “कठ् विं लम्नाटथ जन््राथे- 1 

सग्नस्थितो राश्िरित प्रदि्टः। नि््याधिदारिद्रयय- 

अस्कराच्च चत् छनप्नो रिएनाथदश्च । कललडनना 
 निधनप्रद्द्च रोगप्रदः सिद्धिकरोऽ्थंद्च। क्रमाच्च 

वैरामयदः क्रमे खदैव नृनं लिविधः प्रवेशः?” एति । 

च्यतो निष्क, टमयेमाह गु हरबेे राजमातच्तण्डः “कट 

भोप्चयगाङ् विलग्ने राशयः शुभफलायं भवन्तीति!" 

नारदोऽपि ^अतु ज नमभलम्ने वा ताभ्याखुपचेये ऽपि 

वा| प्रवेशलग्ने खाद, दरन्यभे शोकनिःखनः” इति । 1 

एनर्वसिष्ठः “सौम्य स्थिरे भे शुभदष्युक्तो च्ण्नेऽथवा 

दपङ्गगृे विलग्ने” इति । सौम्य सोम्ययहबुक्ते । 4 

दयङ्गगृे हिखमावराशौ । अत॒ विवाङ्प्रकरयोक्ञा । 

रकविंशतिविधा दोषा वज्यां इत्यपि ध्येयस्.। खक १ 

विंशतिदोषातुपक्रम्य वख्षिनोक्तम् ““कर्नांशे 

शुद्ार्ो प्रवेरे पतिनायनस्” इति (१)। चव जोषं । 

भु हादिविषयके प्रवेथे विेणमन्द्रवजाकन्द्साह जोर 

परातमेऽण्टनिभिते गृहेऽथवा सिद्धणव ष्ट हेऽग्नयरदिमयात् 

खग्नतं भयं दाहः । आदिशब्देन बड्धढटिपातभयं - ¦ 

रालकोपोषा । इत्यादुषद्रवेः तिति गृहे एनरपि | 

सस्यकशते उल्यापिते गहेऽपि प्राक्पद्योक्लाः स्व- ¦ 
५ 

$पि भासाल्लादधगृङप्देथेन्नेयाः | किञ्च । मार्गो. 
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अथोः मार्गधोर्षकाततिकयोच्च श्रावयिक्रेऽपि श्रावणे 

भासिवेशः 

सनत्क मारः 

निति" अत्र सामान्यनो गृहारम्भोदिता भासा गृक्प्र 

वेशेऽर्भिशिताः" ते ख्मे। 

चआव्कानतिकाः। मालाः षट् ग्ट निभा ये एलारोम्य- 
धनप्रदः" इति नारदोक्रोः म.यपोषैफाल्गुनवेधाख 

भाषा वणकास्तिका विदिताः | तत्र उन्तरायखे 

एव ग्टह्परवेशख वाक्यान्तरेण यिद्ितत्वात् चखाषख 

काति कमागे शौषांणासत्तरायणत्वाभावादिरोखेन नत- 

नजोशेग् परवेधाभ्यां व्यवष्या = कथं १ प्रागभिद्ितनाः 

रदवाव्येनोत्तरायणसा हव्ये नुतनग,हपवेशदपूषै- 
गु हप्वेयोषरिघानात् “न -हारम्पोदितेमाते :*दत्यनेन तु 

सामान्यतस्त्िविघदयाप्मि 

"“सौम्यफालयुनपेश।खमाव 

ग. हपरवेश छाभिधानादत्तरा- 

यणौयामासास्त्िविधग, प्रवेशे शुभाः दचिखायनोया 

भासाः ्रावणादयस्तु जोणेग. प्रवेशपिषयाः-। आतणव 
नारदो साग थोर्षकात्तिं कयोम् तनगृ इप्रबेे मध्यमत्वमाड 

अर्थारेवजो ग, इ प्रवेशे उत्क, उत्व मध्यवखते । ऋभ्व - 

येति ऋम्ब् पः शततारका रैज्चःपष्यः । कनिलः खातौ- 

वासवं धनिष्ठा एष्वपि भेष जो षंन्ट हेऽग्न्यादिभयान्चवेऽय 

गहे प्रबेशः शुभः प्राकपद्योक्तेष द॒ भेष शुभ एवेति 

कै खतिक्न्यायाद्वगभ्यते । यदुक्तं च्ोनिःप्रकाशे 

“परवेो नतने इभ्य" भ वलः चेखाप्नये । पष्ये साति 

युतेस्तेच जीं स्ादासवदये* षति। नावण्यमिति 

ल ब विधे जोर गुहे अन्या दिभयाच्रयेऽपि गु हेऽवण्च 

सस्तादिषिचारणा शुक्रास्तगुवेस्तबाल्यवा परक्यरस्य 

श॒रमकरस्यणुरलूप्रस व्यरादीनां दोषाणां विचारणा 

विचारो नास्ति| अस्ताटयः काच्टोषाःखन्तुयामावा 

तथापि ग, इप्रवेः कायैः । परन्त॒ सोऽपि यथाकर्थ- 

चित्पञचाङ्गश् दिमालमङ्गोलत्च वि ह्ितनक्मेष्ये व कायैः। 

वास्तुप॒जा त्वेव विधेऽपि ग. प्रवेशे भवतोत्यपि ध्येयम् 

यदुक्तं च्धोतिःप्रकाे ““नित्ययाने ग.डे जो प्राशने 

परिधानके । अप्रवणे माङ्गल्ये न मौव च॒रुशक्रयोरि- 

ति""वचिे नाप्य् कम् “नवप्रवेणे त्वथ कालशुदधिम दन्दो 

। पूविकयोः कट्चिदिति” ऋष्दा्ैः | नूवैमग्,हपरेणे 

कालशुदध्िचायां । इन्व इन्हाभयाख्यो ग. हप्रगेशः 

सौनिको रान्नो यालाचमाप्नो ग प्रवेशः ] तादश 

योगु इप्रवेशयोः कालणुद्धः कदाचिदपि. लापेकिवा | 

प्रवेशः सन् शुभफलदः यात् । यदाह 

«गु हारम्भोदिते मौय वारव येदुगु इ- | 
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सुति सवे खखेनास्तु | किन्तु प्रवेशददिनीयपञ्चाद्ध 
शिसित छलग्ने ग, ह्विशः कार्यैः | पूवे श्राय 
नूतने प्रवेशे यथा वास्तुपजा तथा दन्द्ौयूविकयोरपि 
काये^व्यथेः । नारदस्तु यात्रानिषटन्तिप्रमेे कालशुद्धरपे- 
चितेषे त्याह तदाज्यं प्रागभिद्धितस् | तदेतयो्वाक्यियो- 
रावश्यकः: 1 श्यकविषयत्वेन व्यवस्था | त्याख्या ग, 
प्रेशानां लचखछक्त' विन "“अपूर्वसंन्नः परयमः प्र 
बेशो यालावसाने त चप वेस नञः । इन्हाभयस्तग्निभया- 
दिज।तः प्रवेश णवं लिविधः प्रदि्ः'"इति | एतद्व्याख्यान्ं 

याल्नातिड्त।विति पद्यव्याक्षतावस्ति तत्तत एवावधार्यम् । 

अलरेद् ध्ये वम् यच्िविधोऽपि प्रजेशो प्रवेशदिनीयनसष्र 
क राक्तान्त' क्र रविद्ध' वा तद्यवेवा वच्छसिति। क्त 

च वसिष्ठेन “कर.रसहाधिठितविन्चभं च विवजेनीय' 
लिविधपरवेशे'“दति । (२) “अध ग्ट इप्रवेथ दगात् प्राक्क- 
तंव्यां वास्तुपूजां विषचस्तन्नच्चनार् पजातिकापूाङ्े^ना ह 

दभ् वेति । ्टदूनि प्रवाणि किप्राखि चराणि नच्च 

लाखि प्रसिद्धानि मूलभं च णषु खप्रदश्च मेष नक्च- 

तेषु वास्तोः वास्तुषुपरसछा चैन भूतबलिं च कारयेत् ! 
ग, हपतिवांस्तुपूजां कुयात् । रोहितो ग्,हपतिं 

वास्तुपूजादिकतं कारयेत् । . ृक्रोरन्यतरद्यामिति णौ कत्तं ४ 

कमेत्वम् । यदाह कऋश्लोद्धयः “चिल्राशतभिषाखाती 

हस्तः पुष्यः एनवेद्ठः | रोहिणो रेवतोमृल' चव योत्त- 
रफालगुनो | धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा भादरोत्तशा- 

न्विता | अशिनो स्टग्ीषे" च अतुराधा तधैव च | 

वास्तुपूजनमेतेषु नचलेष्, करोति यः | च प्राप्नोति 

नरो लच्छोसिति प्राह पराशरः" दरति | वासतुपूला- 

प्रकारमाह । वसिष्ठः "निमे मन्द्रां च प्र 

वेशे निविषेऽपिवा। वास्तुपूजा त॒ करतव्या यञ्चाततां 
कथयाम्बतः | ग. इमध्ये ₹इसरूमात्र' समन्तात्तणडलो- 

परि। एकाथोतिपद् कार्य तिरेसुलं चभोभनम् । 
एकदिलिपदाः पञ्चचत्वारिंशत् छरा्चिताः। हानि 

ब्वाद्यतो वच्यमाणाञ्चान्तस््रयोदश | तेषां स्वानानि 

नामानि वच्छामौश्वरकोणतः। तताग्निः शम को- 

शस्थस्तसौ चेक परेशवरः । तखाह्धिनीयः  प्न्यशषासा- 

वेक पदेश्वरः | जयन्ते न्द्राकशत्या ख्वाभ्टशश्च दिपरेश्वराः। 

अाकाथ्राय् परतः क्रमादेकपदेश्चसौ । वं प्राच्यां न 

न्तात्वा त्वे वभेवान्यद्च्, च। अआद्यच्चान्यापेकषदौ 

दिषदाः पञ्च मध्यगाः । पू्ाद्यशौ यमानाः (पितगया- 
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धोशान्ताः) ख् रमरायाम्यभागगाः। खाद्य चाल्तयाकेक- 

पदौ हिषदाः पञ्च मध्यगाः | अष्टौ पिरगखाधोथात् 

रोगान्ाः पञ्िमेश्वराः | आद्यन्तौ हावेकपदौ दिष्दाः 
पञ्च मध्यगाः| रोगाद्दि यन्तद्वराः शप्र सौम्यदिथि 

ऋभात् | तनाधस्यच्चतुव्कोखेष्वोशनादिषु च क्रमात् | 

च्छापः सातिनशिजियखद्रा्चकपदेश्वराः | मध्ये नवपदो 

द्धा लद्धं शानादिकोखगाः | शखापवत्धोऽय सविता 

विदुधाधिपशंत्तकः। राजयच्छञा च चत्वारः चराश - 

कष्देश्वराः । ह्मणः पवतो दिक्, निषदाचामरा 

च्यमो । येना च विवश्वांच भिः एषोधरः कमात् । 

स्स्वस्यरेष्, देवेष स्यापितेष्वोढशं भवेत् । कोष पञ्च 

पञ्च (२०)चदष्व^कपदाः चराः । परागादिदिन्, दिष्दाः 

पञ्च पञ्च ४"यथाक्रमम् । बह्मणः € पूवेतो।दच््, लि- 
पदाः्युः षनोपगाः १२। हिरण्यरेताः पञग्यो जयन्तः 

 पाकथासनः। यःसयो ्टशाकाशौ वायुः पूषा च 
बेतथः। खहतृचतः पिदपतिर्गन्व्य ङ्राजकः | 

ब्ग: पिर्गखाबौोशस्तथा दौवारिकाह्धयः। ससीवः 

पष्यदन्तच्च जलाधोथो निशाचरः | शोषः पापक 

रोगोषिषंख्यो भक्ञाट रव च। सोम्सर्पौ दित्दितौ 

हानि शद्मराः इताः । आपद वापवल्यश्च जयोरन्ध 

सतथेव च । मध्ये मवपदो ब्रह्मा तस्यौ तख सभोपतः । 
प्राच्यां इप्नरिता देवाः परितो ब्रह्मणः ताः । 

अयमा सविता चेव विवस्वान् विबुधाधिपः । भिल्नोऽय 

राजयच्छ च तथा इष्वोधरःक्रभात् ¦ चआ्ापवल्योऽटमः 

षञ्चचत्वा{रःशत् चवरोत्तमाः । न्नात्वौवं ख्याननाभानि 
अश्मणा खट्हिताच्रयसेत् । बास्तुन्नो वास्तुभत््े ण गन्व- 

ष्यातादिनभिः। _प्र्वेना्वयेद्वापि थका खस्ना- 
मभिः। शकछवस््रदुग' दद्यात्धूषदौपफलेः चड़ । चखपू- 
पेभैरिनैवेदयेः पदः सह शमयेत् । ताभ्डलञ्च ततो 

दद्याद ेभ्यच्च एक् एक् । दत्वा पुष्पाञ्जलिं कन्त 

पाधेवेदास्तुषषम् ।' “रतं यः कुरूते सम्यम्वासतुपृलां 
प्रयन्नतः । श्चारोग्य पुलप्तवादि धनधान्य" बभेन्नरः । 

कासतुपूजामलत्वा यः प्रविशेच्ववमन्द्रि | रोगाच्चानाविधान् 

हो थानश ते खवैषड्भटम्'। (चतःषषटिपद् वासतुमण्डलम्) 
इ०स०५२ अ० यथा "अटा्टकपद्मथ का त्वा रेखाच 

कोख गालियक । न्ना चठःपदोऽणच्ेपद्ा जद्धको- 
्यस्याः| अरौ च बहिः कोचेष्वभेषद्ा सदुभयस्विताः 

साधाः । च्क्भ्यो मे येषासते द्विपदा विति च” | । 
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अधिक वास्तुयागणब्द् बयम्) । केचित षञ्चा- 

द्ग्एद्धिमालयुक्त पूर्द्नि एव वास्तुपूजामाछ्ः यदाह् 

नारदः ““विधाय पूर्ेदिषे बास्ुपूजां गङिक्रियाभिति'" | 

पतिरपि “खथ प्रचेथो नवमन्द्रि यालानिषला- 

वथ भूपतोनास् | सौम्यायने पूष इने विधाय वाख- 
चनः भूरवलिः च शष्यणितति” अथ लमग्नधच्धि 
विथिशु्किः चोपजातिकोलराद्धेशवेन्दष्जया चाह | 
लिक्ोये इति । शुद्धेति । नवभपपरपचदेशप्रमदयमेका- ` 
दथदितोयदतौयस्वानानामन्यतनश्यानष्यौः शुभयद्धैः | 
पे चनद्रगुधरुपुकर रुपदचिते | अव चन्द्र लग्नरा- 
हित्य' ध्यय तथा दतोयषले काद् ण्यै; पापयरेरपल- 
किते तथा.खम्ब्, चवृचखयान रन्धुम्मस्यान च । शु 

सकपहरह्िते अम्बुरन्छ यकि्तादयो चम्ने वेषा 
ग.हमाविशेत् । यद्! इ वसिष्ठः “किन्द्रलिकोयायधन- 

विसस्य: शुेस्त्रिषहायगतेः खलै । लग्नान्तषा- 

मवजितेन चन्द्रेण लच्छोनिकयः प्रवेथः"” दूति | अ- € 

न्यद प्रवेशनन्नाच्िधनस्वितो यः कररयहः क्रर- 
गहे यदि ख्यात् | प्रवेथकत्तारमथ लिवषांइनषटवतः 

श्॒भराशिग् दिति” नारदः ““स्विरकभ्ने स्थिरे राशौ 
नेषने शदिसंयुते | लिकोणकेन्द्रखतरप1यसौव्यौखया 
यारिनैः परैः | लम्नान्यायंटमस्यानवखितेन शहिमा- 
नेति" प्रवेशः स्यादिति परख सम्बन्धः | यरः ५अ- 

प्रम शडइखदाषहे बाल्नायामटमः तथा । दशमं च ग ङा- 
0 

र्म चतथ सुन्निशने'' इति| यत्त च्रौपतिना 

, (केनदरष्छद््यवेः शृ: ऋ रोः ष्ट् नयायनेयुलौ | लग्न 
ष्मो वा केन्द्रे वा स्थिरपाग्योद्ये विशेदिति"” केन्द्र 

एदत्खत्त' तत्यापस इरा शिलत" ध्येयम् । बभ्नस्य 
चशभ्टग्वो सु"क्तस्व त प्रा्सयाभिधानारथा । कव्ये लग्ने 
विजतरभन्ध्यौ भं राथिलग्नः च। जतुषि जक्ाकाले 
भे जुभे | ताभ्यां सत्य् रषमभवन' विगतो जदभमृषय्, - 
य्त् । स्ठजन्धरग्नात् सखजव्मरायेवां शशटमोराचिः 
प्रगेथलम्नगो नाऽपेद्ित इव्यथः । पुनः कौढये व्यक्ार- 
रिक्वाचरदशे चेलं | खकारो प्रसिन्लौ वारौ। रिका 
४।६।४ छपलश्चयत्याहुग्धतिथयोऽपि । चरशम्नानि- 

भेषककंतुलामकराः । उपलच्षखत्वात्तद्शा अषपि। 

दर्णोऽमावाख्या चेतरो भासः | टपककथत्वादाधादोऽपि ! 

विगता अरकाद्यो वशिन् अकायः प्रमेादिने जनिषड्ा 

शत्यधेः | यदा“ विट “म भेधमे भेऽपि ग चादनम्ने 



ब्द { २६५५ } 

प्ञ्ेष्केऽप्य्टमङ्धियुक्तो । कायैः प्रवेशो म चरांथलम्ने 

शुमेकिते वाप्यथ खंयुते वा। रिक्ञाममां -दन्धतिधिं 

दिनेशभृचलुषड वं भिनेन्ट् टम् । = कऋ,रहाधि- 
हितविद्धभं च विबजनीयः लिविधप्रवेश”” इति । बार 

पलमनयारह ख एव “ष्द्दति प्रकिशितां च मन्द्र" ब~ 

जिना नियतमेव वद्किमे | ब्रघ्नमूमिद्धतवाखरे. तथा 

ओतरश्सिदिवसे हि दञजिदम् । चन्द्रजायेसितवासरेष, 

च च्ोकरः सुखमहा्धलाभदम् ¦ छर्यद्धहदिवसे स्विर- 

प्रद" किन्तु चौरभयमतर विद्यते” इति । एषां निषकट- 

मथेमाह च्रोपतिः “रिक्ता तिथिभद्धतमाचवारौ नि- 

न्यञ्च योगाः परिव्ञेनीयाः। मेषः कुलोरोभकर- 

 स्तुनला च त्याज्याः प्रठे्े हि तथा तद् शाः"इति | निषिद्ध 

खम्नफलान्यर्भिहितानि रालमार्तर्ड "भूपो यात्वा 

मेषलग्ने प्रषेशे नाण्ङ्च्छत् क्ीटस्योद्त्े वा| व्याधि 

लौलिन्याचिते लम्नपर्तिन्याकेकेरो चाभ, याद्नान्यना- 

शम्" । ्ाजक्ेरे मकरे । “ “लग्ने ऽन्लांशकेऽप्ये घान 

तदूद्टफलप्रदाः । शभान्यन्यानि लग्नानि प्रवेचे नयो 

विदुरिति" ऋखन्यएनि स्थिराणि दिसखभावानि च। 

क्त च वसिष्टेन “पञ्चाङ्गं दिने निभेषताराबे 
चाशटकवगयुन्नो । सौभ्ये स्थिरे मे शभटद्िुक्ते लग्नेऽय 

वा इयङ्कग, हे विलग्ने"” दूति | वेषो राजमात्तण्ड 

“निन्दता चपि शुभांयसमेतास्तौलिमेष्मकराः सकु- 

लीराः। क्लुभोपचयगाञ्च विलग्ने राशयः शुभफ- 
लाय भवन्तीति'* |  यतङ्खग्नान्तराशुद्खौ बड्डकालासह्ि- 

ष्ण त्वे-वा दव्यम् । शुभाशाः इषमिटनकन्याधतर्मीना- 

नासंशा इत्यः ककोतलांशयोः सखष्धपतो निषि 

स्वात् । विेघान्तरमाह बचिष्ठः “यः च्ोणचन्द्रो- 

$न््यष्डटसंस्यः पापेश्लितः पापयुतोऽथवा शात् 

कठ; स्रियं इन्ति ख बत्यरेख {वतः सौम्यनिरो[चित 

शधेदिति" अच राज्ञां यालानिडत्तिप्रवेेऽय" विशेषो 

ध्येयः यब्र मासे यात्रा लता तख्ाच्लवमे मासि याना 

दिनाच्चवभे दिने वा प्रवेशोनिषिद्धः यदाह र्ः 

५निमःमाच्चवभे भासि प्रवेशो नेव शोभनः। नवमे द्विसे 

चैव प्रवेशः नेव कारयेदिति" । वासं रविनिति। ग, 

प्रवेशसमये रविं यं वामः तह्गभिरुखात् प्षेण्य- 

ग, ङाहामभागश्य' कत्वा वेश्म गं विशेत् । तथा एुरो- 

ऽपे स्शम्म् खं पु्षट' जलपं करसरपन्ल्तय- 

स्वात् पूमोफलादिपूष' वट' वा ङ्त्वा। चकारस्याऽ- 
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` रक्तरणदथाथेलादुबाद्ध णाच 

:स्थानेष्, अके, -स्थिते 

ष्ट 

खजलक्लसा्नमपि वबा 

छखान्वाये कत्वा वेश्य विशेत् | अन शुक्रः एष्ट गः कर्य! 

द््लक्तोऽपि व्थिषो ध्येयः यदाह वशिष्ठः “लत्वा 

शकर एषतो वामतोऽ' पिप्रान् प्च्छानयतः यकु 

म्म् । इर्य" रस्यन्तोरष्छश्लग्वि तानैः सीभिः ब्व गोत 

माच ्िथे तदिति" रसतु बामगोऽयगोषा शुक्रो 

जिषिङ्धः, किन्तु ए्टगतो दचिष्यगतो वा शुभ इत्याद 

“पष्टग' दश्लिं वापि श्ययु शत्व विेद्धदा | घरोग' 

वाभग' वापि शुक्र" ऊत्वा विशेद्धनेत" अनर शुक्रख 

दिकचदर यश्वतवन्नान" चन्द्रदेव न्ञेय' विशे षातुक्तोः । 

न्च ग. इारन्पपकरणेऽसाभिरम् अयं च स्वर्नां 
लिविधे$पि प्रवेये विधिः रान्नां ठ यालानिटत्तौ 

विशोषमप्याह् श्रीपतिः “सत्वा विप्रान् सजलकनल- 

सांचचायतो वामतोऽक च्छातः श्ण्वो पिमलयसनो 

मङ्करोकेषदघोपैः। व्यस्तं यावाकयिनश्क्ृनेदांरमागे"ख 
राजा ₹््य ' पुष्यप्रकररुचिरन्तोरणादगु विभेशचे ति" 

कीटश' वेगसा भकूटशुद्ध भक्रुटे षाऽटकादि तेन शु- 

द्म्। उपलक्तयत्वादिवाइप्रकरणोक्त “वर््ोषिष्टर' तथा 

तारा” इृव्येवभादिक' च| तेनापि शुद्ध ध्येयम् यदाह 

वसिष्ठः “राथिक्रूटादिकः सवे दम्मत्योरिव चिन्तये- 

दिति" ।8 । अथ वामगताकंन्नान" नियिभेदेन पूवाद्य- 

भिषग, प्रवेशः चेन्द्रवंशाच्छन्देसाह वाम षति । 
अष्टमपञ्चमदितो येकादशस्यानेभ्यः पञ्चश्च स्थाने, स्विते 

रवौ. सति प्राग्बदनादिमन्द्रि प्रवेश्ये ग, प्रव श 

कतु वभो रविरज्यः तद्यथा । यच्िन् लग्ने प्रबशः 

कंतु भिषते तश्जाददमः यत् स्थानं तस्मात् पञ्चच 

। प्वाभिषुखगै. प्रवे कवं वभः 

येः खात् । तथा लम्नाद्यत् पञ्चमस्थान' ततः पञ्चस 

ख्वानेष कक . स्विते दछि्ाभिखग, इप्रवे शकत - 

वमः खयं; | एवः लग्नाद्यदृदितोयं स्थानं ततः पद्ध 

स्वानेष् ये पचिमाभिखंखगु ह्रदे च कद वमः खयः । 

तथेव लम्बाद्यदेकादशस्यानं तनः प्रशद्च स्यानेष खये 

स्विते उन्तराभि खम् इपरवेशकत वामः ष्ये इव्यर्थः । 

खक्तच्च॒ ““रन्धुतप् ना ङ्गन1दायात्पञ्चस्तके स्थिते ऋभात् । 
भूव 1थादिखखं गे विेदह्वामो भवेद्यतः" दति। 

विश्वक्नाँऽपि ““रग्नातृप्रागादितोदिच षौ हौ राशी 

नियोजयेत् । एकमेकं न्वभेत्को खे येः वां विचिन्तयेत् । 
पर्य लग्नात् दौ राशी स्याष्यौ कोणे चैकः | तथा. 



ग्ट 

भ्ाग्बदने पृवभिख्े गृ्े पूणातिधौ 

पञ्चम्यां दशस्या पुखिमायां वा प्रेशः शुभः । नन्दा 

दिके तिथिगणे याम्यजलोत्तरानने गुह्प्रवेशः शुभः। 

दच्चिणाभिरूखे गृहे नन्दाया प्रतिणदि ण्ष्छा- 

जेकादण्यां वा प्रोश्ः शुभः । जलं पञिजदिक् तदिगभि- 

सखे भद्रायां इितोयायां सप्रस्यां दादश्चां वा प्रयेशःशुभः। 

उन्तराभिरखे गृहे जयायां ढतीयायामदस्यां नयोदश्यां 

यदाह चुरूः "नन्दायां 

दल्लिणदार भद्रायां पञ्चिमारुखम् । ऊयायाखत्तरहार' 

सखे नन्दादिके इति पदो- 

पादाना द्रक्रायहणं यद्यष्यायाति तथापि विदित हार 

प्णीतिथाविति। 
> ३ 

खया 

वा प्रबशःशुभ इत्यथेः। 

पणायां प्व तोविशेदिति"" 

निषेधा दां चहदटयेन चठणान्दराराणां सम्भगात्तश्धाः ख 

स्पतो निषेधाद्च रिक्तायहणासम्भवोध्येयः । सोऽपि 

सस्मतिवाक्ये ष्छा्ट एब । ५ । तत गु प्रवेशे वास्तुकलस- 

चक्रा शाद लविक्रो तिना । व्व ्ति। कलस- 

स्याऽरधा विभागाः परिक्खवाः खं करटो गर्भो मूलं 

चेति चस्वारो विभागाः पृवदिद्िकपरत्वेन चत्वारो | 

विभागा रंवमष्टौष्य्:। तथाविभागपरत्वेन श्यं 

भा्चच्चतनन्यासे फाल्च्यते । वकृत इति | गुहहपरयेश 

समये इति सवतापि सस्वभ्यते कम्मे कलसाल्लतौ वा- 

` स्तुनि रविभा्यु.यांक्रान्तनक्षलादिति ल्यब्लोपे पञ्चमो । 

-रव्यचमारमभ्य नच्चबन्धास इत्ययः | तल कलस वत्र - 

शदे भ्रोकं स्यां क्म्नन चतमेव स्वाष्यन्तत् फलं गु हखाऽ 

म्निदादहः । तितः स॒येभात् रनास्तदयिमाख्ि चतवारि 

भानि प्राच्यां स्वायानि, फल षदसनं जनवासनूल्य गृह 

खात् । क्षता यमगतास्तद्यिभाशि चत्वारि 

भानि दृ्तिखां यमदिशि स्थाप्यानि, फलं गहपतेलांभो 

इव्यपराच्निः। ततः ताः तदथिमाखि चत्वारि भानि 

पञ्चिभे पञ्चमायां ` स्थाष्यानि, फलं गृहपतेः चरौ 

प्राद्नि+ः} ततो बदाः लद्िनावि ्वत्वारि भानि 

न्तरे उत्तरस्यां श्याष्यानि। फलं कलिर्लोनेः सड. 

गङसम्बन्धौी निरथकः कललः ब्दात् | ततोयुगमिता- 

स्तटग्पिभाखि चत्वारि भागि भने कलसंमध्ये 

स्थाष्यानि, कलं विनाशः । कखे त्ाकाङ्कायां गर्मोपा- 

दनिद्धाविनां गर्भाणां विनाश्र इन्वथः | ततोरामा-. 

ख्तदुयिभाशि त्ौीखि भानि गुदे बुभ स्थाप्यागनि | फलं 

च्येयं गहपतेयंङ्कालं तल गृहे निवासः । ततोऽनलास्त 

दयिमाच्छि लख भानि वो स्याप्यानि, फलं ।स्थरलः 

ततः 

[ ३६५६ ] 

. छत्तराभिरुखे उत्तरभाद्रपदारेवत्बौ श्राद्धो इति निष- 

` तददिग सेसक्तक्तः खालहन्निषेशो न संपरिति" तद्गिक्े- 

वाक्यत्वे वाक्यभेदो हि दूष्णभिति" न्यायाच्च | अतएव 

ग्टदहकच्छप पुण्ड कच्छप द्य | पेषणशिलायाम् शन्देरण 4 
ग्टडकन्धा सल ष्टे कन्येव | दतकुमार्यांम् राजनि . 
रण्हकपोत पुस्त्रीष्टहे स्थितः कपोतः। कपोतभेदे स्त्रियां 

ग्टहकन्त तिष्ट करोति जं-तच ६त° | ग्टहकारके 

ग्ट 

स्वंदा गुहपतेरभवेत् | एवभभिजिद्रहहितानि ख् : 
तद्क्त' विच्वकसणा “वटाकरः लिखे" ` रविधिष्ण 
क्रनेण च । सुखेकं दि चत्वारि लिलि शद्- 
कण्ठयोः । एव चक्र" समालेख्य' प्रवे शारध सदा बुधैः” 
च्यत चत्वारि इति वौपसा द्रष्टव्या । दिन इत्यनेन 

गर्मऽ्युपरच्छते । नया तल्फरनिदेयनेव ` “ग्ने 
नाथो सखे परोक्त, उद्वासः परवतो भवेत्। दच्विणे चाथे- 
लाभाय, पचिम श्रौण्दो भवेत् । छन्तरे कल-हदौव, गे 
गभवरिनाशनम् । स्थिरता च गुदे, कण्ठे कलस 
परको्तितेति" च्योतिःपरकागेऽपि “भवेदपञ्चकं लि 
स्तिः । १।४।४।४।४।४।१।३ प्रवेशे कलमेऽकभात् | खति 

गतिषनः चखौः घ्याद्वरः शुक स्थिरता छखमिलि" 
वेद्पञ्चक वद्ाञ्चत्वारस्तेषां पञ्चवार' चत्वारि भानि- 

लेख्यानीत्य्ैः । स्टतिरित्यादौन्य्टौ यथारुद्खय' फ- 
चानि । अत्र कलसचक्रो शुभफलदस्वाने याते सत्येव 

विद्हितनच्चत्रायां परिष्टो बुक्तस्तापि यदिखम्हख 
गृहप्रवेश विधिल्धितः त्हिङनरखवि तन्त्र परियः | 
यथा पूव दिङ्ख्खगहप्रवशे विधिद्िते रोद्धिश्णी 
गे साद्धो । दक्चिणाभिरुखगृ हप्रवेे। उत्तरफालगुनी 
चिलि । णवं पञ्चिमाभिरुखे अलुराधोत्तराधादे | यवम 

कोऽथः | अतएवोक्तं वसिष्टेन ““यदिगहंर न्द्रः 

रिति उक्गकैरिति चानयोः सामानाधिकरण्ये नान्वयः । ` 
भिन्नवाक्यत्वे ठ विवक्षिते चकारः कर्तव्यः । “सम्भवन्येक- 

ˆ का दितेयानिलदखविष्ण् छनतते प्रविष्ट" नव मन्द्र 
य॑त् | अवटतरयात्तत् परडस्तयान' शेश भिष्णेय्रषु च 

्छ्य्द्ं खादिति" निषेधोऽष्य पपंच्नो भवति" पोरघा+ 

जातित्वात् कष  “शिष्यायित ग्टहकपोतशतेर्यया 
श्यात्?' सा० ट् `“खाषत्तिभिग्ट इकपोतरश्रिधराभे 

साधः | कपोतशब्द दशवम। 

(बराभि) २धसरेऽतिद्रच्छ चटकभेदः स्त्री राजनिन 3 

स्तियाशगयत ङोप् । 



ग्ध 
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गृहकारकं एण ग्टहं करोति ल-एव्ल् &त°। ग्टद्हनिर्न- 

कारके वथेखद्धरमेदे | `प्रतिमाषटकादेव क- 

न्यायां नापितिख च। छव्रङारख्च सम्भूतिः सोपान 

ग्टहकारकः'' पराशरः रेग्ट कत्तं रि (षरामि) ति* । 

“श्टण्ड चक्रसंयोगात् कुम्भकारो यथा बटम् | करोति 

तुखसत्काणं ष्टं वा ब्टहकारकः” यान्न 

गृहकारिन् तिर गृहण करोति किनि । (वरामि) 

न प्म. ङकारके च्तियां ङोप् (कमिरक्या) र्कोटभेदे। 

सा च जातिः उपस्कर चरणपापलाता ¡| यथाह 

“वकोभवति इत्वाभ्नि गुहकारी हा.पस्करम्' मदुः| 

गृहङुकट एस्तौ गृहे खडः दुक् टः। कक्, मेदे “ताय 
दद्याङग, इङ़क्,टाय चठचेभक्ताय बुभुच्चिताय" च्°। 

गृदकूलक ० ग. ह्य ब्र3े समोपे भदः कन् । . चि्बि- 

डाख्ये शाके शब्द् थचि°। । 

गृहगोधा सी ग, इष गोव । (टिक््टिके) ज्येच्छाम् रा- 
जनि सखायं क । तत्रा अमरः "शेता ग.इगोधि- 

काद्ध नरे''ह*स.५४अ० पुरुषादं प्रमाखतोयन्ञाप्रिका श्वेता 

ग.गोभिकेत्यथः । पिङ्लवर््यायास्तखावामे स्विताया 

गमने शुभत्व' यथाह ट्र ८&अ० "शिवा शग्रामा 
रबा ठ्चछः पिङ्गला गुहगोधिका । करो प्रषु च 

छच्वामानञ्च वामतः “ग. हमोधिकेति रुज्ना चिन्तया 

कुद्यमत्सखस्य । दिड-मण्डलेऽभ्यन्तरवाह्यभागे फलानि ति- 

दयात् 4 इगोधिकायाः”? र्स्क, [(टिकटिको) हेमन। 

खहगोलिकास्ती गृष्े गोधिका षो च्चेषपाम् 

गृहचज्ञो स्तौ “पृवापरे व॒ शाले ग, चक्वो दच्चिणोत्तरे का- 
चम्" दण्सन ५२ खक्त द्िशले ग, भेदे 

गृहज षग, दाखां जायते जन--ड । दासभेदे “ध्वजाष्- 

तोभक्ग दाक्षी ग, हलः क्रोतदच्िमौः पेतकोदण्डदासच 

सङ्गते दाखचयोनयः” महुः । “दासास्तु ग.हजाद्वः"* 

नारदः. १७२५. ए" दशयम् । [काञ्जिके लिक्षा । 

गृहो स्तौ ग,हे नोयते नौमि क्रिम् संन्नायां तवस् । 

गृहतटौ सलौ गृह तडोव | बो यज्ञायाम(पिडा दाओख्ा) 

दति शयाते पदा इारा। 

गहटेवता सो ग, बास्लो स्थिता देवता। वास्तुपुरुष 

रेदस्थ घ॒ अग्न्यादिष्, ब्भान्ते ष, ४५ संद्यकदेवताभेदेष 

ग. हशब्द दथदुम् “ग, षाय ग. देवताभ्यो वासुदेव 

ताम्यः°' खआश्वन्म,०१।२।४ र 

गृषदेवो सो गृडे तद्यो विलि पञ्चा देवी । जरानाम | 

[ २६५०] गृह 

राश्चखाम् तत्कथा भार सर १७ खर "जरा नामा- 

$खि भद्रः ते राच्चसौ कामद्धपरिणो | 

राजेन्द्र ! पूजिता न्यवसं उखम् । ग, गहे महुष्याणां 

नित्य तिष्ठामि रा्सौ। ग्, इदेवीति नान्ना वै रा 

खटा खयम्भ्.वा, | दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्य 

पणो । यो मां भक्तया लिखेत् ङ्यो सुना यौवना- 

न्विताम् । गृहे तद्य भवद् इङ्बिरन्यथा ानिमाभ्रयात् । 

तथ वेश्मनि 

त्वद्ग. हे तिष्ठमाना ठु पृजिताऽहं सदा विभो} लि- 

गन्छरष्मै- 
स्तथा भूपेभेचेवरच्चं: सपिता । ̀ साऽहं प्रत्य्पका- 

राथ तवने 

वत्यद्धि धाभिक | सं्ेषिते भया देवात् कुमारः सभ 

पद्यत । तव भाग्यानृमहाराज ! हेठमालमङं विड } 

भेरुयवा खादितुः शक्ता किं पुनस्तव बालकम् | ग.ङसं- 

पूजनान् च्छा सया प्रत्यपि तस्तव” [रलनभा० | 

गृद्रम इग्ग.इमिवदर्मः | मेषष्टङ्गोटक्ते (गाडरथिडग) 
गृहधुप ० ग, इख भूप इव । पूपरेदे "यूर पच्छ निम्बख 

पलाखि इङ्तोफलम् । सरि डखष्ु भारी, वोज 

कापाससम्भवस् । कागरोमाड्हिनिर्मोकौ विषा वैडालिकी 

तथा । गजदन्तश्च त्ख ख" विश्खिदुटतविमिचितम् । 
गष, धूपन दत्तः सर्वान् बाख जयेत् । 

पिशाचान् राच्सान् इत्वा समे च्वर्रं भवेत्" 

शन्द्ाधेचि°। गेहधुपोऽष्यत । 
गृहधूम एन, इगते भूमः | (कुल) ख्याते षदा । शचेन्धवं 

करबोरञ्च ग. ङधूमं विष तथा?” ““ततो हरिद्रा ग. 

धूनरोघरपतङ्खकणेः समनःशिलातेः' छन्ठु०। 

गृदनमन न° ग. नमयति नम-शिक्च-ख्ध पूरवषदात् 
-संन्नायां णतपराप्नौ शुश्जा° न णत्वम् । वायौ । 

गृहनाश्न एस्तरौ ग्ट नाशव्रति प्रवेशेन नशथ-िच-च्छु | 
वनकपोते (षध) राजनि° कपो तशब्द तख ॒ग्टङनाश- 

कता डरा स्तियां जानित्वात् छगष् {ङीष । 

सुहनोड स्त्र ण्टहे नोड़मणय । चटके हारा० च्तियां 
गृहप इण ष्टं पाति पा-क। ग्टहपतौ 

गृहपति ष" दैत" । ग्टहस्ताभिनिः $्टड्स्ये, दितीवाख- 

सिखि रमन्ति, शुभे च भेदि० ४सत्रयागक्न्तरि 
यजमाने "“बह्धघु ्टहृपतये” कात्या° चौ ०८।२।३ “गु 

इपतियाजमानमयुक्तत्वात्'” १२।१।९। “याजमान यत्- 

कमे तत् गुपतिः करोति कर्मान्तरे तदखायुक्तत्वात् 

खिता चेव कुद्योऽहं एतर्वह्[भराटता। 

चिन्तकास्यनिशत्तब | पुत्रसक्ले टं्ट- 



गृह 

“'कस्विच्चथ 
दशेष सुवे गृहपतिखदा । उपविष्ट षपयि्टः थौन- 

` कोऽथाव्रवौदिदम्” भा श्वार 8० “वनौकसां ग,इ- 

शा० २४१ चर । आओआषेतात् 
न दीषः। ५यज्ञमानमाने “मुहपतिना संयुक्त अवः" 

दतरेषां चाध्वर्यवादिषु योगात्” क्थः 

पतिनामनुत्तमम्” भार 

पानु इपतियेजमानस्तेन संदुक्तः गाहेष्योऽभ्निः" सिर 

कौ | ग. इपलेरपत्यादि च्श्वपण चण् | गाङ्ेपत 

ग,ङपतिसस्बन्धिनि लि* स्तयां डप् । द खिनभदे 

“आखभ्निगुं हपतिनाभ नित्यः य्तेष्, पृच्छते" भार २२। 

^ गृद्ध पतिः । ऽगृहसखाभिमाले स्तियां सपूवेलवात् 

वा नान्तादेशे गहपल्ली ग हपतिरिति श्प्हयभितिभेदः 

५ग हान् गच्छ गहपत्नी" ऋ १०८५ गन्पल्नी 

स्वग हसवाभिनौ" भा 

गृहपाल लि गं पारयति पाक्लि-अण्ण् | ग. इर्चके 

^“तमन्छं शद्मासीन' म.इपालमयात्रवोत्" 

°| रक्2े शन्द्ा्चि ॥ 

गहपोतक गकं पोत इव यद्ध कप् | वा्ुस्याने शब्द्रब्रा° 

गृदधप्रवेश्य ए ऽतर | गे विधानेन प्रवेे ग,ङशब्द् 
, तदटतिर॑शया [अन्दं चि० | 

 ग.डवस्न् इती ग स्थितो बन्: | ग, स्थिते नङले । 

ग.इबलि ए भ.हे देयो गलिः । वैशगरदेवकभेखि ^“ ततो 
ग.ङवनि" कुर्यात्” मनुः । 

` ग.इबलिप्रिय ६तर वकपकिखि शब्दार्थ, । 

ग.हबलिभ्ल् एसो ग.हे दत्तः बलिं भुके भु-किप् । 
१्काके २चटके च डेल 

गद्धभन्तु लिश्टैत ग हस्वाभिनि “ग हभत ख्तत्त ल्येऽवदे 

पोडामङ्ग प्रयच्छन्ति" इस ५२अग स्यां ङीप | 

ग हम्यूमि स्रौ ग, योग्या भूमिः । वासतुभूनौ हकाबु* 
गहमणि ए .गहे भखिरिव। प्रदीपे हारा०। 

भाग्व०३३७ 

गृदमाचिकास्त्रो मनचं-र्ण्न् ईत (चामविका) अजिन-. 
पलयाम् निक।*। 

गहसग पतरौ गदे खग दव । 

ग्टदमेध इ" गहेष दारः: मेघते संगच्छते मेध-अच 

शेत०। कतद।रपरिग.हे {गस्य |. भेध-शिसायां 
भाषे षञ अत उप्रञ्च्धनात्मकर्िसायास मेधो हिंसा- 

देवको यन्नः पद्यस्ट्रनात्रको यद्य । श्पञ्चयन्तकन्त र 

ष्डङ्स्य | गृहे कर्तव्य यन्तो य्व | ४नरद्गरे “ग. 

भाद आगत मर्तो नाप भूतन" च,७।५६। १० 

[जातित्वात् छोष् । 

ककरो हेम" स्तिया 

{ २११८} ब्टद्ध 

ग्टहमेधिन् ए° गृहेण दारभेधते संगच्छते ` सेध-सङ्खमे 

खनि । 1ग्. स्थ "यञ्च क्.प्रा महायन्नाः प्यहं ग,ङ- 
भेधिनास् । चध्यापन' ब्रह्मयश्चः पिष्टयन्नसतु तर्पखम् | ` 

छोभो दवो बलिनो यन्नोऽतियिपूजनम् | पञ्- 

तान् वे महायन्नान् न हापयति शक्कितः" भहुः। 

“प्रजाये ग् इभेधिनाम्” रधुः । गहे कर्तव्यो मेधो 
यज्ञोऽस्य एनि । रमरुद्भेदे “मरङ्भो ग, इमेधिभ्यः 

सायः चरः पयसि" कात्या° चौ" ५।६।६। ग.इ- 
मेषः पचष्छनानिर्िड्िसा अस्त्यस्य इनि । शग. स्य 
“ग. इभेधौ ब्रीह्ियवाभ्यां शरदसन्तयोयेजेत | भगरामा- 

कन्य वषाद आापत्कल्ये अन्येन, एरा तमेत ति” चरा 
श०खढनिः | ^मेष्ट मेधाः । यो मेष्ट सङ्गमे चेत्यन 

चकारे पूवेगणस्यमेवहिखयोरलुृत्िः तेन अट 

शिखाः . तथा च ग.इनिभित्तेन जातायाः ““पद्च्धना 

ग. हस्य चङ्ञो पेषगय् पर्छरः । कण्डनो चोद्कुम्प्च , 

बध्यते याच्च वाहयन्” इति भनृक्तायाः पश्च्नाङ्प- 

हिखायाः कारो गृहमेधी ग, हस्य' ययै: रषु ४तत्- 

पद्यां स्रो छेष । पतिलतयन्नसम्बन्ध (त्सा स्तय। त्वम् । 

ग्टहमेषौय नि ग, इमेधसयेटं च । १ग, हस्यकन्तं व्ये क~ 
भेदे ““हान्तपनौयवेद्यां ग, इभेधौय' विदधत्" कात्या" 

आरौ" ५।६।६ व्या° इरिस्ामी । ग, इमेधौ भरुदधेरे 
देवताशख छ । रग इसेधिनाणकमर्द्देवताक्े हवि- । 

रादौ लि । “न्डङल्िय' दब्य भागनेत' ग इभेधीयं 

भरतो जषध्वम्'” ° ७ ५७।१४ 

गृहमेष्य नि* ग, मेधो देवताश्ख वा यत् | ग.ङने- 

धदेयताके इविरादौ । अशान्यच तत्कन्युक्तं ऽपि वि* 

“ग, हमेध्या भवेद्धित्' भृषप्यानि च पृजयेत्'” शुण्त* 
ष्यश्टङ्गः | “ग मेध्या ग. हलत्यपरा” रष० | 

गृहयन्त्र क्तो गदे यन्तर वस्तरधारणदारुवियेषः। मड. 

स्यितवस्तराद्याधारे (आालना) प्रसिद्धे काषठनिभिते ष- 

दायै ““ग,हवन्दपताकाश्रोरपौ रादरनिर्भिता"” . कुमार 

ग्टहयाय्य ति च" ग,ह--" स् दशि्प,ह्िग, भ्य 
व्याः" उना | ग, स्वामिनि दूति षिद्वान्तकौ- 

सदो । न्द्र् मे म,इवाष्यशब्द्कद्छनमतीव प्रानाः 

दिकम् आच्यप्र्ययद्छ पमध्यत्वाभावात् 

ग.खयालु निर च॒न्ग,ङ-यालु । पहटोतरि । 

| गृहवाटिका ज्रौ ग, इसमोषे वाटिकेव यारामः ] गइ 

, सलोप्रस्योपवने हार7०। 



: 

गृ्वित्त निर ग.हं वित्त' व । म, ङसाभिनि हारा 
स्तिया टाप्) 

गृद्संवेशक ° मं ग.हनिरमांखं सवियति उपजोदति 

सन+-विश-र् ख् । वारुविव्यो पजीविनि । “ग. ~ 

बेशको दूतो इच्चारोपक ए च?” मलः | 

गश्रय ए० गे. दारेष तिष्टति अभिरमते स्था-क । 

गदङ्िखि ग इस्याश्रमिखि दितोयाच्रमस्ये ५ग.इस्यस्तु 

यदा पथेत् वलीपलितमात्मनः” महुः 

गद्स्थधमं ए &त०।. ग हस्यकन्तव्य धममेदे 

स च धमः भन्वादिभिदेथितः। नल्रादौ सहनोक्तो यथा 
शुरूणशालुमतः शातय समः एतो यथाविधि । उदहदेत 

दिल भायै सवये† शचप्यान्वितास् । सपिण्डा च 

या भातुरर्गोला च या पिठुः। सा प्रशस्ता दिजातौनां 

दारकभेखि सैशे । मडहान्यपि स्वानि गोऽजाविध- 

नधान्यतः । स्री खम्बन्वे दयेतानि कुलानि परिवच्जःये- 

ठ् । कौगक्रियं निष्म् रुभं निन्छन्दो रोमथार्भ॑सम् । 

चंय्यामयाव्यपसारिदिलिकुषिकलानि च | नोहद्ेत् कथि- 

खां कन्यां नाधिकङ्ं न रोगिखोम् । नालभिकां 

नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्क्लाम् | मषट्चनदीनाम्नों 

नान््यपवतनाभिकाम | य पच्छद्िपरे्यना्ीं न च भोष- 

खनाभिकाम् । अव्यङ्ग्खं सौम्यनास््ौ हसवारण- 

भामिनीम् । तदलोभकेशदथनां सदङ्ोखद्डेत् स्ियम् । 

यद्यास्तु न भजेद् ञ्वाता न विज्ञायेत वा पिता। नोप- 

यच्छत तां प्रान्नः एच्िकाधमेथङ्या । सवास दि- 

जातोनः प्रशस्ता दारकन्प्ं खि | कामतस्तु प्रहत्तानासिमाः 

खः क्रमशोऽवराः । दरव भायां ट्र शचा 

च विशः ख्ते । ते च खा चैव रान्नवाख खा चाय- 

न्दनः } न ब्राह्मकच्तलिययोरापद्यपि छि तिष्ठतोः । 

कस्डिचिदपि ठत्तान्ते खटा भार्ययपदिश्लेते । दोग 

जातिच्छियं मोहादुद इन्नो दिजातयः । कान्येव म~ 

अन्त्य ससन्तानानि चूद्रतास् । धद्रागेदो षतव्यने दत- 
` श्वतनयदखध च । शौनकद्य छतोत्यच्या , सदपल्तया 

ष्टगोः । शरां ययनमारोष्य ब्राद्धख्यो यात्धोगतिम् । 
। जनयिता छत तख्ां ब्राह्मणादेव ङोयते ¦ दवपितरवा- 

तिथेयानि तत् प्रधानानि यद्य तु ! नाञ्चन्ति पितुदेवास्तच्च 

च सगे" सः गच्छति| इषलोफेनपीतख निःच्ासोपड- 

नख च । तद्ाञ्चोव प्र्धतद्छ निष्क, तिने बिषपेयते । 

चदणमपि वसानां प्रेत्यः चेह हिताह्िवान् ।-अहा- 
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गृद्ध 

विलान् समासेन स्तौ वाहालिबोधत | ब्राह्मो दैवत - 

चैवाषेः प्राज्ञापन्यस्तथाऽऽद्धरः | गान्धवव रा्शष्व 

पथाचचाटमोऽधमः) यो यख धन्यो वख गुणो 

षौ त॒ यख यौ । तदः सरै प्रवच्मि प्रसवे च 

शषारुान् । षड्ातुपूव्वयां दिप्रख चन्न चतृरोऽव- 

रान् । विद्शद्रयोस्तु तानेव विद्यां याच राशसान् । 
चतरो ब्राह्णखाद्यान् प्रशस्तान् कवयो विडः ¦ र चसं 

चच्तियद्यकमासुर वेशवरशद्रयोः | यञ्चानान्तु व्रयो 

धर्मया दावधम्बपरौ खटताविह | पेशाचद्ाह्वरद्ेव न 

कतव्य कदाचन । वक् एथग्वा भिश्रौ वा= विवाङ्नै 
पूव नोदितो । गगन्व्बौ रास व घन्यः चन्न 
तौ ख्टतौ । आच्छाद्य चा्खंयिखा च छतथौोलवते ख- 

यम् । आङ्य दानं कन्याया नाह्धो धमः प्रौर्तितः । 

यन्न ठ वितते खम्यग्टत्विजे कम्म कव्यते ।. खलङ्कत्य 

शछ्तादानं टवं रेधम्म प्रचच्चते | एक गोभिथनं दहे वा 

वरादादाय धञ्यतः। कन्दाप्रदानं विधिवदार्षो र्म्म 

स उच्यते| सङोभौ चरतां ध््राभिति वाचादुभाष् 

च | कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो ४ विधिः इतः । 

त्तातिभ्यो द्रवि दश्वा कन्याये चेव शक्तितः । कन्वा- 
प्रदानं खाच्छान्द्यादाद्धरो ५ धं उच्यते । इच्छयान्योऽन्य 

संयोगः कन्याया बरख च । गच्छेः ६ ख ठ विच्ेयो 

नेधुग्वः कामसम्भवः । तवा च्छित्वा च भिक्वा च 

क्रोधनं सुदतीं न्टहात् | प्रशद्ध कन्या इर राच्चरोऽ 

विधिद्च्यते । सपना मत्तां प्रमस्तांवा रो यलोप- 

गच्छति । . स पापिष्ठो विवाहानां पैशाच टच्ाटमो- 

ऽधमः । ऋद्धिरेव हिजाखारणां कन्यादामं विशिष्यते । 

इनरेषान्तु व्वांनानितरेतरकाम्या | यो यष्धषां वि- 

वाहानां भतुना कौल्ितो शुखः | ख्व" श्टशत' तं 

विप्राः सम्यक कौत्तयतो भभ । दश पूर्वान् परान् 

बंश्यानाकानञ् कविंथकम् । भआङ्ीएवः चेकतशन्दो चय- 
त्येनसः पितन् । देवोडाजः शेतर्छीख्तीन् ण्ट. षट 

कायोढजः छतः । बाह्ादिष् षिवाङषु तुष्वे"वालु- 

पूवैः । जदावच्चेखिगः एला जायन्ते शिष्टसम्मताः । 

खपसत्वश्ुणोपेता धनवन्तो यशख्िनः | पया प्र॑भोगा- 

धर्मिषा वन्ति च शतं सभा; । इतरेष॒ ठ शिषे 
५ ४ ४५ दुर्बिवाह्ेष ४५ ( 

न्शंसान्टतवादिनः। जायन्त हेषु बह्मधमेहिषः 

चताः । अनिन्दिते सनौ विवा हैरनिन्दया भवति प्रजा । 

निन्दितेनिन्द्िता शां तसान्निन्यान् विवलेयेत् + 



गृद्ध 

पाशियहणसंस्कारः सवरणांखपदिश्यते | अरुवणाखयं 

नेयो विधिरूदाहकमेखि । शरः चद्ियया यादाः 

प्रतोदो वैश्यकन्यया । वनख दथा चाद्या शृष्रयोत्- 
छशटवेदने । ऋत॒कालाभिगामौ श्यात् खद्ारनिरतः 

सदा| पर्वे वजेदधंनां तदुदृतो रतिकाम्यया । 

ऋतः खाभाषिकः स्त्नोणां रात्रयः षोड़श ख्टताः । 

चतामेरितरौः खाद्धमह्ोभिः सहिगडितेः | तासा- 

माद्याञ्चतखस्तु निन्दितेफादशो च या} त्रयोदशी च 

ओेषास्तु प्रशस्ता दश रानयः। वुर्माञ्च एला जायन्ते 

स्तियोऽबुन्माञ्च रानि | ताद् युभ्ास पच्नाथो स~ 
विशेदानतवे सतियम् । दमान् पुसोऽधिके शुक्रो स्री 
भवत्यधिके च्तियाः। समेऽपुमान् पुल्त्ियौ वा क्षीरे 
ऽल्खे च विपय्ंबः| निन्द्याखशाघ् चान्याद्व स्त्रियो 

रातिष वजेयन् । ब्रह्नचाखेव॒ भवति यत्र॒ तलाच्मे 
वसन् । न कन्यायाः पिता विदान् ग्ट होया च्छ लक 

मखपि | ग्टणन् ल्क हि लोभेन सखाच्नरोऽप्र्य- 

विक्रयौ । स्त्रीधनानि तु ये मोहाुपजौवन्ति बाग्धवाः। 

नारोयानानि वस्त्रः वा ते पापा यान्त्यघोगतिम् । 
आषे" गोभिथुन' शल्कं नेचिदाङ्ख्टंमेव तत् । ल्यो- 
येव” महान् वापि विक्रयस्तावदेव सः | यासां नाद्- 

दते एलकं ्नातयो न स विक्रयः । यङणं तत् कुमारी- 
णामान्दशंख्च केवलम् । पिटभिभ्वौरभिद्धौताः पतिभि- 
ह"वरोस्तथा । पूज्याः भषयितव्याच्च ब्धल्याणमोप- 
भिः | यन् नाथंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यनेतास्तु न पूज्यन्ते ववां खलल्राफलाः क्रियाः । शोचन्ति 
जामयो यत्रे षिनशगरत्याशु तत् क्लम् । न शोचन्तितु 

यनरेता वर्ते वद्धि सर्वदा। जामयो यानि गेद्ानि 
शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि शव्याहतानौव विनशयरन्ति 

समन्ततः । तद्धादेताः सद्ा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 

 भूनिकातेनेरनित्य' सत्कार्ये च । सन्त्॒टो भार्य या 
मन्तो मला मायां तेव च । यज्िच्नेव ` कुठे नित्य 
कल्याणं वन वै भर वस् । यदि हह सती न रोचेत धमासं 
न प्रमोदयेत् । खप्रमोद्ात् पनः "षः प्रजन" म प्रवर्स॑ते। 
द्लियान्त॒ रोचमानाय सबै" तद्रोचते कुलम् । तखान्व- 
रोचमानायां वेेव न रोचति । कुषिवाद्ैः क्रियालोपे 
वेँदानष्ययनेन च| कुकान्यक्लतां यान्ति बाद्यशाति- 
करभे च । भिल्येन व्यवहारे शद्रापलय चच केव: । 
चोभिर श्वौ च याने शत्या राजोपरेवया । अथाच्चयाल- 

{ २६९० | 

र मं 

ग्टह 

-नेखौव नास्तिक्येन च क्षा । कुलान्याशु भिनध्यन्ति 
यानि हौनानि मन्त्रतः । मन्त्रतस्तु शद्गानि कुलान्य- 

लखघनान्यपि । कुलसद्खयराञ्च गच्छन्ति कषेन्ति च सड 
यशः। वेवाह्हिकेऽग्नौ जुरव्वीति ज्य कमं यथाविधि | 
पञ्चयन्नविधानश्च प्तञ्चान्वाह्हिक ग्टक्ी। वषद्धष्ना 
ग्ट हस्यस्छ चृह्धो पेषण पसरः । कण्डनो चोद्कम्भञ्च 
बध्यते यास्तु वायन । तारां क्रमेण सव्वासां निष्क 
त्ययः महषिभिः | प्रञ्ेक्त प्रा महायन्नाः प्रत्यहं गड 
मेधिनाम् । अध्यापन" ब्रह्मयज्ञः पिटयन्नस्तु तपस् । 
होमो दयो बलिर््ैतो य॒न्नोऽतिचिपूलनम् 1 पञ्चेतान् 
यो मह्ायन्नान् न इापयति शक्कितः। स गेऽपि 

वसच्चि्यं खनादोपेन॑ल्िष्यते | 

प्तिखामात्मनञ्च यः | न निवेपति पञ्चानाच्छसच्र स 

जोकति । अद्तच्च॒ तञ्च तथा प्रज्धतसेव च । 

जाद्धप्राह्तः प्राशितञ्च पञ्च यन्नान् प्रचच्चते। जपोऽ- 

तो तो होमः प्रतो भौविको वचिः, बाह्या 
त दिजासा्धां प्राशित' पित्क्षच्म् । स्वाध्याये 
नित्ययुक्तः साहे चवे करमेण । दैवकर्मणि रुक्तो 
हि जिभन्तीदि चराचरम् । आग्नौ प्रास्ताङ्धतिः स- 

म्यगादिख्चपतिशते। चखादि्याव्लायते दरषटरेरन्न 
ततः प्रजाः । यथा वायु" शैमाच्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः | 

तथा गृ हस्यमाच्त वन्तेन्ते स आच्रमाः । या च्नयो- 
ऽ्वाच्रभिणो न्नानेनान्नेव चान्रहम्। गुहस्य नेव धा- 

यन्ते तख्माच्याश्रमो ग्टदह्ी। स सन्वार््ः; प्रयल्नेन 

खगेमन्तयसच्छता । सुखञ्च छेच्छता नित्यः योऽधार्यो 
इबलन्द्रियः | कषयः पितरो देवा भतान्यतिथयस्तथा । 

च्छाशासते कुट म्बिभ्धस्त भ्यः काय विजानता । खाध्या 

येनाञ्ख येतरष्ेन् होमेदे वान् यथाविधि । प्ितन चाद्धेखच 
ननन्चभेतानि बलिकमणा । कुयादहर हः श्राद्गभन्नाद्ये - 
नोदकेन वा । पयोभलफलबापि पितभ्यः प्रीतिभावड््न | 

एकमप्याशयेद्धिप्रः पिन पाञ्चयच्निके । न चेव प्राश 

येत् कञ्च रेवं प्रति हिलम । वेश्हेवख शिद्धख गुदो - 
. ऽग्नौ विधिपूनंकम् । च्याभ्यः याहे वताभ्यो बाद्मणो 
होममन्वहम् | ग्नः खोमख् चैवादौ तवोषौव सम 
सतयोः । विषे भ्यव देचेभ्यो धन्वन्तरय णव च । ङ्ध 
चेवासमत्यं च प्रजायतय णच । शङ दयावाषटयि- 
व्योच्च तथा स्िटकञतेन्तसः | णवं सम्यस् इविद्धं ला 
खवैदिच् प्रदचछिलम् | इन्द्रान्तका्तौन्दुस्वः काहगेश्यो 

देवतानिथिष्टल्यानां । 

४१ ए 



गृध 

बलिं हरेत् । सरङ्गं ष्ति द हारि किपेदपसद्धय 

दूत्यपि । वनस्पतिभ्य इत्येव छषलोलखले हरेत् । 

खच्छोपके चिम कर्याद्द्रकाल्यै च पादतः । बद्धवास्लो- 

प्यतिभ्यास्तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् | विष्ेभ्यशचव दे- 

चेम्यो बलिमाकाश उत्चिपेत् । दिश्राचरेभ्यो भ॒तेभ्यो 

नक्घञ्चारिभ्य व च | पूषैवास्तुनि कुर्वति बलिं सर्वा- 

कऋभृतये | पित्भ्यो बलिगेषन्तु सैदच्षिणतो रेत् । 

शनाञ्च पतितानाञ्च श्वपचां पापरोगिणाम् | वायसानां 

| लमोणाञ्च अनदोरिपेदुमुवि । र्वं यः स्वेभूतानि 

ब्राह्मणो नित्यमच्चंति। स गच्छति पर श्वानं तेजो- 

भृति पथजू, ना । लत्वे तदलके शमतिथिं पूवेलाथ- 

बेत् । भिचाञ्च भिवे ददादिधिवद्नद्कचारिषे । 

` यत् एष्छव्रफलमाभोति गां दत्वा विधिद्गुरोः। तत् 

दुय फलमाप्नोति भिचा दत्वा दिजो ग्ट | निक्ता- 

प्य् द्पाल्' वा सतृक्षय विधिपूैकम् । बेदतच्वाथे- 

विदे बाद्धष्ायोपपादयेव् । नयन्ति इव्यक्व्यानि 

नराच्वामविजानतास् ! भख्मोभतेषु विभेष॒ मोहाद् 

क्तानि दातुभिः। वि्यातपः चद्धेष् छतं विप्रशखा- ` 

म्नष्, । निस्तारयति र्गा सङतचेव किलिषात् | 

संप्राप्नाय त्वदिधये प्रदद्यादावनोदके ! चच्चद्चव यथा- 

शक्ति सत॒लत्य विधिपूेकम् । शिरानप्य व्रतो नित्य 

पञ्चाग्नीनपि लह्वतः। सर्व घरतमादन्ते नान्जणोऽ- 

नर्वतो वसन् । तु्ानि भूभिरुदक" त्राक चतुर्थी च 
च्न्ता | एतान्यपि खतां गेडे नोच्छिद्यन्ते कदाचन | 

एकारालन्त॒ निषसन्नतिधि्बह्यण ख्टतः । अनित्य हि 

स्थितो यछात्तखादतियिरुच्यते ¦ नेकसामौखमतिधि' 

विप्रः साङ्गतिक' तथा | रपस्वितः गृ व्द्याद्भाय 

यल्राम्नयोऽपि वा | पासते ये गुइस्याः परपाकमनु- 

ब्वयः। तेन ते प्रेत्य पशुतां त्रजन्यन्नादिद्ाविनाम् | 

खप्रथोदयो ऽतिथिः साय' श्र््योढो गु हमेधिना । काले 

` प्रापरस्लकाले वा ना्धानच्नन् गुहे वसेत् | न बै खय 

-नदद्मौयाद्तिचि' यन्न भोजबेत् । धन्यः यशद्मा- 

युध्य खनेश्चातियिपूजनम । आसनावसथौ शब्यामनु- 

जज्चापासनम् । उत्तमेषन्तमं कुर्याद्खोने होन समे 

शमम् । वेशवरेभे ठ निदे यद्यन्योऽतिधिरात्रजेव् । तखा 
न्यच्च' यथाशक्ति प्रदव्यान्न बलिं हरेत् ¦ न भोजनाथ खे 

विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् । भोजनाथ हह ते शंषन् 

वानताग्ोद् च्यते वुः । न ब्राह्मणस्य लतिषिगु हे रा 
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जन्य उच्यते | वैशश्ग्तौ सखा चेव न्नातयो युश्रेष 

च । यदि त्वतिथिधर्भेख तियो ग. इमात्रजेत् | 

भक्रवतृशक्तविप्रेष, कामन्तमपि भोजयेत् । ` वेषद- 

शदरावपि प्राप्नौ इटुम्बेऽतियिषर्िंष्यौ । भोजयेत् सह 

ष्ट्य स्तावान्टशंख्य' प्रयोजयन् । इतरानपि सख्या- 

दन् सम्मोत्या ग. इर्मागतान् । शत्लयाच्रं यथाथक्ति 

भोजयेत् शह भायया । छवासिनोः कुमारां रोगियो 

गरभिंणोस्तथा । अतियिभ्योऽस एैतान् भो जयेदविचा- 

श्यन् । अदच्वा त॒ य तेभ्यः पूवे" सुनक ऽपि च्चणः । 

स भुञ्जानो न जानाति शअगुभ्रौजंगधिमात्मनः। गुक्त- 
वदथ विप्रेषु खे श्चव्येषु चेव हि। भुञ्जीयातां ततः 
पञचादवशिषन्त॒ दसम्यतो । देवा षीन्धुष्यं्च पितन् 

, गद्या देवताः । पूजयित्वा ततः पञ्चाद् ग, हस्वः येष 

भृग् भवेत् । अपं स केवलं भुङनक्तं यः पचत्यात्मकार- . 

शात् । यक्शिटाशनः द्यरतत् शतामन्न' विधौयते, 

राजत्व क स््ातश्गुन् प्रियश्वश्ुरमातलान् । अ्- 

येन्धधुपके ख परिंवत्सरात् घनः | राजा च श्रो 

लियच्चौव यन्नकभेगट् पर्ितौ । मधुपर्केण संपू्यौ न 
स्वयन्ञदति स्थितिः । . सायन्तन्नख् सिद्धस यत्थमन्च 

बलिं इरेत् । वेशवरेब' हि नासेतत् सायं प्राति धीयते । 

पिद्टयन्नन्त॒ नित्यं विप्रन्दर्येऽग्निमान् | पिच्छ 1- 

न्वाहाय्यंक' श्रां बुर््यान्मासालुमाखिकम् । पितु णां 

सासिकः च्रादगमन्वाहाय्य' विडुवुःघाः। तद्खामिनेण 

कर्तव्य" प्रशस्तेन प्रयल्ञतः | . तत्र ये भोजनीयाः खये" 

च व्या दिजोत्तमाः | यावन्तक्चौव यै चान्न स्तान् प्रवच्छा- 

श्यरेषतः । हौ टैव पिका तीनेकोकसभयलत(वा | 

भोजयेत् हसण्डद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे | सत्क्रिया 

देशक्षालौ च शौच". ब्राह्मणसम्पदः | प्ड्तान् विस्तरो 

चन्ति तान्न हेत विस्तरम् । प्रथिता प्रेत्य षा पिलत 
नाम विधृक्तये | तश्जिन् युक्तेति नित्य प्रेतल्येव 

लौ किकी । श्रोलनियायैव देयानि इव्यकव्यानि दाभिः 

खन्धत्तमाय विप्राय तस्मे दत्त महाफलम् । र्केकमपि 

विदयांस' द३ पित्रेव च भोजयेत् । शव्कलं फकलमाप्रोति 

नामन्तरन्नानु बह्भनपि । दूरादेव परोकच्तेत ब्राद्धणं वेद्- 

पारगम् । तीर तद्व्यकव्यानां प्रदाने सोऽतियिः 

ख्टतः 1 सुस्त हि सहस्ताणामन्डचां यन भुञ्चते। 

एकस्तान् मन्त्रवित् प्रोतः सवानिहति धर्मतः । ज्नानोत्- 

शद्टाय देयानि कव्यानि च वीभि च । न हि इस्ता- 
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वद्छमदिग्धौ रुधिरेखेव शुदधपरसः । यावतो यसते यासान् 

इष्यवये ष्वमन्तयित् । तावतो यखते पेय दोप्रशर्श्यं- 

योयु्धान् । ज्ञाननिष्ठा दिजाः केचित् लपोनिष्टास्तथा- 

परे । क्ञानानिष्ठाषु कल्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यद्गतः | इ- 

व्यानि त यथाभ्यायः स्वेष्वोव चतष्वंपि) खस्रोनियः 

विता यख पुवः खाद दपारगः । अश्रोलियो वा पच्छः 

खात् पिता ख्ादेदपारगः ` ज्धायांशमनवोर्षिद्यात् 

यख खाच्करोद्ियः पिता । भन्तरसस्प जनाधेनतु सतकार - /' 

भितरोऽहेति । न श्राङ्धे भोजवेख्खितः धनेः कारयोऽख 

संखहः । नारि ग भित्र यं विद्यात् त' श्राङ्ग भोज- 

येद्दिजम् । यद्ध निलप्रधानानि चआद्धानि च हनोंचि 

च | तद्छ प्रेत्य फलं नाशि च्राह्ेष च हविः व |. 

यः सङ्गलानि कुर्ते भोहाच्छ्राङन मामवः) स खगा- 

शयते लोकाच्छा इभिलो दिजाधमः। सम्धोजनो लाऽभि- 
ता पाची दशिणा दिजेः। इडेव ठ सा रोके 
गौ रज्ये वैकवेःखनि । यथेरिखे बोलजषट7 न वघ्ना लभते 

फम् | तथाऽच्छचे विहं तवा न दाता लभते फलम् । 

दातन् प्रतिखहीत च्च कदत फलभागिनः | विडष 

द्छिखा दन्ता विधिवत् प्रे चेष्ट च । काम आाङ़ऽ- 

शं येग्धिल्ं माभिद््पसपि त्वरिम् | दिषता शटि इविभु क्त 

सति प्रेत्य निष्कस् | यल्नेन भोजवेचकाने नन्व, चं 

बेदषारभस् । शाच्छान्तममधाध्वये' , उन्दोगन्त॒ सनाभि ̀  

कम् । रभामन्यतजो यद्ध सुञचौत चाज्गमचधिं तः । पितृ | 

मच्छ दर्भिः खाच्छाश्चती -खाप्रपौरषो | एव वे प्रयमः 

कडा; प्रदाने हव्यकव्ययोः । अलुकल्यस्वय' क्षयः सदा 
शद्धिरह्ठितः ! मातामहं भावलच्च स्वक्लीय श्रद्णर' 

दम् । दौहहिनं विट्पति' बन्ध् ग्त्विगयाच्यौ च भोज- 

बेत् । न जाद्खं परीकेत दैवे करेण धमेवित् । पिन 

क्मेखि वर प्रापे षरोक्ेत प्रयत्नतः ¦ वे स्तेनपमितक्लीवा 
च च नाल्िकट त्तयः | तानु इहव्यक्रव्ययो विप्राननड्हांदलु- 

शब्रवीत् । जटिक द्धानधौयान" इमैलं कितवन्तया । याल- 

यन्ति चये पूणांल्लाख आाद्धं न भोजयेत् । शिकिन्यकान् 

देवखडान् सांसविक्रयिखखथा | विपणेन च जीवन्तो 

बदरैः ऋरुव्दष्ययोः | प्रेष्यो खामख रान्न फुनख्डो 

इद्रदकखः | प्रतिरोद्धा युरोखोव व्यक्ताम्निवीडुपि 

सथा ।` यच्छ च पशुपाल दरिवेक्षा निरालतिः | 

अद्कदिट. परिवित्ति म्वाभ्यन्तर एवः च । कुरोखवो- 

अषौ च इषदोपतिरेव च । पौनर्भव काशय यद्य 

ब्र 

सोपरषातम्ट दे । श्टतकाष्यापको यस श्छतक्राध्यापित- 

स्था । शूद्थिष्यो गुरूचोव बाग कर्छगोकरूकौ । 

अकारणपरित्यक्ता भातापिव्रों रोस्तथा । बाद्धधयै | 

नैव सम्बन्धं; संयोगः पतितेगेतः। खगारदाहो 
गरदः कुग्डाथो सोमयिक्रयो । बच्दरयायो वन्दी श ` 

तैलिकः कूटकारकः | पिना विवदमानश्च तवो भ्य 

पस्तथा । पापरोभ्यभिश्सञ्च दाम्भिको रसविक्रयो। 

घलःशराण्णां कत्ता च यचासे दििषषतिः। मिबध्क 
दयूगत्तिच तरा चायं च्घैव च | श्वामरो गर्डमाली 

च श्रिलपरयो पिशनलवा । उकन्लोऽन्धचच वच्य: खवेद्- 3 

निन्द्क शष च । इस्तिगोऽचोष्दमको नकन 
खदति ! परिणा, पोषको यञ्च गुद्खश्चाव्य सयैव च 
तोदं भेदको यच्च तेषाश्चावरखे रतः । ग््खःवेशकं | ॥ 

दरतो श्थारोप रव च । चक्की प्ोगणोवी ९ = 
कन्दादूषक एव च । हलो इषकटढकततिश्च गथानाह्खं 

` याजकः! आचारम कोक निन्य याचज्कश्तधा | ` 

जञषिलोवौ श्लोषदी च षद्धिनिंन्द्िति ख च | खर ` 
भ्विको साङहिषि्ः परपूवाघतिसतथा ! परेतनिष्ीरक्- ` 

ष वर्थनोयाः प्रयलेतः | णतान् विगद्डिवाचारा ॥ । 

नपातं यान् हिलाघमान । दिलानिप्रव्ो विदवाहमयद् 
विवखयेत् । मा्ायस्वमधीयानच्त वयाम्निरिव चास्यति । ̀  

स हव्य न दातव्यः न हि भानि इयते । षा | 
छक्यदाने यो दादभंकरख फलोदयः । दैषे -हर्धि 
पिले वा ते प्रवच्छाग्य रेषतः । अत्रतेयं हजेमु*क्' परि- 4 
बेचछादिभिस्तथा ! अपाडन्त यैयैदन्य ख `ते रकां सि ̀ 
भञ्जते । दाराभ्निहोत्रसंयोग" कुरूते योऽखजे स्थिते । ` 

परिवेत्ता र विन्नोयः परिवित्तिस्तु पृषजः । परिभिन्न १ । 

परोवेन्ता यया च परिषिद्यते। शवे ते मरकं यानि ` 

दातृयाजकपञ्चमाः । भ्वाव्ं तद्ध भायावा योऽरः ॥ 
-ख्छोत कासतः } धर्णै्ापि नियुक्तायां सन्नयो दिधि. 4 

षपतिः। परदारेषु जायेते दौ छलौ कुरडगोककौ । १ 
चयौ जीवति कुण्डः सान्ति भर्तरि गोखकः | नौ 

क जातौ परेल प्राणिनौ प्रेत्य चेह च। दन्तानि 
इव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् । -अपाङ्क्रयान्, ( 

वाबतः प्ाङ्क्रयान भुञ्जानानदपण्डति | तावतां न 

फलं तत्र दाता श्ौप्रोति वालिः | वोच्छाखो नवतेः, ` 

शाणः ष्टः, शिली चनख तु} पापरोगी सरूख्ख 

 दादनौशयते फयम् । यावतः संसा. यदङ्ग तरौ ह्ञणान् 4 
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शूद्रयाजश्चः । तावतां ग॒ भवेहाठः फं ट नख पौ- 

्तिंकसृ । जेदविद्वापि विप्रोऽख्य शोभात् कत्वा प्रति- 

पहम् | विनाशं जति चिप्रमामपाल्रनिवान््सि | 

शोमविक्रयिषे विष्ठा भिषज्ञे पृयशोखितस् | नः 

देवलके दत्तम् अपरतिषन्तु षाह णो ॥ यत्त, वाणिजक 

दत्त' नेह नात, तद्धञरेत् । भञ्मनोय इत इव्य' तवा 

पौनर्भवे हिजे। दतरेष, त्वपाडनक्रयेष यथोहिष्टेष्व- 

साधष । भेदोऽ्धङ्ःमांघमच्जास्वि = वदन्तन्न मनी- 

पिणः। अपाङ्क्रयोण्ड्ता ण्डक्तिः पाव्यते यैदहिःनो- 

नैः । ताच्चिबोघत कात्ञेःन दिजायप्रान प्क्ति- 

पावनान् | अखयाः सर्वेष वेदेष स्प्रवचनेष च. 

चरोलियान्वयजाञ्ेव विन्नोयाः पङ्क्तिपावनाः । लिणा- 

चिकेतः पञ्चाग्निस्तिदचपव्येः षडद्वित्। नाद्धयदेयाक- 

सन्तानो च्ेटसाभग एय च | बेद.थेवित् प्रवक्ता च 

बह्मचारौ शहकदः | शतायुधैव वि्तेया ब्राह्मणाः 

पङ्न्ुपावनाः । पू दुर परेवुव्वा जराइकलेषय् पस्िते । 

निमन्त्रयेत ब्रधरान् सम्यग्विधान् यथोदितानूं | निम- 

ज्तितो दिजः पित्रः नियसात्मा भ्वेत् सदा| न 

चन्द् खघोयौत यण ॒चराद्गच्च" तङ्गञेत् । निभन्तितान् 

` हि पितर उपतिष्ठन्ति तान दिजान्। वादुवञ्चाचु- 

गच्छन्ति तथारोनाद्पासते । केतितस्तु यथान्याय 

हव्यकव्ये हिजोत्तसः । कथञ्चिदग्यतिक्रामन पापः शक 

रतां व्रजेत् | आमन्त्रतस्तु यः श्राद्ध इष्ट्या स 

मोदते । दातर्थत् दष्क, त' ि्चित्तत् सं प्रतिपद्यते । 

क्रोधनाः शौ चराः सतत नरह्मचारिणः । न्यस्तशस्त्रा 

महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः । यख्ादुत्मत्तिरेतेषां 

` इवे घामष्ययेषतः । ये च यैरुपचर्याः स्युनियमेस्ताच्चि- 

बोधत । मनोरष्यगर्भख वे मरौच्यादयः दताः । 

तेषाक्छषौच्छां सवेषां एकाः पितगणाः ख्टताः । किराट्- 

ताः सोमसदः साध्यानां पितरः ख्टताः । ̀ अन्नष्वा- 

"न्ता देवानां लारौच्या लोकविश्ताः ¡ ` देत्यदए्नव- 

यचचाणां गन्धर्वरगरन्तसाम् । दुपरंकिन्नराणाद्च इता 

 वह्डिषदोऽलिजाः ! सोमपा नाम विप्राशां चच्ियाणां 

इवि जः । वेथगरनानाज्यपा नाम शूदरायान्तु चका- 

लिनः। शोभपास्तु कवेः एना हविदमन्तोऽङ्गिरःचताः । 

एलस्यख।ज्यपाः पुच्ला वशिषख एकालिनः । चऋग्नि- 
दग्धानग्निदगधान् काव्यान् बद्छिष्दस्तथा | चऋम्निष्वा- 

कतां सौमांव विप्राणामेव निरिकेत्। यणते त गा 
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शख्याः पितणां परिकोल्तिंताः | तेषाभपौह वित्तेयं पु- 

जणो ् मनन्तकम् । ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितुभ्यो 
देवद्ागडाः । देवेभ्यस्तु जगत् घ्व" चरः स्थार्वलुपूवशः |. 

साल्वे भांजनैरेषासच वा राजलान्वतैः | वाब्दं पि च्या 

द्तमचयायोपकलते । -देवकाव्ा दुदिजातोनां पितका्यः 

विशिष्यते । ` देव' हि पितुं पूैमाष्यायनं 

टतम् । तेषामारच्भृतन्त॒ पूरव " दैव" नियोजयेत् । 

रक्ाखि ह विलेग्यन्ति श्राद्मारक्व जितम् ¡ देबाद्यनलः 

तदोडेत पित्राद्यन्त न तद्धवेत् । . पिललाद्यन्त" स्वीमानः 

चिप्र नशय्रति शान्वयः | शवं देश' विविक्घद्ध गोम- , 

येनोपलेपयेत् । द्लिखाप्वद्धौव प्रयब्ेनोपपादयेत् । 

अवकाशे चोचेप नदौोतीरेण् . चै¶ हि । विविक्षु च 

ठष््रन्नि दन्तेन पितरः बदा । चआखनेष्पक्,प्ेष ब 

प्नतस् एधक् एक् । चपस्प दकान् सन्यग्वि्रास्तालु- 

पवेशयेत् । ॥ उपवेश त॒ तान्, विप्रानासनेष्वजुयुपकषि- 

सान । गन्धनादेः सुरभिभिरद्ं येह गपूयेकम् | तेषाख- 

देकभानय सपविलांस्तिलानपि । ग्नौ कुय्यादनुन्नातो 

बाह्ञणो ब्राह्मसेः सह ।, कनेः खोमयमाभ्याद्च कत्वा, 

ष्यायनभादितः | विदा नेन विधिवत् परात् सन्तपेत् 

पितुन् ॥ ऊग्न्यभये ब॒ विप्रश्च दपाश्वाबेवोपपादयेत् | 

यो यभ्निः स दिलो विपेमेन्नदथिभिरच्छते । यक्रोध- 
मान् चप्रसादान् वदन््य तान् इुरातनान्,। लोकस्ाप्या- 

यने युक्तान् श्राइ्देवान् हिजोत्तमान् । अपसव्यमग्नौ 

ल्वा सवेमाढत् परिक्रभन् । , अपसव्येन इशत न. निवे 

पेददक' भुवि । । लरीँसतु तस्माद्विःथेषात् पिण्डान् लत्वा 

समाहितः । आओ दकेनेव विधिना निवपेहसतिष्ाखखः । 

य् ्य पिख्डांस्ततस्तासतु प्रवतो विधिपूैकम् । तेषु दर्भे 

त' हस्तः निष्टज्चान्घे पमागिनाम् । ऋचम्योदक् परा- 

द्य लिरायम्य नेर । षड. कद. नशस्छग्वीत् . 

पितुनेव च अन्ल्वित् ¦ उद क' निनयेच्छेषं यमेः पिच्छा 

न्तिके एनः ।' अवजिन्रो च तान् पिण्डान् यथा न्द्परान् ; 

समाहितः । ` पिर्ेभ्यस्तसिपकां मालां. शमादावाच- 

पूरवश्चः । तानेव विप्रानादोनान् विधिवत् पूर्वमाशयेत् । 

धिधमाशे ठु पितरि पूर्वेषामेव . निवेभेत् | . विप्रषहापि 
त' चाङ्गं सलक पितरमाशयेत् | पिता यद ठ टतः 

खा व्लोवेद्वापि पितामद्ः । ` पिबः ख नाम  संकौन्यं 

कौत्तंयेत् प्रपितामहम् । . पितामह्ोवा तच्छाइ' मशी 

तेत्यनवौन्हः । काम" वा समलुन्नावः खयमेव समा- 
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चरेत् । तेषां दत्त्वा त॒ इस्तेष सपणः तिखोदश्म् । 

त्पिख्छाख प्रयच्छेत खधेषामख्छिति म्र्ूवन् | प्राणि- 

मयान् पसं्डर सखयभच्चख वद्धं तम् । विप्रान्तिके पितम् 
ध्यायन ` अनकषैरुपनिचिपेत् । उभयोहेसतयोंक्त' यद्- 

` चरणपनौयति । तदिप्रलुम्यन्यञ्चराः खशा इट चेतसः । 

णांच ्पशाकाद्यान् पयो दधि इत" मधु । जिन्व 

सेत् प्रयतः सम्यक् भूमावेव समाहितः | भच्छ' भोच्यञ्च 

विविध" लानि च. फलानि च । इद्यानि चेष मांसानि 

पानानि चरभोणि च | उपनय त॒ तत् सं शनकेः 
खमरहितः । परिवेषयेत प्रयतो गुणान् सर्वान् प्रचो- 

दयन् । नाच्रभापातयेज्जातु न ङ्ञषयेन्नान्टतः वदेत् | 

न . पादेन स्य. गेदच्र". न चेतद्$नयेत् । अच्ङ्गमयति 

परेतान् ̀ कोपोऽरीननच्धत' शुनः। पादस्छशस्तु रच्तांसि 

इष्कं तौनवध्षननम् । यदुयद्रो चेत विपे भ्यस्तत्तदव्यादमत्- 

सरः ¡ बह्मोदयाञ्च कथाः कुर्यात् पित्च्छाभेतदोपसितस् | 

` स्वाध्यायः चरावयेत् प्रनत घर्षशाश्त्नाखि चैव हि। 

चअा्यानानोनिडासां च एराष्णानि खिलानि च । इष 

येद.ह्मणस्ो भोजश्च. शमः शने; , अन्रादोनास- 

लञ्च तान् रथे परिचोदयेत् । व्रतस्य दो हितः 
चाञ्धे यनेन भोजयेत् । कतपञ्चासने दद्यात् निरुचच 

विरिरेन्महोम् । लोखि श्राञ्वं पदिल्नाणि दौहिल् 
` कतपलः । ` मौखि चातर प्रशंसन्ति शौ चृमक्रोधमत्- 

राम् । कनयुष्णं. सव्वं मन्न साह्न जीरंस्ते च वाग॒वताः । 

न च दिजातयो जयुदान्ा टा इविगुं सान् । 

यावंदव्ण' भवत्यच्न' यावदृश्राति वागयतेः। पित- 

` रश्तावद्खन्ति 

शिरा मंड यद्ग डो दक्िणाुखः। सोपानत्कञच 

` धद्ध खः तद रक्षांसि मञ्चे चाण्डाल वराहश्च 

कक् टः: श्वा तथव च | रजसरला-च षर्ढञ्च ने्तेर्न- 
खतो दिका छोमे प्रदाने भोजे च यदेभिरभि । 

वीक्िते । दबे कभेखि पितर वा तद् गच्छ्ययघ्ातयम् । 

त्रान श्करो च्हन्ति पक्चवातेन कक्षीटः। चात निर 

निपातन श्यर्थेनावरवर्थजः । खष्ो वा यदि वा.काणो 
दाहः परेणोऽपि वा भवेत् । होनातिरिक्रमाल्नौ वा 

लमध्यपनयेत्ततः । ब्राह्मणं भिन्तुकः वापि मोजंनार्थ- 

सप्तम् । बाद्भदेरम्यलुन्नातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् । 
सवर्खिकमन्राद्यः सद्नीयाश्चाव्य वारिणा । सड्त्द्टजे- 

ग. ्तमतानयतो विकिरन् भूषि।. अं तप्रमोतानां 

यावच्नोक्ता विगुणा; । यदे त~ | ̀ 
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व्वागिनां कुलयोषिताम् | उच्छिष्ट भागषेय' खादेव 

विकिरञ्च यः| छच्छषणं भूमिगतमजिद्य्याशटद्धय च । ` 

` दासवगदख तत् पिले भागधेयः प्रचक्तते | खासपिण्डः 

क्रियाकश््रं दिजातेः सस्थितख त॒ । श्वदेवः भोजये- 

काइ पिण्छनेकन्तु॒ निषेव । सहपिणडक्रियायान्त 
कतायाभख् ध्र तः । अनयेवाषटता कायं" पिण्ड 
जि्वपखं छते: । चाद्ध' भूखा य च्छिष्ट दलाय 

प्रयच्छति | ख सको नरक याति कालद्लम्बाक्भिराः। 

आभ गडषरोतल्स' तद् र्योऽधि गच्छति ! तच्ाः एरीषे 

तन््ास' पितरस्तख्य शेरते । डा खदितभिव्ये व' तुप्रा- 

नाचामयेत्ततः । खाचान्तांख्ारुजानौयादभि भो | रम्य 

कामिति । सखधास्ित्येव त ब.युत्रौ हव्या स्तदनन्तरम् । 

स्वधाकारः परा इयाथोः सवेषु पितुक्रुद्च । तनो शुक्त 
वतां तेषामच्शेषः निवेदयेत् । यथा ब्र कुस्तथा ङुर्या- 

दहन्नातश्ततो दिजः । प््िय्र सख्लदितमिव्येव बाय 

गो व॒ शद्वतम् | सम्पन्नमिल्यभ्थ् दये देवे रुचित 

जिव्यपि | ऋपरादहस्तथा दमा वास्तुसम्पादन तिलाः | 

खषटिर्ं दिदिंजाश्वाययाः च्राद्क्ाद सम्यद्ः। दभः 

पविन्न' पूर्वाद्धो हविष्याणि च सर्वशः । पविलर' यञ्च 

ूर्वक्त' विन्नेया इव्यसम्मदः । खन्यच्नानि पयः सोनो 
भास' यद्चादपखतस् । अन्चारलवणद्धोव प्रत्या 

` विरच्यते । विद्धज्य बाद्यणांस्तासतु नियतो वाग 

अतः शचिः। दचिणां दिशभाकाङ्खन् याचेतेमानु 

वरन् पितुन् । दातारो नोऽभिवर्न्तां वेदाः सन्तसि- 

रेवच | शद्धा च भो मा व्यगमड्ब्ध देयच्च नोऽ- 

स्विति । रव" निर्षपयं ठत्वा पिख्डांस्तां खदनन्तरम् । 

मां विप्रमजमग्नि' वा प्राथवेदपद् वा च्िषेत् } पिख्ड- 

निर्वप केचित् एरस्तारेव कुषेते । वयोभिः खादय 
न्न्य परिप न्तन्डेऽपृद्च वा | पतिव्रता धम््पनो 
पिदपूजनतत्परा । मध्यमन्तु ततः पि्डमद्यात् सम्यक् 

छताथिनो । बुनन" इतं ते यशोमेधासमन्वितम् । ̀ 
घनमवन्त प्रजावन्तं खालत्विकः धा्डिकः तथा। प्रचाल्य 

.ङस्तावाचम्य न्नातिप्राय' प्रकल्ययेत् । च्वातिभ्यः सतृक्त' 

दत्वा बान्छवानपि भोजये । उच्छन्तु नन्ति ट्- 

यावदुविप्रा विशषजिताः। ततो. रटहबलिं छव्यादिति 

` कर्म्म व्यवस्ितः। विवे ञ्धिररानाय यञ्खानन््याय 

क्षते । पितृभ्धो विथिवहु्त तव् प्रवच्छाभ्यथेषतः । 

` तिले ह्ियमेगपरिरद्भिमं यफवेन वा! दत्तेन भासः 
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प्रीयन्ते विधिवल् पितरो खाम् | दौ मारौ मद्खं- 

मासेन लीन्दासान् हइारि्ेन व । शौरश्वे याध चदरः 

आाक्नेनाय पञ्चवे। षथ्यभासाम् शागमातिन पातेन 

चस्प्र वै । खष्ागि्द्य ांशैव रौरयेख मयेव ठ | 
दथ भासांसतु तृ्यन्ति वराङषशहिघाभिषेः । शशक मे- 
योस्तु सांसेन भाखनेकादभेव व॒ । शंवत्सरन्तु गव्येन 

पयसा पाये न च| बार्षौणसख मांसेन तुदा 

दशवार्भिंकौ । कालशाकः महाथलकाः खङ्धलोडहा- 

भिष' मघु | आनन्तयायेष कल्सन्े इन्यच्चानि च सर्वेशः । 

यत्किञ्चि धुना भिश्र' प्रदद्यात्, नयोदौम् । नदष्य- 

च्यभेव खाद च मघा च । अपि नः स कुले 

जायाद्यो नो दद्याच्नयोदशीम् । पायसं मधुसर्पिभ्यां 

प्राक्काये कुञ्जरस्य च । यदूयहृद्ाति , गिधिवत् सम्यक् 

द्धासमन्ितः। वत्तत् पितणां भवति परल्रानन्त- 

मचयम् । व्यक्ते दशम्यादौ वच्ज॑ यित्वा चतह शम् । 

.शाङ प्रशस्तास्तिथयो येता न तथेतराः । दुक्त वेन 

दिन् सव्वान् कामान् समन्ते | अदु ठ पितृन् 

स्वान पलां प्राप्रोति इृव्कलामू । यथा चेवापरः पचः 

पूवं पच्ादू विशिष्यते | वथा श्रादख प्व दणादपरा हणो 

विशिष्यते | प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा । 

` पिलयरमा निधनात् काये विधिवदूभ पाणिना | रालौ 

श्राद्ध न कुदोति राच्सो कोल्तिंता हि सा। सन्ध्ययो- 

रुभयोस्येव खये चेवाचिरोदिते | अनेन विधिना 

शाङ्ग त्रि<वदशे निवपेत् । हेमन्तो ्रव्षाइ पाञ्च- 
यज्जिकमन्वहम् । न पेतुयच्नियो होमो लोक्किऽम्नौ- 

शिधौयते। न दर्थेन विना चआाद्गमाडिताग्नेहि- . 
जन््रनः | यदेव तेयत्यद्धिः धितुन् खात्वा दिजो- 

चमः । तेनेव अवृ्माप्नोति पिद्यन्नक्रिया फलम् । वदन 
वदन्ति बै पिनुन् श्ट्रांसौव. पितानह्ान् | प्रपितान- 

इस्वादिन्यान तिरेषा सनातनौ । विघसाशौ भवेन्नित्यं 

नित्यः बाष्छतभोजैनः | विवलो भुक्तथेषन्तु यन्नशेष' 

वथाऽद्धतम् | रतदोऽभिह्ित' से" विधान" पाञ्चयच्नि- 

कम् ।, हिजातिष्ख्छडसोनां विधानः च.यताभिति" 

शअ० । “चतुमायुषो भागङ्षिववाद्यं चरौ दिजः 

दितीयमायुषो भाग छतदारो गुदे वेत् । अद्रोषेखेव 

तानामल्पद्रोहे्ठ वा एुनः। या इतितं समास्याय 

विप्रो जौजनापदि। यालामानप्रसिद्जये खः कभा 

भिरगरितेः। अल्येन शरीरय ज््थीति घनसच्चयम् 1 

बढह 

ऋताङ्धताभ्याक्षोगेत् तेन प्रष्धतेन वा | सनयान्टता- 

ख्यया वापि न अहतत्या कदाचन | कतसञ्छशिलः 

न्नेयमर्डतं खादयाचितस् 1 खतन्त॒ याचित" भेक प्रतं 

क्यं खटतस् । सत्याचतन्तु बाखिञ्य' तेन चैवापि 

जोव्यते । शेवा श्रह्तिराख्याता तस्मात्तां परिवचव्लंयेत् । 

कुम्ूलधान्यको वा खात् कुम्भीधान्यक एव वा| त्वह 
ह्िको वापि भवेदश्वस्तनिक णव वा| चदु्ानपि 

चेतेषां दिजानां ग्टङ्भेधिनाम् । च्यायान् परः परो 

ज्ञेयो धभेतो लोकलिन्तमः । षट् कत को भवद्येषां तिभि- 

र्यः प्रवत्तं ते । ाभ्यामेकचदरयस्तु बह्ने जवति । 
वत्त यंच भिलोच्छाभ्यामग्निहोल परायः | ष्टीः, 

पावायनान्तोयाः केवला निवपेत् षदा) न रोकष्टतं 

वर्तेत इलतिेतोः कथचन । अजिद्यामशदां शां 

जोबेद् बराह्मणजोविकाम् | सन्तोष" परमास्याय छखार्थौ 

रंयतो भवेत् । शन्तोषमूलं हि छख इगखम्लं चि प- 

च्ययः! अतोऽन्यतमया इक्या जीवंस्तु धातो. 

दिजः । खम्यां युष्ययशद्याभि व्रतानीमानि धारयेत् } 

वेदोदितं खकं कम निव्य' कुयादतन्दरितः | तद्धि ङ्न 
यथाशक्ति प्राग्नोति परभां गतिम् | नेडेतार्थान् प्रस 

ष्गन न विरुद्धेन क्मेणा। न विद्यमानेषु न्या 
पि यतस्ततः | इन्द्रियाचेष सर्वेषु म प्रसच्छोत का 

भतः | आतिप्रसक्किश्चतेषां भनसा सच्चिदन्तंयेत् । 

सवेन परित्यजेदथान सखाध्यायख विरोधिनः | वथा- 

तथाष्यापयंस्तु सा छख रत्लत्यता । वयसः करणो - 

भयस खनखाभिजनख च । ` गेषवाग्बु हिसा्प्यमा च- 

न् विचरेदिह । इच्धिटद्धिकराण्याश् धन्यानि च हि 
मानि च। नित्यः ास्तराख्यने्ेत निगमांचव वेदि- 

कान् । यथा यथा हह एरुषः शा शमधिगच्छति । 
सथातथा विजानाति विन्नानश्चाख रोचते । छषियन्नं 

देषयन्न' भूतयन्चद्च शरदा । ग्दयन्न' पितुयन्नश्च॒ यथा- 

शततिं न हापयेत् । एतानेके मङ्ायन्नान् यच्चथास्न- 

बिदो जनाः। अनोडमानाः कततभिन्दरयेष्वेव शुष्ति । 

वाच्येके जुह्धति प्रां प्राखे वाचश्च वंदा । वाचि 

पाये च पण्दन्तो यन्नि ्तिमच्चयाम् | च्ञानेनेवापरे 

विप्रा यजन्त तेभेखछेः सदा । श्रानमुखां क्रियामेषां 

पश्यन्तो चान चकुषा । अग्निङोलश्च जुयादाद्यन्ते 
द्युनिशोः खदा । देन चाङ्गं मासान्ते पौ मासेन चैव 

हि । शष्टान्ते नवे श्च! तरन्ते दिजोऽध्वरोः । 
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पशुना त्वयनखादौ रुमान्ते - सौनितैमसैः। नानि 

नवशय्येश्ा पशुना । चोग्निमान् दिजः । नवाच्ननद्या- 

नकं वा दो्षमायुजजिजोविषः | नवेनानञ्धिंता दाख 

पशु हव्यंन चाम्नयः। प्राणानेवाक्ुभिच्छन्ति नवाच्चा- 

। निषगर्िनः| ` च्यासना्नशव्याभिरद्धिमू ल फलेन वा । 

नाद्य किसे हे शक्तितोऽनद्धं तोऽतिधिः । पाष- 

र्डिनो विकर्मस्थान् बैडालव्रतिकान् शठान् । हेठकान् 

 वकडतीश्च वाङ्नाले णापि नाद्ंयेत् | बेदविद्यात्रत का- 

तान् ग्रोलियान गहनेधिनः । पूजयेद् इव्यज्व्यन विष- 

सेनां वजयेत् । शक्तितोऽप चभानेभ्यो दातव्य ग, इभे- 

धिना । संविभागच्च भतिभ्यः कन्त व्योऽहपरोधतः। इव्यव, 

स्तात गु हस्यघन्गाः उक्ताः शेषं ष्ातकशब्दे वच्यते । 

-काथो०ख० २६ अ= ग,हस्वधमे। उक्ता यथा 

न्न क्तोेन विना दइव्यमर्थौने कुतः क्रिया। 

क्रियाहौने कृतो धर्म धमेहोने कतः छंखम्। छख 

न्ह स्पदा -काङ्कय त्च घ्ेशचद्भवम् । तसादर्मौऽन 

कन्त व्यच्ादुवेे पन यल्नतः | श्यायागतेन दव्य ख क- 

` तव्य पारलौकिकम् । दानञ्च विधिना देव' काले 

पाले च भावतः | विकिडोनन्तथाऽपाब्रं यो ददाति 

 भरतियडम् । न केवकं ह तद्याति शेषन्तखछ च नशत । 

व्यशनाये .जटुभ्वावै याये च दीवते | वदचयं 
भवेद परत्र च न ̀ संशयः | सातापितुविह्ीन 

यो मौञ्जीपाणिहादिभिः। संख्तारयेच्धिजेर्यसतख 

चे यस्ूबनन्तकम् । श्म्निहोतेन तच्छंयो नःग्नि- 

` सेमादिभिमखैः। यच्छयः प्राते द्येहिज किन् 

 प्रेनिशते | पितगेहेठ॒ या कञ्वा रजः पशदरुंखछना | 

भ्व. शहा सत्पित पेयो . इष्लो सापि कन्यका । यस्तां 

पररियेन्धोात् स भवेहषलोपतिः | तेन सब्राषच्च- 

न्याज्यम पाड बेन सवदा | विक्चाय दोष्डभयोः क. 

न्याथाच वरय च 1 . सम्बन्ध" वाचयेत् पञ्चादन्यथा दोष- 

भाक्त विता! शियः पिला: सततः नेता इष्यन्ति 

केनचित् + भासि भाति रजोहासां दष्क तान्यषकष- 

.सति। पै शिनिः सरोभंक्ञाः सोमगन्व्वेवद्किभिः। 

१ भुञ्जते साहषाः पान्न ताइष्यन्ति केनचित् । स््ीषां 

. कौं ददै सोभः पावकः खतभेध्यताम् ¡ कल्याण 

वाश्वोङगन्तवेजन नेभ्याः -खदा स्तियः। कन्यां भख 

. रजः क्षाखेऽग्निः भगो लोभदभैने । श्तनोद्धे दे च गन्ध- 

, शतप्रागेषे प्रदीयते । रशेरोभा स्वपत्यत्नी कुलक्तो मून 

 यौवना। पिरक्नाविखछतरजास्तस्ताः परिवर्जयेत् | 

त्यागो विधौीयते। ग्भेभ्टबधादौ च सडहत्यपि च 

ब्र 

कन्यादानफलपर पदठस्तसखादद्यादनग्निकाम् । अन्यया 

न फलं दातुः प्रतियाह़्ौ परतेदधः। कन्यानभक्तां 

सोभ्य दंदद्दानफलं ` लभेत् । देऽभृक्ञां ददहाता 
न खर्गनधिगच्छति । शयनाचनयानानि कुतप स्त 

खखं कुशम् । यन्नपालाखि सवंणि न दुष्यन्ति बुधाः 

कचित् | वल्य: प्रश्धवनै मेध्यः, शकुनिः फलपातने । 

नर्योरतिप्रयोगेषु श्रा सगयहये शुचिः! अजा- | 

चयो खं मेध्य गावो मेष्या ष्तः । पादतो बा- 

ह्णाभेष्याः सियो मेध्यास्तु सर्वतः । वरात्कारोप- 
मृक्तावा चौरहस्तगतापि वा। न त्याज्या दूषिता 

नारी नाखधाख्यागो विधौयते । बद्धेन ताख्रशुद्धिः ` 

खच्छ्द्धिः का्यख भद्मना | संशुद्धा रजसा नाया 

स्तटिनौ वेगतः शुचिः | मनसापि हि या नेह चिन्त- | 

येत् $रुषान्रम् | सोभया ख़ सौख्यानि भङ्गं चा- 
त्रापि कोत्तिभाक | पिता पितामहो शाता सङ्गल्यो ¦ 
जननौ तथा । कन्याप्रदः पृवैनाये प्रनिस्यः परः परः। ¦ । 

अप्रयच्छन् समाप्नोति भ्व खहवयाद्टबाढतौ । खय | 
सभावे दातृणा कन्या कुत् सयं वरम् । इताधि- 
कारां मलिनां पिण्डमात्रो पजोविनौम । परिभूतामधः | 

शय्यां वाशयेदभिचारिणोम् । व्यभिचाराटतौ णुद्धिगभे ` 

कलमे । चङरौव मायो शृद्रखसा च खा च विधः खे । 
तेचा चेव रान्नसतु ताञ खा चासजन्धनः | चारोष्य ` 
टरा शयने विप्रोगच्छेदधोगतिम् । छत्माद्य एतं ` 
द्रायां बाद्यग्यादेव होयते | देषपित्रवातियेयानि | 

ततृप्रधानानि यत । रेवाद्यास्तानि नान्ननिस च. 

स्ल्गन्च गच्छति । ज्ामथो यानि गेहानि शपन्त्यप्रति 

यूजिताः। लंदयाभिनिंह्हितानीव नगेययुकतान्यसंश- । 

यस् । नदभ्यच्यौ; छवािन्यो मूषयाच्छदनाथनेः । । 
भतिकामेनरीर्मिः सङ्टेषतृसतैष च। यव नायः. 

परहदिता . भृषखाच्छादनाशनेः | रमन्ते देवतालब्र ख~ 
स्तव सफलाः क्रियाः । . यत्र तृषयति भना सी च्िया ` 
भक्तौ च दषाति । तल वेश्नि कल्याणं स्यदो त पटे 

यरे । जपोऽछतो डतो रोमः परह्तो भौतिको बलिः। | 

प्रथित" पिदसंदरिष्धं तः जाद्ध' दहिजा्नम् । यज्ञ 

यज्नाजिमान् कृयंन् व्रद्मणो मावंसीदेति। रतेषामन- | 

शानात् भदहनामवाम् यान् । नांहनणं कञयवं ए 



गृ [ ९६६) ग्टह 

दाङलातभनामयम् । वैश्यः चरं समागम्य श्वर 
शन्तोषमेव च | जातमाल्लः शिशुस्तावदयाग्द्टौ समाः 

स्मृताः| भच्छाभण््ष्, नो इष्य यावद्वै दो पनीयते । 

भरणं पोष्यवगेख द्टादशट्फनोदयम् | प्रत्यवायोऽहा- 
भरणे भरत्तव्यम्तत् प्रयल्लेतः। भाता पिताशुरूः पलो तख- 

पद्यानि समाशिताः } अम्थागतोऽसिथिचाग्निः पौष्य 

बग अमौ नव। स जोति एमान योऽत्र क्डभिचो- 

पजौव्यते । जोवच्छतोऽय विक्ञयः परुषः सोदर 

रिः! दीनानाथविशि्टेभ्यो दातव्य भूतिभिच्छ- 

ता। खदेचदानाः जायन्ते परभाग्योषजीविनः। वि~ 

भागकशोलशंयुक्तोदयावांचच कशंमारतः | देवतातिथिभ- 

= क्सतु ग्टड्स्यो धार्मिकः करतः शर्वरोमध्ययामौ दवौ 

तगेषञ्च यदञ्धविः। तत्र खपशदश्रञ्च ब्राह्मणो 

नाव्सोदति | नेताजि गृङ्स्येन कायौ गभ्यागते 

खदा | चधाभयानि यत् सौम्य वाच्यश्चुमेनोनजम् ॥ 

चभ्य् त्थागभिङायाते सक्ते हपयभाषणम् । उपासन- 

अत्रा ग. इस्योन्तिहेतषे; तथेषहयययुक्तानि 

कायौगये तानि वै नव । शरासनं पाद्शौ चञ्च यथाशक्तय- 

अन चितिः । शथ्या कशं जलामभ्यङ्न्दौीपा गाङख्यसि- 

द्िदाः। सथा नव विकभोाशि त्याज्यानि ग्. हमेधिना | 
पेशुन्य' परदारा द्रोहः क्रोघाग्ताप्रियम् | देषो- 

दमा माया च स्वनेमागे लानि छि । नवावश्यक- 

कमांखि कार्या प्रतिवासरम् | क्ञानः सन्ध्या जपो 

छोमः खवाध्यायो देवतार्चनम् | वैशवदेवन्तथांतिश्यः 

मवं पितपंणस् । नव गोप्यानि यान्यत्र शभे! तानि 
` निशामय | जन्च' मेथुन मन्तो ग.ख्च्छिद्रन्च पञ 

मम् | चआदुनापमानः स्ततो न प्रकाशानि सपथा। 

मवेतानि प्रकाशदानि र्धः पापसक्रत्ङितम। प्रायोग्य 

ज्हणशद्धिव स्वान्वयः क्रयविक्रयौ । कन्यादाभं गुणो- 

त्कर्ष नाग्धत् केमापि कुरित । पालरमिलविनोतिष्,. 

दौनानाधोपकारिष, । भातापिटगुरुष्व तन्नवक दत्त 

म्यम् ¦ निष्फलं नवकं ष्टः चाटचारशतस्करे | 

कुरे कितवे धत्ते टे मन्दे च बन्दिनि । आपतुखपि 

म देयानि नव वस्तनि सेदा ¡ श्रग्बये सति स्तवेख' दारा 

शरष्वागतः | न्यासाधौ कुलष्टस्तिञ्च निप श्रीधनः 

चतम् } यो ददातिस मठाका प्रायञ्धित्तं विशुद्धयति। 

एतन्न शानां मनथकं स्नात्वा चियमवाम्रूयात् । अन्यश्च नवकं 

ष्म सर्वेषां सगभागदम् । सत्य शौचरमहिसा च 
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छान्तिं दया टमः | अस्ते यमिन्दियाकोचः शर्वेण 

घमसाधनम् | अभ्य नवतिद्धौना सख्गेमार्गप्रदीष- 

काम् । कतामभिमनां पुण्यां गृहस्थो भावकोदति। 

जिद्खा भाव्यं छतो श्वा्ता मित्रदाससमाशिताः) 

यदं ते विनयाद तख सर्वत्र गौरम् । पानं न~ 

संसगः पत्या च विरह्धाटनम् | खपरोऽन्यगेङवाशव 
नारीषां दरुषणानि षट । समवे धान्यख्धन्य महा" 

यः प्रयच्छति स ह बाह्वो नाम तदखान्नः मैव 

भक्तयेत् । अग्रं माहिषिक" दषा मध्ये तु दष्लोप- 

निम्। अन्ते वाड {षकङ्घव निसाथाः प्तिरोगताः । 
, महिपोन् च्यते नारौ या चद्दह्यमभिचारिथौ | तापर 

ष्टां कामयते यः स भाद्िषिकः खतः | सखषष या- 

परित्यज्य परदष इषायते। इष्लौी सा हिचि 

क्लुया न खटा षसौ भवेत् | यावदुष्णं भवत्यन्नः 

यावन्रौनेन ्च्छते | ताबदश्रन्ति पितरो यावन्नोक्ता 

विदु शाः । विद्याविनयसम्पन्नं श्रोतिये गुडमागते । 

ऋडन्त्योषधयः सवां याद्धामः परमाङ्गतिस । भ्वे्ट- 

अौचन्रताचारे विप्रे जेदविवजिते। रोदित्यन्न दीय- 

भानः कविं मया इशत शतम् । यद्ध॑ कोगतद्ाच्च 

वेदाभ्यासेन जोरखति | श तारयति दातार दश पूर्वान् 

दशापरान् । न श्छीयां वपन कायेन अगाः शमह 

जेत् । न च गालौ वसे न कयाहदिकौं तिम् । 

सर्वान् जेशान स. च दयेदङ्कलिद्यम् | एवभेव तु 

मारोखां शिरसो रूण्डनं भवेत् । राजा वा राज- 

घत्वे; बा ब्राह्मणो वा वनतः । अकारयित्वा वपन 

परायचिक्त' व निरिरेत् । केशानां रच्चणार्थाय हियुं 

व्रतमाचरेत् । हिगुणा दच्चिणा रेया ब्राद्धखे बेदपारगे। 

चो गुद्धौग्वा विवाह।ग्नि' ग, हस्य इव मन्यते । अन्न 
तथ. न भोक्तव्य दथापाको हि ख श्टतः | द्।राग्नि- 

'ोवदीत्ताञ्च करुते योऽखजे स्थिते । परोवेत्ता स 

विज्ञेयः परिबि्नस्तु पवेजः । परिवे न्तिः परीवेत्ता या 

श्चैव परिविद्यते । सर्व ते नरकं यान्ति दाक्याजकष- 

शमाः | क्लौने देशान्तरस्थे च स्के प्रव्रजिते जड । 

कख खे च पतिते न दोः परियेदने । बेदत्तराण 

यावन्ति निदुज्यादधकारणयात् | तावती भ्व. कत्या 

भद्वयिकरयशक्ञमेत् । यस्तु प्रत्रलितो भृत्वा सेवने मैथुनं 

पुः | षष्ट वर्परस्स््राश्चि विशायां जायते रमिः | 

शूद्राश शद्सम्मकः शदरेष्णनचच सहासनम् । शद्रा" 
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द्यागमः कचित् ज्वलन्तमपि पातयेत् । शद्रादाहइृत्य नि- 

वापं बे पचन्यबुघा दिजाः। ते यान्नि नरकं घोर 

जह्मतिजोविवजिंताः । हहस्तदत्ताश्च ये क्ते हाव्यञ्जनं 

लवच्ठानि च | द्ातार' नोपतिषटन्ति भोक्ता मुङ्कतो 

त किल्विषम् । खायसेनेव पते ख ॒यज्च्रखपनोयते । 
भोक्ता तदिटसमं भुङ््नो दाता च नरकं जजेत् । चख- 

ङ्ल्या दन्तकाषञ्च प्रत्यन्तलवणञ्च यत् । सत्तिकाभक्तण' 

यद्ध सं गोमांसभक्चयेः। पानीयं पायस" रेच्य टत 

लवणमेव च ¦ इरादत्तं न ब्डदृटीयात् तल्यं गोमांस- 

च्चणः । असतो निवसेन्द ख दूरस्य गुणान्वितः | 

युषान्विताय दातव्यः नास्ति स्खं व्यतिक्रमः। बाह्य 

शाततिक्रभोनास्ति चिप्र बेद्विजिते। च्वलन्तसग्नि- 

खत्ख्ञ्य न हि भनि इयते । सचिशटमधोयान 

जाद्धणं यो व्यतिक्रमेत् । भोजने चैव दाने ख दत्वा 

सप्रमं कनम् । गोरचचक्रानु बाखिजकान् तथा कासङ्ख- 

शोलवान्। प्रेष्यान् वाड्, भिकांचव विप्रान् शद्रवदा- 

चरेत् | रेवद्रव्यविभागेन ब्रह्म्जहरयेन च । कुला- 

भ्याशु विनशयन्ति ब्राह्मणातिक्रमेणच। भा देषीति 

चयो नया वाम्निब्राह्मरेष च| निर्यगयोनि 

शतं गत्वा चार्डालेष्व भिजायते । वाण्या यञ्च प्रतिन्नातं 

कमणा नोपपादितम् । ऋ खनद्गमेसं युक्ति ह लेके परत्र 

च} विषसाशौो भनेन्धित्व' नित्यञ्चाख्टतभोजनः } यन्न 

येषोऽख्छतं भुक्तगेषन्तदविषसं विदुः) सब्यादंशात् 

परिभ्व्ट नाभिरेशव्यवस्थिते । वस्त्रो स॒ रकवासास्त 

दैवे पित्रे च वञयेत् | यदेव ५५५ £ 

स्लात्वा दिजोत्तमः। तेनेव सवेमाप्नोति द्रिदयन्नक्रिया 

फलम् । इस्त प्रक्षाल्य गण्ड. य: पिवेद्धोजनान्तरे । ̀ 

दवं पल्य वधाल्मान यं स उपघातयेत् । गयाच 

गखिकाच्चन्च यदन्नं यरामयाजके | स्त्लोणां प्रथमगर्भेषु 

भूक्खा चान्द्रायणञ्चरेत् । प्तेवा यदि वा भासे यख 

गेद्े$्ति न दिजः । स्च इरात्नस्तसख चरेड्ान्द्रायणं 

जतम् । खतोनान्दोचिताथाञ्च यतीनां व्रतचारिणम् । 

येषां छतक्च्चाल्ि श्राति लंग कमे कुवेताम् । अशीर - 

५भय् दिति बान्ते श्ककषमणि नेथगे । इः सगे इखेन- 

स्ये छागमेव विधौयते । चेत्यदश्च' चितिं युप धि- 
वनिनाँल्ध भोजनम् । वेद्विक्रयिषखं खा,हा सचेशोजख 

माविशत् । शण्न्यगारे गवां गोष हेवब्राह्मयसञ्जिधौ | 

खञाभ्याये भोजने पाने पाडुके 4 विव्जमेत् । खलेन 

गत धान्य" क्रूगवापोष् यत् जलस। ऋखाद्यादपि 

तद्साद्य' यद्ध गोषगत' पयः | यद दितशिरा भुङ्क्त 

यद्ग्ङ्के दक्िणारखः } सोपानत्कच यो मडन्तां 

लद रक्ताशि भुञ्जते । याठधानाः पिथाचाञ्च रा- 

चाः क्र.रकभिष्ः। रन्न रसभच्चख मण्डलेन 

विजितम् । ब्रह्माद्या चराः स्वै वशिषाद्या मह- 
धयः। मण्डलं चोपजोपन्ति ततः र्वैत मण्डल 

म्। ब्राह्मणे चतरः ख्यात् तरल" पे बाह्जन्द्रनः | 

वन्त, लन्तु विशः प्रोक्तं ॒शद्रखाभ्य् शणं शनस् । नो- 
हबङ्ग भाजन जत्या नो पाणौ नेव कर्पट । नाखने न 

च शय्यायां भुञ्जीत न मलादितः। धमभास््रयाद्टा 

बेदखङ्गधरादिजाः । क्रोडा्ेसपि यद्मरयुः श धमः 

परभः खटतः | रालौ दधियुतं दव्य चथेकामो भ भश्च 

येत् | ऋद्धो धमेडानिः खात् ष्याधिभिशोपपद्यते | 

फाणित" गोरसं तोय लवणं मषु काञ्जिकम् | हस्तेन 

आद्धणो दत्वा च्छु चन्द्रायण चरेत् | गन्वामरण- 

भाल्धयानि यः प्रयच्छति घथयित् | स इमग्िः सदाऽ्व्टो 

यन्न यलोपञायते । मोलोरक्ञ्च यदस्त्र' दूरतस्तदिवच्जं - 

देत् । स्त्रीं ऋौडा्ेसंयोगे शयनीये न इष्यति | 

पालनादिक्रयाङ्धंव तद्ित्ते रुपजोवनात् | आअपविनो 

अभेद्धिप्रस्तिभिः ङच्छ्रविशुद्धयति | स्ञानं दाम जपो- 

होमः खाध्यायः पितृसपेखम् । इवा तदच ॒सहायन्ना 

नोलोवासो विभरिंयः। नलोरक्त' यदा वस्त" दिजः 

स्वाङ्ग घ॒ धारयेत् 1 तन्तुसं वातसं ख्याते नरके स बरैद्भ्,- 

वम्। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन दधति । 

अण्डं ब्राह्मणस्याच्न' चन्रियान्न' पयः छतम् । वेश्यख 
चान्नमेवान्न' द्रात रुधिरः स,तम् । वेश्यदेेन हो- | 
मेन देवताभ्य चनेजेपेः । अभृत" तेन षिपरानन' ऋग्यजुः 

सामसंरतस् । व्यवहारालुूपैण न्यायेन च यदजिं- | 

तम् । चछलियस्य परयश्नेन प्रजापालनतो भवेत् |` क्षि 

मोर्षबाश्णिज्यादन्नखत्माद्य यच्छति । सौतायन्नविधा- ` 

नेन वेग्धाच्च' तेन सम््रतम् ) अन्नानतिभिरान्धश् मद्य 
पामरतद्य च | रुधिरः तेन श्॒राच्र वेदमन्त्र विव- 

जिंतम् । न इया शपथं क्यात् ललं ऽप्य नरोबुधः। ` 
दषा हि पधं दषेन प्रत्ये इ च विनब्धति। काभि- 

गौश् विवादेषु गवां भुक्ते धनक्षये | जाद्मणाम्य पयनतौ च 

अष्ये माकि पातकम् | शयेन शापवेद्धिपरः चतिय' ` 
वाहनाः । गोवोजकाञ्नेरष्य गृद्रः कवैसतु पा 
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सकते: | अग्नि" बाऽहारयेदेनमपद खेन निमण्छयेत् | 

स्यभेयेत् पुब्दाराखां शिरांस्य नञ्च वा एयक । आधिक 

साचारशब्द ६३१ एषादौ दण्म् । 
श च धरै व्यासरसंहितायास १अ० उक्गो यथा 

“नित्य' नेजिन्तिक' कास्यमिति कभे विधा मतम् । 

त्रिविधं तच्च वच्छामि ग्ट इस्यदखावधायेताम् । याभिन्याः 

पञ्चमे यामे व्यक्निद्रो इरि शत् । आलोक्य म- 

छ्लट्व्य' कर्मावश्यकमा चरेत् | जतशौौ चो निषेव्याग्नि' 

दन्तान् प्र्ञाल्य वारिणा स्लात्वोपाख्य दहिजः सन्ध्यां 

देवादीशचौव तपेयेत् । बेदयेदाङ्शास्त्राखि इतिहासानि 

चाभ्यसेत् । ऋध्यापयेच्च सच्छिषःान् खदिपांचच हिजो- 

तमः | आखलब्छ प्राप्त्या च्तखमात्र समापयेत् । 

समर्यो दि समर्थेन नाविन्नातः कचिद्भेत् ¦ रित्य 

रसि वापीष गते प्रज्व्णादिष्, । स्ञायौत यावदुञ््य 
धश्च पिण्डानि वारिशा | तौधोभाभैऽप्वशक्वा वा क्ञा- 

यान्तोयैः स्ते; । ग्ट ङाङ्कन गतस्तब यावदम्बरपीड- 

नस । ष्ानमन्द वतेः ज्ञयाव् पावनेच्ापि लाच्लयेत् । 

सन्तः प्रा्ांस्तिरःयम्य सौ राओ विलोकयेत् । तिशन्, 

स्थिता तु मायली वतः खाध्यायमारभेत् | ऋचाञ्च 

, यजुषां साज््रासथर्वाङ्किरिसामपि | दतिहाशएराणानां 

बेदोपनिषदां दिजः । शक्या सस्य पठं श्ित्यमलस- 

ष्यासमापनात् | स यन्नदानतपसामख्िलं कलनाम् - 

यात् । तश्छाद्ङ्ररूवद' दिजोऽधौयोत वागयतः। 

श्मेशास्तन तिहासादि स्वेषां शक्तितः पठेत् । लतखा- 

ध्यायः प्रथसं त्पयेच्वाय देवताः | जान्वा च दच्तिणः 

दमैः प्रागखौः सयतैस्तिलेः । एरेकाञ्जलिदानेन प्रल- 

तिष्यो पवोतकः । सूमजालहयो ब्रह्मस्ब्रधार उदङ 

चः । तियय गदभ वाभासयतेखिलविमिचितेः। 
अन्प्ोभिर्तरिप् : कनिषामलनिर्गतेः । दाभ्या दा- 

भ्यामश्छञलिभ्यां मुषं सतप वेत्ततः ¦ दक्तिखाभिरुखः 

सत्यजान्वा च द्विगुखेः केः । तिलेजलेख देशिन्या 

मलदां हिनिः्तेः । दच्िणांसोपदीतः स्थात् क्रमे- 

खाच जिभिस्त्रिभिः । सन्नपेवेदिव्यपित् तपर च पि- 
तृन खकात् । मातुमाताम हांसतदन्नोनेव' हि लिभि- 

स्िभिः । मानामड्ानां येऽप्यन्ये गोलिखो दाव 

जिंताः। तानेकाञ्जलिदानेन तर्पये् एक् एक् । 

असंखतप्रसोता ये प्रो तसंस्कारवजिताः | वस्त्ननिष्मीड- 

नान्धरोभि्तेषामाप्यायन कवित् | ऋउतपिंतेषु पिष्, 

= 

र 

वस्न्न* निष्पोडयेद्ध यः । निराशाः पितरस्तद्यं भवन्ति 

छरमातुषाः | पयोदभस्वधाकारगोन्नासतिलेभेयेत् । घ- 

दन्त' तत् पुनस्ते घाभेकेनापि दथा विना} अन्यचिन्तेन 

यदत्तं यदत्त' विधिवजितम् । अना सनस्थितेनापि त- 
च्ललं सधिरायते । रत्र सन्तभिताः कानैस्तपंकांस्त- 

यन्ति च| जह्यविष्ण्, शिवा दित्यनिन्रवरूषना मनि : | 

पूजयेक्घ सितेभन्लं बे दमन्त्रोक्तदेवताः । उपश्याय रवेः 

काष्टां पूजयित्वा च देवताः । ब्रह्मास्नीन्द्रौषधौजोव- 

विष्णं नामां हसास् । खयां यत्तेति सत्काच्' नम- 

खक रः सनामभिः। शत्वा सखं समालभ्य स्ञानमेव रुमा- 

रेत् । लतः प्रविश्य भवनमावसथ्ये इताशने | पाक- 

यज्ञांश्च चतुरोविदध्यादुविधिर्वाह्जः । अनाह्ितावस- 

श्याग्निराद्ायान्चः इतघ् तस् । शाकलेन विधानेन ज्- 

याङ्खौ किकेऽनले । व्यस्तांभिर्व्याहृतिभिश्च समस्ताभि- 

स्ततः परम | षडभिरदेवकतस्ये ति न्त्रवह्भिवेधाक्रमम् ॥. 

प्राजापत्यः खिष्टलत' डल्वेवं हादशा्तोः । ओङ्कार - 

पूर्वः खाहान्तस्तप्रागः ख्वि्टविघानतः । भवि दभन् 

इमानीर्यं बलिकर्म समाचरेत् । विश्वेभ्यो देषेभ्यद्ति 

सर्वभूतेभ्य खव च । भूतानां पते चेति नमस्का- 

रे शास्त्रवित् । दद्याद्वलित्रयन्चासे पितुभ्यद्च सधा 

नमः | पातनिरोजन' वारि वायव्यां दिशि निःचि- 

चेत् । उद्धत्य चोडशाशमातमन्न दलोचितंस। इद- 

सन्न भलुभे्भ्यो इन्त तय क्वा सरत् जेत् । गोलनाम- 

स्वधाकारः पितभ्यचापि शक्तितः! षडम्योऽन्नमन्बद् 

दद्यात् धित यज्ञविधानतः | बेदादीनां पठेत् किञ्चि 

दद्य" ब्ह्मसुखाप्रये । ततोऽन्यदन्नमाद्ाय निगन्य् भवना 

इद्िः। काकरेभ्यः शपचेभ्यश्च प्रल्तिपेद्पासमेव च। 

उपविश्य ष्टड््वारि तिठे दावम् न्तं कस | ऋप्रसत्तोऽ- 

तिथिं न्लिपञ्चभावश्गः प्रतोच्तकः | आगतः दरतः शानः 

भोक्त काममकिञ्चनम। दष्टा समाखमभ्यत्य सत्ङत्य प्र- 

अयाच्चनः । पाद्धावनसम््ानाभ्यञ्चनादिभिरदतिः। 

लिदिव' प्राप्येत्छद्यो यन्नखाभ्यधिकोऽतिधथिः | काला- 

गतोऽतिथिद्टवेद्पारो ग्हागतः| हावेतौ पूजितौ 

स्मै नयतोऽधस्वपजितौ । विशादहाखातकच्छयाग्टदाचा- 

येदद्दतिजः । अध्या भवन्ति धर्मण प्रतिवर्ष" गा 

गताः। गु, हागनाय सतलव्य च्रोलियाय यथाविधि। 

भक्गयो पकल्ययेदेक'ः महाभागः विसजयेत् । विसर्जये- 

द्चुत्रज्य खतुष्रश्रोलियातिथोन् 1 मसित्रमातुलषभ्बन्धि- 
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बान्धवान् सशपागतान् । भोलवेद्रश्षोभिशां सत्- 

लतां भिकुकोऽति । स्लाहन्नमच्च्रसाद ददद्गच्छत्य- 
छोगतिम् | गभिणयाठरण्य्ेष् बालष््धातरादिष्, | 

बमुचितेष्, भृञ्जानो ग. हस्योऽ्नाति किल्लिषम् । ना- 

द्याट्म,ष्ये न्न पारक्यः कदाचिट्निमन्तितः | निमन्ति- 

तोऽपि निन्दयोेन प्रत्याख्यान दिजोऽति । शूद्राभि- 

शम्तवाधु घागु्टक्ररतस्कराः । कर् इ्ापविद्बज्ञोय- 

बधघचन्धनजोविनः । शेल्षशौ णिङकोच्तञ्नोनम्त्रात्य वत - 

च्य्ताः। नग्ननास्तिश्निलेज्ज पि शुनत्यसनान्विताः । 

कदर्वस्त्ोजिताना्यपरषादशता नराः, अनीशाः कौ- 

सिमन्नोऽपि राजदेवखहारकःः | शयनासनसंसग- 

इत्तकमादिदरूषिवाः । अशहृघानाः पतिता आरष्टाचारा- 

दयञ्चवये | चअभोज्चान्नाः ख्य्रन्नाटो यद्य यः ख्यात् स 
नल्मः । नापितान्वयभिलाद्धं सौरिणो दासगोपकश्ाः | 

श द्राामप्यमोषान्तु भुक्वाच्च' नेव इष्यति 1, धे णा- 

न्योन्यभोज्धान्ना हिजास्तु विदितान्वयाः। खटेश्लोपा- 

जित' मेभ्यमाकरस्व' समाचिकम् । अचरलोदमगोक्ञात- 
मच्छ, शद्रवायसेः | अलुच्छिटमशंद्टमपदु ितमेव 

च । चल्हानबादामच्चाद्यमाद्यं नित्य घसं तम् । ल - 

शराऽपूपसंयायपायसं शव्क्.लोति च| नाञ्नोयाद्ना- 

सखोमांसमनियुक्तः कथञ्चन | कतौ ङ्ध नियुक्तो 

वा अनशन् पतति दिजः} शटगयोपाज्जिन' भा।समभ्यच्यं 

पितदेवताः । सियो, होनशौ यस्तत् क्रत्वा बेशोऽपि 

धर्मतः । दिजोजग्.ा इयामां सं इत्वाप्यत्रिधिना पशून् । 

निरयेष्वच्चय' वास्षमप्नोत्या चन्द्रतारकम् | स्थत का- 

सात् समासाद्य फनमश्रमख्यस्य च | शनिसाम्यसवा- 

रोति ग, हस्यो मांसवजेनात् । दिजं मच्चानि ग- 

व्याति माद्धिष्वाखि पयांसि च | पलाख्डश्चे तहन्ता- 

करक्रमलकभेव च । गृञ्जनार्णरचाद्टगजतुगभेफ- 

लानि च । ऋकालङद्वमादौनि दिजोलगध्वं न्दं च- ` 

रेत् । वाग्दूष्ितिमविन्नातमन्द पौ डित ङायपि । भते- 

भ्योऽन्नमदश्चा च तद्ध ब्ट्िणोददेत् । रहेमराजत- 

कष्य पानेष्वद्यात् सदा म्ट्ी | तद्भावे सागन्ध- 

नोधदू मलताच्च च । पलाशपद्यपलेष, गुहस्थोभोत्- 

महेति । अम्धच्छाच्च नमच्कारेभवि दद्यादलिव्रयम् । 

भप्तये भूवः पतये भूतानां पतये तथा | आपः प्राश्य 

खकारेण लतः पश्चात् पञ्चपुाणाछतिक्रमात् । 

अनन्यचिन्नोभुञ्ञोत कड्या छ षमद्यादुययाद्वखम् | 

{ २९७. } 

. शत्टद्कयाभिञ्च शेषाइमतिवाख्येत् | सायं सन्वा- 

` जिदं इन्तमेतत् समाचरेत्” | 

भवेत् । दिवस्द्धाद्यभागे व श्यं तसखोपदिश्यते । हि~ 

यथार्थवत् | ततः चनः प्रकुर्गेत दन्तधावनपूवैकम् ` 

 नादुद्धितः पमान् 1 

ग्र्द्ु 

वागयलोऽज्जमज्गत्खयन् ।॥ -च्ा दपर रचमश्नीयाददु ख्" 

पानखतद्टजेत् | उच्छिरटमच्रमद्त्य यासमेक भूवि. ~ 

किरेत् | चान्तः खापुसङ्गेन सद्िद्याप्ठनेन च | 

सपासोत त्वाग्न नयसंबुतः | शआआपोधानक्रिया- 

पूेमन्नोयादन्वहं दिजः । सायसष्यतिगधिः पृच्छरो छो- ` 
सक्ालागतोऽनिशम् | शङ्कया शक्कितोनित्यः शरुतं ह- । 

न्याद्पूजितः। नातिदप्न उपष्मश्य प्रचाल्य चरणौ 4 

शुशिः। अअप्रत्यगुररशिराः शयौत शयने शुभे | शक्रि- ` 

मानुदिते काले कलाम" सन्धां न हापयेत् । बाद्धो छ 

इन्त चोल्याय चिन्तयेद्धितमात्रनः । शक्तिमान् मतिमान् 

हृडत॒पराशरे तु ततकत्यं भिस्तरतेदिधानवसोक्क' वितर 

भयात् नोड्तम् | | 

दिवसोयखहतेभेदे गृ हस्बकतत व्यधमेभेदमाह दश्चः। 

श्रातरुत्याय कर्तव्यः यद्धिजिन दिने दिने तत् 4 

सवै" सुपवच्छामि दिजानासुपकारकम् | चछद्या सतभय -4 

यावच्च विप्रः चखिकोभवेत् | नित्यनेमित्तिवैखक्तः का~ ` 

ब्योलान्यौरग्हितेः। यः खज परित्यज्य यदन्यत् । 
करुते दिजः । चअन्नानद्यदि वा भोड्धात् सतेन पतितौ 

सौय च ढतोये च चतय पञ्चमे तथा} ष्ठे ख सप्रते ` 
सेव यष्टमे च षक् षक । = विभागेष्वेष, यतक 
तन् प्रवच्छयाम्यरेषतः | उषःकाले तु संप्राप्रे शौचं ङश्वा. 

आअत्यन्मन्िनिः कायो मवच्छिदरसमन्वितः। खवत्यष [ 

दिषा राललौ प्रातः्ञान" विथोधनम् | क्लिद्यन्ति हि 4 

परसुप्र्य इन्द्रियाणि सख्लवन्नि च. शक्कानि समतां | 

यान्ति न्तमान्यतमेः सड । नानाखेदसमाकोश्यः शय- 
अष्तत्वा माचरेत् कमं खपडो- 

भादि किचन | प्रातस्ल्याययो चिप्र: प्रतः कायो | 

भवेन् सद्ा | समस्तजन्दस पापं लिभिकव्यं घोषति (- | 

खण्स्य घसि यत् ञान शन्वयायारदिते रबो । प्राजा- | 

पलयेन तच लं महापातकनाशनम् | प्रातःकाल प्रशं 1 

सन्ति दष्टादृष्टकर' हि तत् । सपेमहति पूतात्मा प्रातः- 

खायो जपादकिम् | छ्ञानादनन्नर'। तावडुपच्छर्धनल- 

ष्यते | अनेन तु विध्रामेन ऋाचान्तः शुच्िताशियात् |. 

प्रक्षाल्य यदौ क्खलौष लिः प्विदभ्ब्, वोितम्। 



` बन्तोज्धतकाखान्धं य आद्म््ररयो नराः| अद्यो 

॥..; [ २१७१ ] 

संयाङ्कुरम्लेन दिः प्रखज्यान्ततोखखम् | संतर ति 

ख्टभिः पूवेल स्भेवपस्,येत् ॥ ततः पादौ समभ््च्छ 

च्ङ्गानिं सलपस्पयेत् | अङ्गखेन प्रदेशिन्या घ्राणं 
पञ्चादनन्तरम् । खङ्कः,छानाभिकाभ्या्च चश रोम 

छनः एनः | कनिष्ठाया नाभिं कूदयद्च तकेन व॑ । 

सर्ंभिस्तु शिरः एखाद्धाच्् चाये संस्यगेत् । श्न्धा- 

याञ्च प्रभाते च मध्याङ्क च ततः एनः। सन्धां 

नोपासते यस्तु ब्राह्मणो विेषतः | स जोवद्लेव 

दरः खन्प्रःतः श्रा चैव आायते । कन्धा होनोऽशुचि- 

जित्यभनः स्ेक्म्ठ। यदण्यत् करते क्म न तद्य 

फलमच्,ते । सन्ध ाकमावसाने त॒ खयं होमोविधो- 

यते । खयं होमे फलं यत्त, तदन्येन ग आायते। 

ऋतिक धएकरोयुरुश्ाता भागिनेयोऽथ विट पतिः 

एभिरोव छतं यरे, तद्ध द' स्वयमेव छि! देवकायै" 
लतः कत्वा शश्भङ्घनरोक्यम } टदेवकायांश्यि पूवङ्के 

सदुभयाचीञ्च मध्यमे । पित् मपर) च काया गले - 

लानि वल्लः । पौवीह्किरन्तु यत् कमे यदि सत् षा-. 
यमाचरेत् | न ल फलमाप्नोति बन्धय श्ल तेथुगं यथा | 

दिवश्खाद्यभागे द बवमेतदि्ीयते | ह्विलोये च तथा 

भगे वेदाभ्याखोविधौयने | बेदाभ्यासो हि वप्राणां 

चरमं तप उच्यते । बह्मयन्नः स विन्य ष्डक्नसह्ि- 

नस्तु सः) बेदख्लोकरथं पृष" विचारोऽभ्यशन' जपः 11 
नलोद् नच्च चिषरेरभ्यो वेदाभ्यासो छि पश्चप्रा। समित्- 

पष्यक्षशादोनां स कालः ससदाषतः। दवोये चैव 
भागेतु पोष्वर्गायेखाधनम् | विता साता गुरुभाय ` 
प्रज्ञा दोना: सभारश्िदाः। खभ्यागतोऽतिथिखाग्यः पो- 

षपरवगे खदाद्तः। सानि सुजनः चोयस्तथाऽनाथः स~ 
साच्ितः। अन्धे ऽव्यधनयुक्ताश्च पोष्यं उदाहतः । 

भरथां घोषगरवगेख् प्रशस्त सर्गसाधनस् | नरकः पौ- 
डने चास्य तद्माद्यल्नेन तं भरेत् | साभौतिकमन्नादुं 
कत्तंव्यन्तु विशेषतः । ज्ञानविदः प्रदातव्यमन्यथा नरक 
जजेव् । स जीवनि य णपरकोग्धभिद्चोपलोव्यते | जौ- 

नै 

जोग्यते कच्चित् अट्म्बार्ये त्था परः! अआक्रार्धेऽग्यो 

न शक्रोति स्वोद्रेखाथि दुःखितः) दीनानांविशि- 

षेभ्योट्।तन्य' भतिसिच्छता ¦ श्दन्तदाना खायन्ते 

परभाग्योपजोभिनः ¡ यद्देाति विशिषभ्यो गल्ल ोति 
दिने दिने। तन्त, वित्तमहं मन्यं गेषं क्यपि र- 

६4९. 

#॥)। 

आति | चलते च तथां भागे शाना" दमा रेत् | 

निलदृष्यक्ञशादोनि च्ञानद्धालतिने ज्ले। नित्य ने- 

भित्तिं काम्य" विविधः सानसुच्यते । तेषा मध्य 

द यच्चिल" वत् प्न्िव्यते लिधा। भलाप्रणं प- 

चान्ान््वतत्, जणे ख.तस् | खन्ध्यास्ानसभाभ्याञ्च 
ष्ानम्दा प्रकोन्तिःताः | ` मानः जलमध्ये ठु प्राणा 

याभोयतस्ततः | चउप्श्यानं ततः पञ्चात् सावि जप 

उच्यते । सविता देवता यच्छा शख म“ग्नस्छरिघा स्यितः | 

विश्ाभिन् ऋषिष््छन्दो गायती सा विशिष्यते | पञ्चमे 

ख तथाभागे संविभागो यथाहेतः। पिशदेवमतु- 

ष्याणां कोटानाश्चोपदिग्यते | देतश्ोव सहष्यंशच तिय 

मभिञ्चोपलीव्यते { ग्टह्य: प्रत्यङं यद्ध रताख्छठा- 
अलौ गृही । लयायामाश्माणान्तु मुद्गरो योनिर्. 

च्यते | तेनेव सीदमानेन सोटन्तीष्ेतरे अमः | मख - 

प्राश्यो भवेत् खन्द्ः स्कन्द्ाच्छाणाः सपक्चवाः । भके 

मैव विग्न सपमेनदिनण्यति | तस्मात् सर्बप्रयतेन 

शितव्यो गृाच्रनौ। रान्ना चान्यो द्िभिः पच्य 
भाननोयञच खब्दा । गृङख्योऽपि क्रियादुक्तो न गृखेण 
गहाश्रसो | न चेव घुतरदारेण स्लकमेपरिवङितः । 

अ्तालवा चाणड्कत्वा चालप्1ऽदन्वा च मानवः। 
देवादोनाच्छणो भेस्वा नरक" प्रतिपद्यते । एक एव छि 

मुङ्क ऽज्नमपरोऽद्नेन मुञ्चते । न भुज्यते सः .यवेको 
यो भुखनक्तेऽच्न साशिकस्र । विभागयोलोयो नित्य 

शमादुक्तोदयापरः | रेवतातिचिभक्श्च गृह्यः शत् 

धाभिक्रः। दया लव्ला शमा चदा प्रक्ता योगः शत. 

क्ला। रते यख्य शुशाः सन्ति ख गुहो ख्य उच्यते| 

संविभाग" ततः शत्व गृहस्य गेषभुग भवेत् । मृङ्गा 

त॒ चखमासाय तदन्नं परि्णामयेत् । इतिहासपुरा- 

शाट; षष सप्रमं नयेत् । आच्मे लोक्याना तु 

अच्छि: सन्ध्या ततः पनः। ` छङोभो भोजनकद्वोव यज्ञा 

न्यदुग ₹ल्यकम् । कत्वा चेव ततः पदात् सखाध्याय 
किञ्चिदाष्रेत् | प्रदोष्पक्िभौ यामौ वेदाभ्वासेन तौ 

मठ् ! यवामहयश्यानो हि जद्धभूयाय कल्सते । 

नैसिन्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा| तथा 

तथेव कार्यां न कालस्तु वधीयते | खखिन्धव प्रयु- 

ज्ञानो हाशिन्नेव त॒ लोयते। तश्ात् सर्मप्रयल्नेन 

कन्तंव्य' चखभिच्छता | सत्र मध्यमौ यामौ तेच 

ष्च बत् । भञ्जन शयान नाश्मणो नावदीदति | 



ग्ध {२६७२ ] 

“कलौ पिअर ग् इस्यकतेव्यङ्षगरा {दकं हृहूत्मराशरे- 
खोक कधिशब्द ऽचुक्तत्वात् प्रसङ्गादिहोच्यते यथा श्य 

“वखतःपर गृहस्यष्य कर्नांचारं कलौ युगे | धर 

साधारणं साचाञ्तुवे्े कभागतम् | उुश्राकः सम्प 

वलप्राभि पाराशरप्रचोदितम् | ष्ट्कमसहिनोषिपरः 

कषिषटन्ति खभाच्रवेन् । होनाङ्ः व्याधिसंयुक्त प्राश 

नञ्च इबेलम् । चुद्युक्तं मितः आन्तमनङ्वाह" 

न बाङ्येत् । स्थिराङ्कः नोरजं तृप्र धान्त षण्ड 

विवजितम् । अश्ट' सबलप्रायमनङ्कवादंतु वाह 

येत् । वायेश्विसख्याद् पञ्चात् शानं समाचरेत् | 

कगपरेनै षि" कुवासवैयः चेररंखहः | बन्धन पा- 
लनं रच्चां दिजः कवाद्हो गवाम् । बह्वाञ्च यल्नतो 

र्था वद्खन्ते ते यथाकमम् | नदूरे तास्तु भोक्तव्या 

अर्थाय कदाचन । दूरे गाव्चरन्त्यो पै म भवन्ति 

शुभायनाः । प्रातरेव हि रोग्धव्या दद्याः सायं तथा 

गो । दोग्धु विषयेये मेव वद्धन्ते नाः कदाचन | 

खनारेयतृण' जग्ध्वा सवन्त्दिन" पयः। ठदरिलंटेव- 
लादीन पृच्छा गावः कथन्न ताः। यद्या; शिरसि 

ब्याल स्कन्धरेशे शिवः खा,तः | ष्टे भिश्, लया 
सख्यौ छतयश्चरयेष वु । या देवताः काखित्तखा- 

लोभश्च ताः खिताः। सपदेवमयौ गौस्तु त्ये ्ङ्ध- 

श््ञतो इरिः। ङृरति स्मगेनात्याप' पया पोषयन्ति- 

याः| प्रापयन्ति दिवं दत्ताः एणा गावः कथन्न ताः। 

यच्छफाङ्लभृमेस्तु उद्भताः पांशुसंस,शः {| प्रीणयेत् 

घरुष्ं नो यन्दया गावः कथन्न टा; । शकल" हि 
यद्छास्लु पोत एनाति पातकम् । किमपृञ्ध' हि तखा 

गोरिति पाराशरोऽब्रषोत् । गौरषल्या म दोग्धव्या न 
चैव गभेसन्विनोः। प्रधना च द्शाहा्पागदोगधा चेच्ध- 

र्कं ब्रजेत् | इमेल व्याविसंयुक्ता एष्पिता या दिवत्- 
खभ्ः। खा आाधरुभिने दोम्धव्या वणिभिः छखमोण्- 

चछभिः |. क्लान्ते पुष्पिता गावः क्लान्ते वव ख्िलाः | 

क्लान्ते चलचिन्ता स्त्री लानत बन्धुविखश्ः | एकल 

एथिवौ सधां समेलवनकानना। तथा गौज्यायसी 

सा्ारेकल्नोभयलोखखो | यघोक्तविधिना यैता वकः 

पाच्यास्तु पृश्जिताः । पालयेत् पृजवन्नेवाः स॒ परेयेद्ध 

अ शोदतै । दलिखाभिदखा गाव उत्तराभिखस्ा अपि। 

बन्दनौयाल्लयेतासतु म ख प्राकपयिमारुखाः | गोटष 

वाज्जियाज्चायां चतीच्छ लोहद्ाल्नकम् । ख्वाष्यः तु 

ब्द 

खयदा तसां गदि लुप्रिभोचचणात् | गावो देयाः 

सदारच्याः पोष्ठाः पाल्या सष्दाः। ताषयन्ति च 

मे पापाय चाकर्न्ति ता नराः। मरके पच्यन्ते ऽङ्गानि 

श्वासेन च प्रपोडिताः। शपशुचभेद्णङन ऋदु तासां 

जिवत्तेनम् | गच्च गच्धतितां त्रयात् लामा भैरिति 
बारयेत् । संस्पम.शन् गां नर्तय कुयां्ान्तु प्रद 

खम् । प्रदचिणौकता तेन सप्रहोपा वचन्वरा। त्- 

शोद्कादिसंदुक्त' यः प्रदद्याहवाङ्किकस् । शोऽश्मेष- 

सभं पुण्य खभते मात्र संशयः| एथिव्यां यानि 

सो्नि सरद्राञ्च सरांसि चख | गवां शटङ्गेदक्क्ञाने ` 
कलां नान्त घोडशोम् । कुतस्तेषां ह पापानि येषां 

गृ हमलङ्,तम् | सततः बालवत्घाभिर्गभिः स्लीभि- 

रिष खयम् । ब्ाह्मयाचव गाव्च कुरुसेक' हिधा 
लतम् । तिष्ठन्त्ये कल भन्त्राख हविर निषटति। 

गोभिर्यक्नाः प्रवन्त गोभिदेवाः प्रतिडिताः। गो- 

भिदाः सद्गोरणाः सषडङ्गगपदाः करणात् । सौर 

भेयासतु तखाये एष्ठतोऽश्वद्य ताः स्थिताः | वसन्ति 

द्ये नित्यन्तासां ध्य वसन्तिये। ते पु्यपुङषाः 

कलौ र्यां नाकेऽपि दलैभाचच ते । शङ्गसले स्यितो ब्रह्मा 
ष्ङ्ग्मृले त केशवः । गश्टक्राख शङ्कर" विद्याक्नयोरेवाः 

प्रतिष्ठिः । श्टङ्गाप्रे सषेतो्धानि स्यावराणि चराणि 
च | सूदे" देवाः स्थिता दषे सबेदेवमयो हि गौः। ल- ` 

लाटा स्थिता देषो नाखामध्ये त॒ षणलखः। क~ 

म्वलाच्रतरौ नागौ तत्के यौ व्यष्ध्ितौ । स्थितौ 

नच्छाञ्च सौ रभ्याचचतुपोः शशिभारणौ । दन्तेषु वसव- 
चारौ जिद्खायां वरूशः स्थितः| सरखतो च - 

रे ययतौ च गण्डयोः । ऋषयो रोमकूपेषु प्रसवे 

जा ्शोजलम् । कालिन्दी गोमये तशा अपररा देवता 

स्तथा । श्रषटव्शतिरेवानां कोशा लोम ताः खविताः॥ 

ख्दरे गाष्ेषत्योऽग्नद्ुहगे दक्िणस्तथा। " शख 

चाहवनोयस्तु चावसाथ्यस्तु कचिष्, 1 णवं यो. 

वत्तंते गोष्, ताडने क्रोघवजितः। महती चियमा- 

मोलि ख्लोके भङ्ोयते। इत्य तच्छा न लक्ुोत 
एूतिगन्े न वजयेत् ! अवत्पिवति तदमनग्ध' तावत्- 

एण्यः प्रव््धंते । यो गां पयसि दद्यान्तरणीं वल्य- 

संयुतास् । शिवख्यायतन' दत्त दन्तन्तेन तु विश्वकम् । 

ञ्चा गौ वेधसा टा तख ह् त्मादनाय च। तेर् 

त्यादितथसेन सवेभेनद्धि धार्यते। यश्चैतान् पालयेव् 



क 
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यताइङयेद्धं ष यद्रतः। जर्गान्ति तेन सवाणि सा- 

क्षात्ख्य्: पाितानि च| याबदूगोपालने एण्य 

शक" पूवेमनोषिभिः | उच्छोऽपि पालने तेषां फल 

दशयं भवेत् । जगदेतद्.त' खर्मैमनदुद्विखराचरम् | 

इष दैडावता रच्यः पालनीयस्तु शषवंडा | धर्मोऽयं भ्- 
गले साच्वादब्रह्मणा हितकारिणा | त्रैलोक्य" धार. 
शायालमन्नानाद्ु प्रष्छयते | अनादेयानि चवाखानि विध्व 

सति सुक्ामतः। अमति भूतले दरख्छ्ायद्ो न 
पूजयेत् । उत्फमदयन्ति शस्यानि मरीर्यन्ति वन्ति च | 
नयन्ति दवौयस्वदच्छोवा कोऽधिको भुवि | स्कन्बेन. 
दूराच वडइन्ति भारं द्राच्चादि किञ्चिन्न च खादयन्ति | 

स्लोयेन जयेन परस्य जौव' रचन्तिपरष्णन्ति विबद्ध 
यन्ति। षएशगरासतु गायो वद्धधातलेऽमौ, बिश्व 

गगम भारम् । आरः एचिष्या दशताडिताया एकख 
चोष्णो यपि साभुवाचः। णकेन दत्तेन इषे 
येम दत्ता मनेयुष् सौरभेयः । माह्श्वरोवं धरणी 
खमाना त्माहृषात् पूजितमस्ि नान्यत् ¦ उत्पाद्य श- 

स्यानि तुद्चरन्ति तदेव भूयः. सकलं व्न्ति। न 

भारख्न्चाः प्रवदन्ति किञ्िदहोढघाद्गायति , जोव 
` लोकः । तुतौयेऽङ्कि चतुर्थे वा यदेवोच्ताऽडटठोभजेद् । 

तदा नखा त॒ भेत्तव्या मैव प्रागडु्बलख च | नाखा- 

बेधनकोलन्तु खादिरः वाथ शे'शपम् | दहाद्थाङ्गल- 

कङ्कायन्तजन्न ््नौखि समानि वा । शाला इिजानां इष - 

गोडहयानां तां ` याग्यदिगद्वारवतीं विदध्यात् । सौव्या 
कबवृधारवतीं चछथोभान्तेषां शमिच्छन् एतभाकनञ्च | 
गावो इषो वा 'हयहस्िनो वा अन्धे ऽपि सै पथवो 
दिजेन्द्राः । याम्यां सखा दिङ््ठद इन्तरादिश-खख्ां थका - 
स्ते खलु बन्वनोयाः । शालाप्रवेभे हषगो पशनां राजापि 
यल्ा्गयकुञ्चराथाम् । ङोमञ्च सप्राचिषि शास्त्रयुक्त 
क्या दिधिन्नो इिजपूजनञ्च । लाङ्खलं संपरवच्छामि 

यत्का" यतुप्रमाणतः | इलीधायाखयामान" प्रतो- 

दद्य दुगल च । चत्वारिंशत्तथाचाष्टावङ्ग लानि कुहः 
खतः । अथाङ्ग मङ्गलेभंव्यः हलोधामेधतश्च यः | 
घोडयेव त॒ तखाधः षड विंशतिस्तयोपरि । जधस्तधा 
च कनतव्यः प्रमाचेन षडङ्कुलः। श्यषाङ्गल्रस्तसय | 
तेधाद्ङ' प्रकल्छयेव् । यौवा दचा्कः ला बोद्ध" हस्त- 
यादौ तनः कातः। अङ्के चादभिस्तत् खादेधः शात् 
प्रतिहारकः. । तद्याधस्नाद्यञ्गलवारि श गेषदरङ्गङः । 

ग्द 

सावैलन्तौः शुभः कार्य स्ततदे धस््यङकलो वेत् । पञ्चा- 

ङ्ग. लर खद्धाः सोरे ति विभाजनम् । युल्वं िर- 
सोधाथ्यं ' इसतनलप्रमायकम् । अङ्ग सानि तथा चाटौ 
रसः धथुना खता । बन्धा्वष्डिः प्ीहारी ष्ट्- 

लिश्दङ्कना भवेत् । छनोच्छरछोङपाशसख शक्तादा- 

भादिदारलत् | नसोर सोरर्खद्य न विह्वपि इमदेयोः । 

श््यादौनां हि ङव्वांखोन सन्द्ति चिरं मृह्धी। प्राह्कला 

शप्ररस्ता तु इला विदु मता | वद्या वेधः सवष्णी- 

याः काप भववितस्तिभिः। उच्तायोम ततृङ्घय्यौत् 

कोतिं लौ प्रकोर्िते | प्रभादतस्तु ताः क्वन् सशस्ो 

नश्यते गृहो! नौोचोञ्ु्टषमानेन तजन्नास्तां प्रवदन्ति 
डि । चतह युगं काय्यै स्लान्धस्थानेऽे चन्द्रवत् | 
भेष्दङ्गपया : कदम्बस् अाखाधण्यतमस्य च । सम्या बेधा- 
इडः काव्यां दशाङुशप्रमाखिका । तन्धामे च प्रवाङी 
च तदन्तरदथाङृखम् । प्रतो दोविषभयर्वरदिवञ्च चत् 
करः । . तदस ठ प्रकत्तब्य यवाकार' ठु खोष्वत् | 
नातिरिक्तं अन्तेष्यः नेव किञ्चितृप्रालाणतः । ज्या 
दनद इं दग्यादेदेन्यात् नरक" ब्रजेत् । यथाभीष्ट" यथा 
शोभं बाङकख प्रमाष्यनः | भमेख कर्मेणायालं तजन्ता 

शवं वदन्ति हि | योजनं त॒ हरसख्याथ प्रवच्छामि यथा 
तथा । च ठनच्चलकयुक्त एणयऽद्ि तद्दिधौयते। यन् 
दिने ठ दुध्येत तत्र काथं" विजानता । यल शत्यः 
शिवि चापि एष्य बा भनगक्षि रेत् | तव विद्धान् 
दिजश्रोष्टः ऽचि तद्धि कारयेत् । भादश्राङ्ग' दिन 
लत्वा अथीक्ञपिधिना गुहो । दृग्यकालातुसारेय कुतो 
धभक धिम् । परोक्िखन् मण्डलं एष्मधर पदोपेः' समर्येत्। 
इन्द्राय च तथाश्विभ्यां मरङ्धयश्च यथा हिजः | शर््याह्गलिं 
तिः विदान् उद्कानाश्चयाय च| तथा कुमार्यै 
सोताये अदमत्यौ तथा विम् । ममः खादेति न्त्र य 
कामयन्नात्मनः शुभम् | दधिगन्धाचतेः. पष्प; चमप 
सिलस्तथा । खषटष सौरफालासु ष्ेन्ना वा रजतेन 
का। प्रलि्य मध॒सपिभ्य याश्चैव प्रदकिणस । 
अयोच्छो मख्डलं कुर्यात् शत्वा सोरप्रवाहभम् । 
ष्म लाङ्ग्लकल्या कल्याणाय नमोऽस्लिति।, सौतायाः 
ख्यापन क्यात् पाराशरं रेत् | सोतां युञ्जत 
श्याद्ये सन्त: सौर प्रवा इयेत् । दधिदर्वाशतैः; पुष्प. 
अमोपनं ख एुण्यदै; । सीतां पूज्य ततो भक्तोरक्तवस्े 
विंथाखकेः| सप्र धान्यानि चादाय परोच्छ पूशंखखी 



श्ट 

खी | तानि दत्वा खलेन किरन् भमौ लरेहिजः। 

न यवेन तिले दनं दिजः कृ्थाड कष्णम् । तदि 

कोनम्तु कुवांखं न प्रशंसन्ति देवताः | निखमानच्य्तं 

नोयं दकिखे शास्यतेद्शि। तेन ष्यन्ति पितरो यावन्न 

तिलविक्रयः | नं विक्रय गिशान् यस्तु तर्षयेद्धषिरेवताः। 

विशचच्य पितरस्तस्य प्रयान्ती विके: सङ । रषाजलं 

यवस्तन्बपनेभ्यो भूतले पन् ¦ पयोदचिष्टताद्येरतु तप. 

ये्र्वरेवताः । देवपञम् अ) र्मोनोत् कधि: प्रजायते । 

व्यापारात् एरुषम्धायि तखःरनोष्यलो भजेत् । शलोम् 

भशव्यकापासं वाताकरपष्टतोनि च) वापयेल्धमेवोजानि 

शरेवापोन लोदति। चन्द्रशये पलिर्विप्रो यो युनक्ति 

इषान् कथित् लत दशवष ख त्यजन्ति पितरो हि 

लभ् । चन्द्रक्षये हिजो विद्धानृयो भुङ्क्त ठ पराशनम् | 

भोक् माखाजितं युय भवेद्शममसख्छ तत् । चन्द्राकयोसतु 

संयोगे कयाय: खोनियेवयस् । शरेतोभोखनस्् 
च्यनासं पितरः स्थिताः} चन्द्रशये चयः कु््थान्नर- 

सतर्निज्ञन्तनम् |. तत्मखरंदखपयः तद्ध भवन्ति ध्व णह 

त्का: । कनस्तिगते शोभे योऽ ध्वामं ब्रजेन्नरः। 

परभ्वहदधिजकर्भाशं तं व्यजन्यभराद्यः | वाशाशोन्दुभ- 

शाश यो रञकख्याभतिः दिपेत् । पिबन्ति पिनरख्श्च 

मासं वस्तरजचन्तु नत् । सोम्ये द्विजो याति तत्कानस्तु 

ताशनम् | तदेव पिदथापाभ्निदग्धो नरकमाविवेत् । 

अष्टसौ ऊामभोगेन षौ तेदोपभोगतः। कृष्कसतु दन- 
~ काठन ड्निसत्यासप्रम' करम् | चन्द्राप्रतोतौ एरुषस्तु 

देबादव्यादनबा यदि दनकाडम् । द्वराधिराजः सह 

तस्तु तेन घातः छतः दयात्पिटहेकतामानल | तनाभ्यज्च 

विषाखानि गावञ्चंव इषाय | चरणाय विष्च्चन्ते 

ऋअगताञ्चिशि भोजयेत् | व उत्पाद्य शब्यानि शर्वाख 

कख्चारिशः | ऊगश्े' हतं यैस्तु एएच्छन्ते . किन्ते 
इषाः | बेनौकेन प्रदत्तेन दस गोदशकम्भभत् । यदे 

स्थितो ध्मः पूज्यन्ते किच्च ते षषाः। पाल्याह 

यलतस्ते वै षाङ्नोवा यथाविधि । ख याति नरकं घोरं 

यो वाङ्यत्यपालयन् | नाधिकाङ्गो न इीनाङ्गः एष्पि- 

नाङ्े न दध्ितिः। वा्नौवोा हि शुद्रण वायन 

चयभाप्रमात् । वजनोचादष्दोषा मायो वै. दोहने 

` मरः । पाल्या वै यल्लतः सरे पालयन् प्ुभमाप्,यात् । 

अश्चायनेतान् इमान् सज परमेश्वर; । अन्ने नाथायते 

शे मुरो सचराचरम् । अखग्निज्चंलति चान्नायेः 
॥ 

{२६७४} ग्ट 

धाति चाञ्चाव भाङ्तः। ग्टङ्णाति चामसां शर्य रस- 
भन्नाय रण्डिभिः। अन्नः प्राणो बलं चाच्रनन्नाच्छी- 

वितश्ठच्छते । चन्न स्वदय चाधारः सःमन्धे प्रतिशि- 
तम् । शरादौनां छि सँ षामद्ध' बीज' पर" स्वितम् । 
नसमादन्नात्पर तच्व' न भूतं न भविष्ति । दौः एमा- 
न्वरणो नारो अन्भोवीजन्द्िच् तम् । दुर्िनोतोय- 
संयोग।दन्नादोनां ड शग्धरवः। श्रापोमलं डङ्ि ख्ख 
समप प्रतिशतम् | आआपोऽतरसो द्याप आपः 
शक्र बल सहः सख्य वौलमापोै ब्वमद्धिः 
समाठतस् । सद्य खावयायना शापः चापो ज्छेतरा- 
दातः | किद्धित्कालं विनाऽच्नाद्यौऽधिन्ति अजादयः; । 
न जोबन्ति विनायद्भिस्तख्ाद्ापोऽखतं ख्रतसम् | दन्तानि 
चाह्धिरेतद्धा किंन दतः चितौ भजेत् | तथाञ्धेन प्रद 
सेन सवं दत्तः भवेदिङू | अतोऽष्यन्ना्ंभायेन क्त्य 
करभः द्विजो: | यथोक्गोन विधानेन लाङ्गलाटिप्रयो- 
जनम् | रोते ! सौम्य ! कुमारि ! तव देवि ! देवा- 
चिते ! चिये। सतता च यवाखिद्धा थाने सिदिदा . 
भव । सठत्द्छनोविं ना माभ्वा सोतायाः ख्यापनं दिना | 
विनाष्यच्छछोरच्च्ाथे' श्प" इरति राशः | वापने 
लवने त्रे खले गन्त प्रवाहे | एष एव िधिकतैयो 
धान्यानाञ्च प्रवेशने | देवतायतनोदययाननिषातख्यानगो ` 

बम् | क्षोमाप्मशानभूनिञ्च दचच्छायािति तधा | 
शभिः निखातयुपाञ्च अयनस्यानमेव च । अन्धामपि 
हि चावाह्यां न कर्णेत् कण्डित् धराम् | नोषरां 
वावेदुभूभि वचाँ्सककरोढताम् । बा इवेन्नाप्र मत्तश्च 

न जदौएुलिगं तथ। | यद्यसौ बाडयेज्ञाभाव्देषाहापि 
दि सानवः। चीयते खोऽचिरात्यापात् खपलपदवा- ` 
न्दः | नरकः बोरताभिसख' पापोयान् याति चैवसः। 

योऽपद्कत्य परकोयां षिका ङगे्गराम् । स भूमिस्येन 

पापेन हनन्तनरकं वभैत् | न दूरे वाहयेत् चेत 

नरवान्यनिक्े तथा । वाङ्येच्च पथि के वाहयन्दुःख- 
भाग्भवेत् । केनेष्ठष' इति" क्त् याखष्ठो नाव 

लोक्येत् । न लङ्कृगेत्मश्याञ्च 

करः ¦ बन्ध यनतः कार्यो सगाटिनाखनाय च| 

अनाष्युपन्रवः राछतस्करादिसरङ्गवम् । संरकेत्वतो 

यलनाद्यख्त् ग्टह्कायसौ करात् । 

नाती याद्याञ्च भ- 

शचिङन््रानवस्वे व 
मत्वा धमे गप्भवम् । अनवद्या प्रभां किग्धां कलाव- 

गाहनक्षमाम् । निनं हि वाङ्गेह.मि' यल् िच्षबते | 
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लशस् । वाहयेत, जलाभ्ये अपुषटसेकसम्भवेः | 

शारदश्चसैःश्वाने कलम्वाद् वपेद्लो। अधम् 

नाञ्च कांस" तदन्यत्र तु रेमनम् । वखन्तद्पीश्रकालीय 

मप क्जिग्धष तदिदः। केदारेषु तथा थालोन् जलो- 

पानतेषठ चेक्चकान् | उन्ताकशाकमलानि कन्दानि च 

जलान्तिके । हिवि चखान्तपागोयचबेष च यवादिक्ान् | 

नोधमांश्च भंष्टरांश्च खल्वान् खलकुलन्तथा । सम 

सवग्धेष चखोष्यानि भूमिजोवान् विजानता | ५ तिला 

ब्ध विधाञ्ोष्या आतसौशखमेव च | ख्दम्ब् तो जग- 

वे" वापयेतृकष्ङिच्नरः । भषम्यश्ये चरतः सवान् गो- 

दषादौन् खयक्घ कौ । चिन्तये्यषेमात्नान' स्वयसेव 

शंषि" त्रजेत् । प्रथमः शिवा शिञ्य' इितोयं योनिपोष- 

शम् । तुतौवं विक्रय", वक्रं चतुर्थ राजसेवनस् | 

नखविलिखने यखा मबुर्दीष' भनोषिथः। तखाः 

खोरविदारेग् किच्च पापं शिते्मेत् | तुखेकच्छदभाले ख 

प्रोच्यते खय आयुषः । असङ्खधकन्द्निवांसादसङ्कखयात- 

जवेदषस् | यदघं भतृखवधानां तथा शङ्ख्पिणामपि । 
चङ्ः कुल्, टिकानाश्च तेव कषिजोविनाम् | बध- 

कानाङ्ध यत्माषं यत्पापं ऋगयोरपि। कदखयाथाञ्च 

यत्माणः तत्माप' कंषिजौविनाम् । व्णनाच्च ग्ट 

स्थानां छष्क््रपजीोविनाम् । तदेनो विशुद्धयथे' प्राह 

सत्यवतोपतिः। हादशो नवमो वांपि सप्रमः पञ्चमोऽपि 

वा। धान्यभागः प्रदातव्यो देहिनः चेलिशो भ् वम् | 

चण्याच्दटूतभमौ च विशां वे सेमभृगभेत् | रवोकांशाप- 

कषेः खाद्यावहश्मसप्रमौ । सासेथद्य न्टपद्धापि विभिः 
कछप्िजोविभिः॥ सस भागः प्रदातव्यो यतस्तौ शपि- 

भागिनौ । ̀ व्यूढौ च सवेमालाणां देयोऽ'यः खा - 

हशः | रकेकांशापकरस्तु याधष्टथससप्रमौ । ब्राह्मणस्तु 
सिं कुवेन्वाइयेदिच्छया धराम् । ग कि च्चितृकख चिद्या 

सवख प्रभं तः । मह्ञा वे बाह्मणानां खातृप्रमस्वद्ध- 
जद्ादितः। वतदरच्षणाय बाह्कभ्यामद्जत् चछयानपि । ` 

पशुषार्यायनोत्मत्तयौ कर्भ्याश्च तथा विशः । हिज- 
दादाय प्याय पङ्कां शूद्रमकल्सयत् | यत्किञ्धिञ्ज- 

मतौ यल मृगेहाञच गजादिकम् | खभागेनेङ विप्राणां 
मद्या सख्वयमक्ल््यत् । ब्राह्मणदौव राला च हाव- 
ष्योतौ श्तवतौ । न तयोरन्तरं किञ्ितप्रजा धर्मे्रक्च- 

येत् । तस्माच ब्राह्मणो दद्यात् क्ञवांखो धमेतः भिम् | 

मेश न्टप्यापि अिञ्चिश्ितमखौ बलिम् | चथान्य- 

बह 

` वऋम्मवच्छासि लषिजञच्छःद्विकारयम् | संशुद्धः कपंकोयेन 

सलगखोकमवाप् यात् । सर्वसत्वोपकाराय सवव लषि- 
चरः । ज्यात् लि प्रयल्ेन सवेसत्वोपजीव्यशत् । 
स्ख स्थितिकारुरयात्य देवपितुभिः एनः । मदध्याखान् 

णोष्याय किं कव्या कषोवलः | वर्यासि चान्दसत्वानि 
चत्त व्हापोडितान् दिलाश् । विमोच्य सवैतापेभ्यः खगं - 
शोकमवाश्रया त | तदि खले कुर्यात् प्राच्याभतिष- 

माइतिम् | सेकहारपिधानाश्च पिदध्याद्धैव खर्षैतः। 

खरोद्ाजोरशांस्ततन्र विशतस्तु निवारयेत् । अश्करग्र- 

मारादिक्ाकोल्ककपोतकान् | लिसन्ध्य' मोचं कुर्यात् 

दानौयाम्् शच्या भिः । र्चा च भखन कुव्यव्जल- 

धाराभिरक्खम् । लिसन्ध्यसचेवेत्ोतां पराशथरखषिं 

शरन् । परेतभूतादिनाभानि न वदेञ्धं तदयवः | ति- 

काग्टर वतत क्तव्यः परिरचणम् । ङरन्यर शितं 

खात् रासि सवमेव हि । प्रशस्त" दिनपूर्वाह्कं नाप- 

राङ्क न शन्ध्ययोः । धाग्योख्ानं खदा कुयात्धीतापूजन- 

पू्ेकम् । यजेत ्लभि्चाभिः खलेरोह्िरटएव ड़ । 
भक्ता स्वै" प्रदत्त" हि वत्खमख्मि हा चयम् । खलयन्न 

-दच्धिष्येभा ब्रह्मणा निरभिता एरा । भागवेयम्यीं ल्या 

-तां ग्टहकन््वोङ सानिकाम् । शतक्रत्वादयो हेवाः पितरः 

शोमपादयः । सनकादिमसुष्याञ्च ये चान्ये दखिखाशनाः। 

ताचदिष्य च विपभ्यो दद्याञ्च प्रथमं इल | विवाहे 

खलयन्न च संक्रान्तौ सह्णेषु च। एमे जाति व्यतो- 

पाते दन्तं भवति चायम् । अन्यषाम्थिन पञच्चात्का- 

काणां पुनः पुनः| टरोनानामथनाघानां कुखिनं 

कुशरोरिखाम् । क्ोवान्धवधिरादौनां स्वेषा्भाग 

दौयते । व्वनां पतितानाञ्च दयुटगभतानि तर्घयेत् । 

 चाण्डालानाच्च पाकानां प्रोन्यायय् ्चाबचाददत् । ये 

केचिदागतास्तनर पृञ्ास्ते विधिवद्दिजाः। शखोकशः 

खौरिभिः स्वै वखिंभिन्ट हमेधिभिः । दक्वा त्वन्ट तया 

वाचा क्रभे्ाथ विशंयेत् । तत् भत्वा सगु गच्छ 

कृ डमञ्य्, दयं चरत् । शरद्धे भन्तवसन्तमवाद्नौः चाद 

माचरेत् । नात्वान्नन्तदओओवादच्न लदवमश्च ते । कष्या 

इत्पाद्य धाश्यानि ख्लयन्न" समाप्य च । सवं शत्वद्हिते 

युक्त रश्राषलर चरखी भवेत् । कमेरन्यतभोधर्मो न 

अभेत् ज्॒णितोऽग्यतः | न छखं छषितोऽन्यल् यटि धर्नेख 

कथेति | आवस्तत्वं निरब्नल्व' कृषितो नैव जायते । 

अना तिथ्ञ्च दुष्त्वः गोमतो न कदाचन | निधं नस्वष- 
` ५ वा० भाग ४ ६७° 
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कषभ्यत्व' विद्धायुक्रश्य कर्हिचित् । अख्वामिलयमभाग्यतवः 

म शुशपीखद्य कङ्िचित् । वद्नं कवयः केचित् शव्या 

दोगा विशुद्धये लाभख्याद्ध प्रदानाञ्च शर्वेषां शुथिम- 

वेष् । प्रतियडहञ्चदथयं वबाख्डिगखाभतृतोयकम् । 

ज्धितो विंशतिद्ोव ददतो नास्ति पातकम् । रान्न 

दत्त्वा च षडभागं देवतानां च विंशतिम् । बयस्जि' गच्च 

विप्राशां जधिक्मां न लिष्यते | लष्या शख्त्माद्य 

यथादिकानि धान्यानि सयां खान् विधाय । चक्रो 

गृ हस्योऽपि पराथरे द्यापि मो कचिद्वादि दोषः । 

देवा मनुषाः पितरञ्च ख्व साध्या यन्ना सकिञ्च- 

राच | भावो दिजेन्द्राः श वसतः ठ्वा ग तुप्राः 

जिल केऽन लोके | यद्धं तदालोच्य घिं विदध्यात् चिष्येन | 

पापेन स भभवेन। सौरेखं तद्यापि विदारितापि 

ख्याद्ध तत्तालौ वरदानरानौ । ण्ट कमाखि लपिःयेत 

कुबु न्नानविधि' हिजाः | ते इरादिकरप्राप्ठाः खमलोक- 

सवार् बुः। षट् केभिः षिः प्रोक्तो हिजानां मु इने- 

धिनाम् । गृडञ्च गुह्िकोमासतदिवाहोऽ्यधोच्ते" । 
ग्टङश्स्य भावः कमे वा ष्यञ् । माहेख्यय ग्ट इस्य- 

धर्ने नर | 

ग्एदहद्थाशम् इ° न. ग्टहइख्यद्ट्पनाच्रमसम् । ग्टहस्यक- 

न्त व्यघर्मभेरे । [ग ङालम्बनस्तम् आभरः । 

ग्टहसय ण ननन्टहख गु हाखस्बना स्वया समा ज्ञोवता । 

ग्टहाश्चं ४० गृहखाचोव षच खमा, । गवाक्ष वातायने 

विकार । [अतिथौ | रगृहागतमाने निर । 

ग्टहागत ° नुहमागतः चआ+गभ-क्त २त०| आगन्तुके, 

ग्टहाधिप ए, तन !णुरख्य हलादवु* | रगु ङख्वाभिनि 

लि°श्राथोच्चरे च गुहषन्थादयोऽप्यव । 

ग्टदास् न° गु इस्थितभण्डम् । काच्जञिके (अजानि) निकार 

ग्डहायनिकं इ गु इष्ध्पभयनं विद्यतेशख ठन् । गृहस्य 
शनब्द्र । [डपवने अमरः । 

ग्छद्धाराम इ* गृहे गङ्शमोपे आआराभः। मङ्समीपस्े 

ग्ट एन्गडे तत्र॒ जिष्मादोऽथः तनन्वलत्यभ् । गह- 
कल्ये “पतिदेव चरौ वाथो गु हार्षोऽग्निपरिष्किवा 

मलः | [शिकायां (दटिक्षदिकि) ङारा० । 

 क्टदालिका श्लौ मुहे खआडिरिव कायति व~क | गुहगो- 

ग्टद्धावग्रहशो खौ गृ हभषग ते अनेन अवस इ-करचे 

स्यु ऊप । देशान् अनरः (रे्ोगाख) । 
ग्हाश्या खो गरे दव कःयायुक्याने कायेते चआ+गौ- 

{ २६७९ } ब्रहि 

खच | तान्ब. शयां नामवञ्ञतं राजनि तखा ग हाकार् 

श्वाने (वरल) शति ख्याते उत् पश्चल्वात् नधास्वम् । 

गृहाव्मम् इ गुङस्विगोऽ्डञा | पेषट ([ शख) लिका । 
गृद्धाखम न्न आज्नम्बतेऽल आ+चम-आखाधारे चज 

अद्धिः महमेवाच्रनः । +म् ङङ्पे अआचरने “रवं ग्टहा- 

भे स्थित्वा विधिवतृद्छातको हिः” भदः. स उपाध्या- 

येनादप्नातः शभाटसशसाद्शरकुरवासार् गु हाज्रम' 

परत्यपद्यत” भा० खाइ । रगु ङस्वघमेरेरे च ननो 

स्ये इनि । गृडाश्भिन् गृ्खयो । [असरः 

गृ्धासक्ष लि" गुहे अआसक्नः। ग॒हस्थिते पशिष्टगादौ । 
गुहिन् एर गृहं भायां विद्यतेऽ इनि । गु इस्याश्रभिखि 

अमरः । “तद्त् चे लामो गुदो" परा०“लिष्वप्रमा- 

दयन्नेतेष लन् लोकान् विजगेद् नु हौ” मचः गृ 
गृहशब्धं साष्यनयाऽख्यखा इनि ङोप् गृषो । । 
र्भारयांयाम् स्त हेनच०। गु ड्खोकतंव्यकर्माणि शुक्र । 

नीतिशास्ने श्ण्डक्तानि यवा ५ 

न विद्यते थक खीं लिवगेविधिशाधमम् । पत्यूः 
पूव शखव्ययराय टेशुडधि विधाय च। र्लयाष्य श्यनी 

, यानि ऊल्वा वेष्कविथोधनम् | माजनेेपनैः प्राय | 

खागलं यवसां गणम् । शोधवेद्यक्नकाशानि क्जिग्ानय् व्येन । 

वारिखा। प्रोक्च्ौयेरितान्यव यथा श्वानः प्रकयेव् । ̀ 

शोषयित्वा ठु पालाखि पूरायत्वा त॒ धारयेत् । महा- ` 
नसख पाला बह्हिः प्रकार खदा । अद्ध ` 

शोधयेच्च कञो तलाभ्नि' शेन्खन ̀  न्यसेत् । ज्ञात्वा नियोग 

पालाखि रसान्नद्रवखानि ` | -डवपूर्वाहृका्येयं 1 

अष्रावभिवादयेत् । ताभ्य भन्न पिठभ्यां वाश्ादट- | 

मातल बान्बयेः। वस्तालद्काररलानि प्रदत्ताग्येव धा- ` 

रयेत् । मनोवाककमेभिः शुद्धा पतिरेशाहवन्तिने । ` 

छायेवानुगता खच्छा स्छौवय हतक | दासीव दिष्ट 

कर्वेल भाया अत्तुं : सदा भवेत् । नतोऽच्नसाधन' कत्वा ` 

पतये विजिवेद्य सा। रशवरेवोहतैः लनीय 
भोजयेत् । पतिं च तदलुक्ताना विटनच्ादयमाद्रना । ` 
शुक्ला नवेदहःयेषः सदसदुष्ययधिनया | एनः साय | 

यथा प्रातमुङृष्धि विधाय | ठताब्नदानना ` 

साध्वौ सभ्ट्थ' भोखयेन् पतिस् । नातिटप्ना खयं सङ्घा ` 

गृनौति' विधायसा । वात्य शाप अवन ततः परि 

खरेत् पतिम् । प्ते पत्यौ तदध्याख खयं तद्तमागसा। । 

खमम्ना चाप्रसन्ता च (निन्काना च [जतिन्द्रया | नोद्धै- 



वदेत पदः म ब पतिमग्रियम्। न वेनविश्च धिव 

देदप्रलापविवाद्िनौ | न चा्धेव्ययशोला शाश्च 

विरोधिनी । प्रमादटोच्छादरोषेध्यांवचनान्धतिनिन्द् 

4 तम् । पेशुन्य्हिसाविदधे षसो हा हङ्कार न्तं नाम् । 

3 माजिक्यसाङखते यदश््ान् साध्यौ विवजजरेत् | णएव' 
४, एरिचरन्तौ या पलि' परभदेववस् । यशर याण्येव 

॥: चरम् च सुखोकताम् | योष्लि नित्यकर्म नेभि- 

्िजभयोच्यते | रजसो दमारेषा सर्वभेव परिन्ब- 
जेत् सरैरपोिता शीतः रुच्छिनाततगं ङे वशत् । | 

खः ` शकान्वरा शषा दीना द्धानालङ्भारवजिता । खपे 

भावप्रमन्ता ्षपेदेवमहलयम् | श््ञायीत सा तरिरा 

तान्त सेखाऽभ्य् दिते रवौ | विखोक्य भष्टंवद्गः 
शुद्धा भव्ति धर्मतः । कलशौ चा एनःकमं पूर्यवश्च शभा 

` चरेत् । दिजस््ीथाभय' धर्मः प्रायोऽग्या साजपोष्यते । 

 कभ्पयादि दुजन्ये भभेयु्ताः प्रसाधिता, । शष्ोनेने- 
धरौपैः सवायन्चसतु पिये यः । भवेत्तथा चरे मायाभिः 

।  ऋाभकेकिभिः। सते मक्तंरि शद्न्केत् भकं वा 
। , पाकवेद्बतस् ।” भाञ्वर“द्रौ पदौ र्यभामांवारे०९९२अ 

= इसिदततच्छकेन ताः पतिवशोकर यकर्माक्ठ यथा 

पालोपम्नन् बोरान यूनः परमसं्तान् } क्षश्च 

अ्गास्तुभ्य' न कुष्यन्दि ख ते शुभे ! | तव वद्या हि 
आततं पाण्डवाः प्रियद्ेने !। चखप चा ते सदे त्व 
 भेतद्धवौहिमे। व्रत्या तपोवास्ति छ्ञानभन्न्ौष. 

श्षानि.वा । विद्यावीखंः सखव" जपड्ोमानदाख्तधा | 
 ममाद्या चश्च पाञ्चालि ! यशद भगदैवतस् । बेम अच्छं | 

भवेन्ित्यः भम कष्यो वथाहगः १। रषरुक्घा षत्यभाभा 

विरराम यथ्िनो। पसित्रता लङभागा प्रौषदी 

 प्र्यवाच ताम् । श्रसत्स््रीष्ठां समा्वार्ं रत्य ! भाष- 
॥. १ लच्छसि । असदाचरिते भागे कथं खछादहुकोत्तेनम् ।. 

| ` उलप्रश्नः संशयो. वा नेत्य् पपद्यते । तथां घेता 
६ । शुदा स कष्णद्य मह्हिरी प्रिया । यदैव भक्तां जानौ- 
 याच्न्त्रमनपरःं स्त्वम् । उदिजेत वदेदाष्ाः शषौ 

 दवग्मगतादिडि | उदिग्नद्य कुतः शान्िरथान्वद्छ क्त 

` श्व्छम् | ग जातु वशगो भ्न स्वाः खान्न््र ज्णंच्ा | 

खजिलप्रडितां्ापि गदान् परमटाश्श्यान्  मदप्रवाटे- 

चिं शि प्रयच्छन्ति छजिदांखवः | चिद्या यानि 

$र्ग्ख चा वाप्य् पञेवते । त्ब चयानि द््षानि इन्द्, 

सदि ` [२१७०] 

| शेन द्रौपदि ! दत्तेन पाश्छवागधितिषटलि १। लोक 

बड 

चिप्रमरंययभ् } जलोद्रसमादुक्राः चित्रकः पकिता- 

सथा | पुंसः क्ताः स््ोभिड डास्धयिरास्तया । 

पापाद्ुगाख्तु पापाः पतीदपष्छजन्य् त । न जात 

वितरियं भजु: स्तिया कां" कथञ्चन | व्ताम्यडन्त॒ 

यां इत्ति" पायडवेष मड त्च | तां क 4, ष्टशु भे सत्यां 

श्यभामे ! यशख्विनि ' अहङ्कार विया काभक्रोधौी 

च खवेद्ा | षटारान् पाण्डवा चित्यः प्रथतोपचराम्य- 

भ्) प्रयं प्रतिशंह् निघायाक्नानमाल्नि । 

इश निरभीमाना पतोनां चित्तरञ्वनो | इव्याहता- 

च्छङमाना दुःस्थिताडुदुरमे्ितात् । इरासितादह् त्रं जि- 
मादिङ्किताध्य्ठितादपि | श्डग्यशरेश्वानरख्मान् सोम- 

कल्या हारथान् ! सेवे चचुरणः पा्थादयदोयं प्रता- 

पिनः| रैवो मन्च्यो न्ध्य युवा चापि सखलङ्क.तः। 

इव्यवानभि््पो वाग मेऽन्यः एरषो मतः| नाभूक्त- 

यति भाख्ञाते माशंविष्टे च भत्तंरि। न संविशामि 

नाश्ानि खटा कर्मकरेष्वपि । शेलाहनादा सामाहा 

भत्तीरं ग्टङ्णागतम् । प्र्युल्यायाभिनन्दामि चालने- 

भोद्केव च । प्रष्छरटभाख्छा स्टटाच्रा काले भोजनदा- 

यिनी । संयता युद्रधाग्वा च ससंग्द्ट निवेशने । अति- 

र्छतसम्भ्राषा इःस्ियो नाचुसेवतौ | अलंक्रूलवतो 

जित्व भवाम्यनलसा शटा | अनम चापि हस्तं हारि 

श्वागमभोच्छशथः । वस्करे चिर स्यानं निष्क् टेष्ट च 

वजये । अतिङाशातिरोधौ च करोधस्यानञ्च वजंये | 

निरता खदा खन्बं ! भ्त ्ाषपरेवने । सवया मन - 

रद्डितः ग सभे कथञ्चन | यद् प्रवसते भत्ता कटु 

भ्बार्योन केनचित् | छमनोदण्येकापेता भवामि तचा 

रिवो । यश भ्ताग पिवति यञ्च भन्तान सेवते 

बञ्चगाश्राति ने भत्ता पेनदजयाम्बहम् | यधोपरेथ 

निरता वत्तमागा वराक्गने । । खलष्तः सुप्रयता भन्तः 

प्रर्याह्िति रता | ये च धर्भाः कुटण्बेष शशा मे क- 

चिताः इरा | भिचा बलिः शाद्धशिति श्याकपाकाञ् 

पश) भाग्याक्मं सामख्त्काशा चे रान्य विदिता 

मभ । ताम् खवांनलुबत्तीभि दिवाराममतन्निता। 

विगयाञ्जियनांश्वापि खदा ख्वाक्षना शिता । खदूत् सतः. 

परत्यशोखाम् द्वधमांडषाखिनः । आशीविषानिव क्र 

ष्वाम पतीन् परिचरास्वशम् । पयायो शति मे धर्मो 

भतः सीष्यां इनातनः | शेवः खा गनिनान्धा तश्च 

का पिप्रिवं श्वरेद्। श्रे पतौल्नातिश्यये  नावयश्रो 



वृणि [ २९७८ ] 

मातिभूष्वे । मापि परिवदे श्वच सर्वदा परियन्तिता । 

वधानेन शभे ! नित्योल्यिततयैव च । भर्तारो वशगा 

मद्य" शुरुध शरषयेव च । नियमा वौमहं इन्तो वीर" 
खत्यवादिनोम् । स्तयं परि चराम्यतां पानाच्छाद्नभो- 

जनैः । नैताभतिशये जाव ॒वस््नभूषभोजनेः । नाहं 
एरिवदे वाचं तां धां एथिवीसमाम् । 

जादमखानां सहस्ताखि ख नित्यदा । भुञ्जते रक्मपा- 

मोष युधिष्ठिरनिवेशने । अषटाशोतिसङलाण्ि सातका 

म्डहभेधिनः । लि'शहासोक एकेको यान् विभक्ति 

सुधिषठिरः । दशान्यानि सड्क्ञाखि येषाभच्न' संतम् । 

छ्ियते रुकापालोभियेतोनासृद् षरेतखाम् । तान् सवान- 

सारे ब्राह्मणान् बह्मवादिनिः। यथा पूज्यासि 

श्य यानाच्छादनभोजनैः) शतं दासीसरस्ताणि कौनते - 

यद्ध महात्मनः । कम्डुकेयूरधारिण्यो निम्ककण्ःः 

खलङकताः। महाहेमाल्ाभरणाः चवस्ञाचन्द्नो- 

शिताः । म्न हेम च बिश्वत्यो ्डत्यगोतविशा- 

र्दाः। तासां नाज च द््पञ्च भोजनाच्छाद्नानि च | 

शवांसामेव नेदं कमे चैव ज्ञताक्ञतम् । शतं दासौस- 

कद्ताखि कुन्तोएलख धीमतः | पातीता दिवारानब- 

भविथोन् भोजयन्, न । अतमश्चसङ्क्ाखि दथ नागा- 

युतानि च | युधिषिरखादहयाल्जिन्दर्प्रखयजिवासिनः । 

एतदास तद् रान्नो यन्मही पयैपालयत् | येषा संख्यां 

विधिद्ौव प्रदिशामि श्टण्योभि च} खन्तःपुराणथां स 

श््ागोपाकाविपालेभ्यः खैं 

चेद् क्षता्नम् । स्वे" रान्तः सखदयमायद् व्ययजेव च। 

णका वेद्ध कल्याखि ! पाण्ड पानां यशख्िनि ! | भयि 

खव" समासज्य कुटुम्बः भरतभेभाः। रउपासनारताः 

अटावसे 

खा ष्टव्यानाद्खोव सर्वशः| 

सं घटन्ति सख वरानने ! | तमह भारमासक्तमप्रटष्य 

इराभिः। छं खव" परिव्यश्च राल्हानि बटामि 

बै । अष्ट्य' वरु्द्धौव निधिपूरंमिवोदधिम् । एका 

बेद्धि कोष" वै पलौनां धमेचारिष्वाम् | अनिशायां 

निशायाञ्च खहायाः कत्पिपासयोः ; आ्राराधयन्याः 

कौ रब्वास्ुखा रानिर ङ्ख मे । प्रथमः प्रतिबध्यानि 

चरम शंविश्चाभि च | नित्यज्ञालभह" सत्ये ! एतत् संव 

शनः भम । रठतच्लानाम्बद्ं कत्तु" भक्त्.: शंवथनः 

हत् । सत्स्त्रीणां खमाथार' नाह कुर्यां का- 

जवे । तच्छुत्वा धमेखद्ितः व्यादत' शष्णया तद् | 

उवाच द्वा सत्त पाद्भाशौं घमेचारिणोम् । अभि 

गहि 
& 

पच्चासि पाञ्चालि | यान्नसेनि ! क्षमस्व मे | कामकारः 

खष्डोनां हि सोपष्हास प्रभाषितम्" २१२अ५। 
"दरौ पदयुषाच । इमन्तु ते मागमपेतमो हं वच्छामि चित्त 

सहूशाय भक्तं: | व्यञ्जन् यथाथत् सखि ¡ वन्तंमाना 

भर्तारमाच्छेतृखयसि काजिनौभ्यः | मेतादथं दैवतमस्ति 

ख्ये ! स्वेषु लोकेषु खदेवकेष । यथा पतिस्तद् ह सवै- 

काना लभ्याः प्रसादात् कुपितञ्च न्यात् । त्मादपत्य 

विविधाश्च भोगाः शय्याचेनान्द् समदथेनानि | वस्त्राणि 

माल्यानि तथेव गन्धाः खर्म खोको धिषा च 

कौत्तिंः| खं खेन न जात् रुभ्य' दुःखेन साध्वी 

लभते चछखानि । खा कष्णभाराधय सौहृदेन प्रेमृणा 
च नित्यं प्रतिकमेणा च | तथाऽऽसनेच्ारभिर माल्ये - 
दां चिणययोनेविषिषेच गन्धोः। अद्याः प्रियोऽखोति 
यथा विदित्वा त्वामेव संञ्चिष्यति. तद्दिधतश्ल | त्वा 

खर हारगतख भनुः प्रयु खिता तिश ग्डडख्य मध्ये | 

ष्ठा प्रविष्ट ॒त्वरिताखनेन पाद्येन चैनं प्रतिपूजयख | 

संपरेषितावामथ चेव दाख्याचतयाय सँ लयमेव काय्यम् । 
जानातु शष्णस्तव भावतसेतं सर्वांना भां भजतीति 

ख्ये ! । स्वतृशच्धिधौ यत् कथयेत् पतिस्ते यद्यष्यगुद्य" 
परिरच्ितव्यस् । काचित् सपल्ली तव वाच्रेव' प्रत्या 

दिशे्ते न भबेद्धिरागः | प्रियांश रक्तांश्च तांच भक्तं 

स्तात् भोजये विविधैरुपायैः । देषो रपचौरद्ितेख 

तदख भिद्य निन्य" कुहकोद्यतेचच | मदं प्रमादं पुस् 

भेष हत्वा संयच्छ भावं प्रतिच्टद्य मौनम् । प्रद्युम्न 

शाम्बावपि ते कुमारौ नोपासितव्यौ रते कदाचित् । 

महाङुखौोनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव 

सख्यमस्तु । चण्डा शौखडाञच सहाशनाञ्च चौराच्च 

इ्टा्चपलाच व्लवाः । रएतड्यशख' भगदवतञ्च ख्ये" 

नथा शलुनिवद्ेयश्च । महाहंमालयाभरण्फाङ्करामा 

भन्तांरमाराघधय एुणयमन्बा” २२३अ० | 

"गुणौ खविवो रहः सखौ प्रियगिष्या ललिते कलाविधौ” 
रषुः “न रके गु ङ्भित्याछ्ग्ट णो गुह च्यते” उत 

खटतिः “प्राये गृिोनेनाः कन्याये कुट्भ्निनः*” 

कमा" “शश. षस्ल रन् कुर प्रियसखोडत्ति खपन्नोजने 

खं पिप्रलापि रोषखतया मा प्रतीप" गमः । भूयिष्ट" 

भव दक्षिणा परिजने भोगेष्व्ुतृसेक्षिनो यान्त्येवं गृहि 

यदं युवतयो वालाः ज्ञलखाधयः"शक्ञ०“ज्वाक्ागताभ्यो 

$भिगु डं गु हिष्डयः'' माघः। 



गोत निर 

ग्ण ५ 

पह-कमेणि क्त । !स्लोकते, रन्नाते, शत्रा 

४४्ते च । “गृ ङोतपव् दुगननोयवेथा” कामा०। “गुकोत 

{ २६७९. | गेयं 

गुङप्राखि कमांखि कुशं वेतानिक्षानि च ।* वे्रेव् 

खिङख्य गृधभ््नो विधिपूर्वकम् ¦ खभ्निहोनं समादाय 

गृ हाञ्वाग्निपरिच्छदम्' ९ति च महः। तदस्तयश् साध्यतया श्व केशेष ददयुना धमेमाचरेत्”' नीतिथा०““पल्नो ब्टहो- 

लत्रता वेष्यो भावे क्त। ५यच्स्यादौ न० ततः अच् । १ वेदोदितकमेप्रयोगच्चाप्के गोभिलद्लादौ 

ततृक्लतमनेन श्च्यादि्ड्नि | ग्टद्ोतिन् लतयहये विर सपन्वभेदे च| मु ामस्निमधिद्शत्य च शाख्िभेदेन गृद्ध 

स्यां डोप । काराञ्च मेभिलाश्चलायनक्ाव्यायनाद्योऽतिविख्याताः । 

११नगरवाद्स्व खाने स््लो टाप मेदिनिः खलाय क |. 

गृ हय्रक तन्वां । संतन्नायां कन् । गुहासक्तं पर्ति- 

शगादौ भरः | 

ग विच्चापने चुरा० यास" चेद् । गारयते अजौगरत् । 

| शब्द् क्यरादिनपरण्यादि" सकर सेट् । गाति अगारोत 

आगार जगरतुः । गय्यते गोखेः | गीः | 

अलु1-शंसनविषयहषां दक लव्यपारद्पपरोल्धाङने तद्योगे 

ब्यापार णद कत्ता संप्रदानसंन्नो भवति यथः धम्य 
होने अहगृष्णाति होता प्रथम" शंखति तमध्वयु 

परोतृखाङयतोत्यथः न्क 

प्रति+ख््तगृ णातिवत् अर्थांदि अद्धावपूरप्रयोगो जाल्ि दूति 

गृह्ोतगर्भा स्तौ गृहीतो गर्भो यया । गभेवत्यां तज्ञच- 
सादि गभेवलोथन्द् २५५५४ उक्तम् । [च हेमच०। 

गृद्ोतदिक लिगु होता दिक् गेन । पलायिते रतिरोहिते 

गृ लिन्यह-क । सोतरि “द्द् भोजायो गुहवे द्दाल- 

चक्षामाय चरते कयाय” छ, १०।११७।३ 

गृहेरुद्ध ए" गृहे रोहति सह--खलुक् अत | गु हलात- 
इश्च स चाप्रशस्नः यथा भा खाल" १२७अ० ““भिन्न- 

भाण्छन्च खषङ्ाञ्च शकटं शुनकं तथा । अपस्तम 
सवांखिु यख दच्च ग्टहेरहः'” 

गृहेनदिन् ए० गृषे णवनहंतिन बुद्धे नदं-रनि पाल - 
स्भितादिस"। काषुर्मे रणमौरौ गु हे खारूफालयितरि। 

गृहे प° ६तर १गस्वाभिनि मङ्धेश्वरादयोऽष्वनर वादः" पा० ने भाष्यकार आह ख 

“खथेखखिन् स्याने गु हेशराभिठितेऽङ्ग वा" हल्य ° | गू निगरणे तु पर° सक्त सेढ । अख बा रख कत्वम् 
० रराशोरे च । जिरति-गिति अगारीत् अगालोत् जगार (ल) । 

जगरः । गौयेते गोखंः गौखिः गिरः गिरिः 
अव +नोचेःकथने आ्रात्म° अवगिरते नोचैः कथयतीत्यर्थः । 
खद्+वभने | ““रोभन्वः उद्गोय ' चवे यम्” सि कौ०.८अतु- 

द्गोखं छरायुधम्'” कुमा०। 

खम्+ प्रतिज्ञायाम् आत्म" । रुंगिरते प्रतिजानीते इत्यथैः | 

‹"वद्धनि देशा च निवत्त यिष्यन् राम पः सखंगिरमाशं 

एव” भड्िः | 

गद गतौ म्बा आमक सेट । गेदते खगेदिट दिव् । 

अजिगेदत । जिगेदे । उदित् । गेदित्वा गेला । 

गृद्धोलिका ली गृहे वलति वल-चलने कन् वाग्सस्म"। 
जेवष्वां गुहगोधिक्रायाम् छेभ्व। 

गृद्ध ए यह -पदाखं रोन्यादिना क्यप । मृहासक्ते १खगे 
र््छगे च पञ्चरादिव्न्धनेन परतन्तीञ्षतत्वात् तेषां 

तथात्वम् । रेगुद्धो मगद्ारे, न०४ अस्त रिख ५ अयत्ते, 

&स्तपच्चोये पच्छो च लि०्मेदि°। “मु खग हाव चने विष- 
खितः” किरा 'कगृह्यां वोतकामल्वाहू वगु हवराननि- 

न्द्िताम्"भह्भिः। गुहे भवः यत् ऽगुहभवे, वस्तुनि 

नि सगु हनिभित्ते ऽग्नौ <तल्यकमेखि च “'उक्गानि 

वेताजिकानि गृद्याशि वच्छानः" व्याश्चन ब्ट*१।१२१ग्-. गीन्द्(ण्ड,)क य° गच्छतोति गभ-डगः इन्दुरिव सवाय 

इनिमिन्तोऽग्निः गृह्यः । तन्न भवानि कमांखयपि ल्च- कन् । कन्द्के व्छनिम्ति गोलाकारे क्रीडनक | 

ख्या गृ दह्याणोय् च्यन्ते । गृहशब्दो मायायां शालायाञ्च षो° वा डत्वे गेख्डकख तत्राय | एषो. गेन्द्. (ण्ड ) 

ब्तंते । यंवा ““सगुह्ो गुहमागतः'" इत्यल हि पूर्य कोऽपि दीष मध्यः | तनाय जटाधरः । 

गृहशब्टो भायां जचनः उत्तरस्तु शालावचनः बेषाच्च भा- | गीय लिनम-कत्तरि नि यत् | गायके “नेयो सायकः 

यांशंयो गाइत्पन्नाग्नौ इमानि कर्मांखि प्रवर्तन्ते तेषामय' सान्न्राम्"शिकौ० कमेखि यत् । र्गालव्ये वि° “रर 

गृ शब्दो भायां ष चनः । येधान्तु दायविभागक्रालेऽग्निरत् गेय सान” भावे यत् । श्गोतौ न०““गेये केन नील 

पद्यते तेषां अलावचनः। “भार्यांदिरम्निदांयादिवां वाम्” रघः | वरदे: कतिपयेरेव सथितख स्ठरै(रब + 

तद्त् गृद्धा" इति गोवमद्छतेः” नारा० ^^तेऽख अनन्ता वाङनयद्धे ह गेव घ विखिलता"भ व: 
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गद 

शेव कवने भ्वान्खारसकन्सेट | गेवते गेविष्ट ¡ ऋदित् अलि- 

गेत । लिरेवे। [जलिगेषे कदित् पलिगेषत् | गेष्णः । 

गीष अनवे ष्ये वा" आत्म" सक सेट् । नेषते आअगेभिष । 

गीष्ण इ० नेष-बा" न । १च$खि न्यौ (लाटि) रखवयवभेरे 
“'त्यक् च साम च गेष्यौ"का-उ० “त्य छक च साम 

च गेष्णौ एचिष्यादाक्तल्खे पवेष्यो'” भा०^तद्छ यद्प- 

मर्षय तद्रपं यौ गेष्णौ ताव गेष्णौ "ग्ड 

गेष्ण निन गौ-श्ष्ण् ष्व । गायने खिन्कौर 

/ गड न. मो गयेथो गन्वर्व वा डः पङ्ति यन । गद्े। 

जामयोयानि गेष्ानि'” “शतान्यपि सतां गेहे भोच्छि- 

शक्ल गें भाटिति यश्ना 

मञ्जुकृञ्च लगाम"? षदाङ्क द° “ने ङदादहेऽग्नये'* ल्षाभवते 

एरोडाशः"काल्या* शरौ ०२५।४।९६\ “यललानस निवास- 
ग.कदादहेऽग्निग सदाहे वा ्षानवन्नामान्निरदिष्द एरो- 

खशः निष '" 

द्यन्ते कदाचन'› भनुः । 

सत्यं :" कवः | 
स्लाभिरेदादिना जेषाम माभभेदा देशभर ख 

द्भिंवा यथा 

“प्रासादो देवभू पानां हस्यं न्तु धनिनां ग्ट | मटाव 

सव्यावसथाः य् ग्डातप्र तिवेष्नि । परेारोटलस - 
द॑ विदा जिनखद्यनि | गभागारे प्रवरको वासौकः 

शयनाखदस् ! भाण्डागारं त॒ कोषः खाञ्नद्रशाला शिरो 

म हम् । कष्य्ाला तु सन्धानी कायमानो कखौकसि। 

ोष्ोयन्त विभेदं प्राग्ज्शः प्राग. इवि हात् | 

ऋयतवेयं आन्तिगु हमास्यानम, हमिन्द्रकम् । तेकिशा- 

का यन्त्रगुम(रिट' छनिकाग, हम् । छदशाला रवती 

पाकख्यानः महानसम् | हस्तिगाला तु चहुर वाजि- 

शालावत मन्द्रा । सन्दानिनोति गोशाला चिन्- 

शाला तु जालिनो। ॥ 

त॒ गसिका। नाप्ितिश्वाला वपन शिखा खरकुटी- 

च का | आवेशन शिल्धि्ाना सल्रशाला प्रतिश्रयः | 

अशमस्तु सनिख्यानखपश्चस्वन्तिकाश्रयः | प्रणा पानीव- 

भाला खाह्न्ना ठ मदिरागु ङ्म् । यकरण: शवरावाखो 

घोष्स्वाभोरपाङ्खिका | परण्डयशाला निष्द्याङ्खो शा पिपशि 

र।पथः | बेश्याच्रयः पुर" बेथो मख्डपस्तु जनाश्रयः" | 

ननोऽस््य्ये धनि । गेद्धिन् मठष भद्ध वः | गेहवव् ग,- 

ृस्लासिनि श्यां छप् | गेहं गेहकल्यं साध्यतया- 

सख्याः इनि खोप | भार्यायाम् "मद्रे डिन्वाः त्रिय 
शति षे) चेतसा कातरे" नेष 

{२६८० ] 

कुम्भशाला पाकपुटौ तन्तुशाला 

गीडहेच्छेिन् लि° गेहे एव च्छति च्छेड-¶्नि पामे° सम। 

ग्ट ासक्गो युद्धादावनासक्त कापुरुषे | युक्रारोष्ादित्वात् 

चख ऋाद्]दात्तता । 

गेष्धेट्ादिन् लि° गेहे दति दह--षनि पाने -ख] कापुरुषे 

ण्वः गेद्ेविरजितिन भेनेव्याड गेषेमे्िन् गेषेदप्र 

गेद्ेषटष्ट इत्ये तेऽपि पालेन्सर। कापु आदयुदात्तता च 

गीष्धेशुर ए म्ड्हचव श्रः पान्न सभितादि सर, कापुरुष 

युक्तारोषा° आद्युद्। ततता [अभरः । 

गेद्ोपवन न° नेडरूमोपस्यषपवनम् । ग, सचिग्टो पवने 
ग्धा जि*गेहे भवः गेद्धाय इतःश यत् ¡ रगेभने रगे 

खिति च! `य धायुरदधा मर्यायाभक्त चिद्भजते 

गेम” छ ३।१०।७ 

मौ गाने भ्वा्यरण्क.खअनिट् । गायति । ऋअगासोत् | लगौ 

। गीयते गेय" मान" गोता गौतः गौतिः | गा- 

यकः गायनः गाथा गाहम् । मापयति लिगोष्ति। 

“्यश्योऽपि सावत् प्रभवानि गादम्" नेष^भेये केन षि 

नोतं वास्" १ रषः} “तन ख गाया गायन्ति षाम््रा 

परसवकगुन!” भागव १७८९ “"गौतन्नो यदि गौतिन 

नाश्नोनि परल पदम्" यान्न." “लयोदारच्ः बाह्ञोर्गाप- 

वाला किच्चिरान्" रषुः। 

अलु+पन्ादट्गाने । ऋलुगायति “काचिदर््खितपञ्चमरागस्" 

अभि+आआभिखख्येन समन्ताच्च गाने ^राजधानौध रान्ना 

, सनाजेष्ठभ्यगायताम्” रानार खार 

अव+निन्द्ने ऋवगोतसम् । 

डत्+-उद्धगौने | “उद्राखतानिच्छनि किन्चराखाम्" कुसा०। 
“उदूमौयमान". वनदेवताभिः” रषः 

उप+-समोपाने । “िध्यप्थिष्यौ रपगोयमानमवेद्ि तन 

ख्डनभिन्रघास” शङ्करदिग्विजयः। आधिक्येन गाने 

च ^निटत्ततर्देरुपगोयमानात्"” भाग, [गमेष्वपि" मदः । 

जि+निचयेन गाने। “तथा च तयो बह्कपोजिगोतान्चा 

परि+षमन्तो गाने । “तद्ध कभोणय् दाराश्चि पररिगी- 

तानि रभिः" भाग०१।१।१७ “धिभिः परिगीतानि 

खन्दोभिखच एक् षक्” गोता | 

पर+प्कर्येषय  । “यावत् कोति मेष्य एयक. लोके ` 
प्रगौवते" म्र श्ट्यो° ११८४ 

वि+निन्द्ने | शिया न विगोयते खपे ः" विमौयसे(केतक ! } 

मन्ध्रवदेष्' इमा” नेर पिविधगाने च | [गायकः | 

सम्+उस्यगयानै ^दक्रोयमानसतृकौत्ति : सस्ीभिः छर् 

व 
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गर् लि* निस भवः च् । ?पवतभगे द्यां डोप । सा 

च (विषलाङ्गला) रलाङ्कलोडन्ते रलमा० (गेरिमाटि) 

शखपधातमेहे न° शब्दाथचिर। 

गरकंवुख न० नोलकख्टताजकोक्ते 

पदयोगमेरे तक्गचणादि ततोक्त' यथा 

““यद्याधिकारः सख्सादि श्भोऽवाऽप्यशुभोऽपि वा| 

केनापि दश्यमन्तिख स ्यून्याध्वग इष्यते | लमग्नका- 

य्यशशयोरिल्यथाले श्न्याध्वगः शशो \ उद्कादिपदशुन्यला 

च ल्थालोऽस्ति केनचित् ¦ यद्यग्यक्ं प्रविश्यौषः खभो- 

शस्ये त्यथालवान् । गरक'रकभेतन्त, पदोनेनाशुभं- 

टतम् | उटा० । लजिपसे छखधमिति प्रच खि हयस्न 

रविः क्रिये । चष्टाैः, सखपः कम्प भोभोऽ"रेः रवि- 

भिस्तथोः | स्ट्यशालोऽस्ति तनेन्दुः कन्दायां चरमेऽ- 

शके! खच्तादिपदद्ोनख् नेदखशालोऽच्ि केनचित् । 

सखर्णोशगेन अथिनाऽन्यकस्थ नेत्यथाललत् । ग रकवृख 

` अन्येन सड्धायाज्नाभदायकम्“ । षो गे रकट्खमष्यल 

गोरायख एषी गिरेर्नोत्रापत्यम् खन्चार फञ् । मिरिगो- 

मप्ल्ये । 

गं रिक नर्भिर भवस् ठञ् । (गेरिमाटि)डपधाठभेे नड्यु- 

शादि भावप्र चक्ञ' यथा| “नैरिक' रक्तधाठश्च मैरेयं 

{गरिज्ञ'. तथा । चछव्गेरिक' त्वन्यत् ततो रक्ततर' 

हि. तव् । गेरिकदितय" क्जिग्ध' मधुर" ठवर' हिमम् । 
च्चयः दाडपित्ताश्लकफट्िका विषापडम्” [राजनि। 

गौरिकाक्त ए" नैरिकभिवाच्ि पुष्पम । जलमधवे इते । 

शरेय न. गिते भवम् उक् । शिलाजतुनि अमरः । (गेरि- 

भाटी) ख्याति उपधातमेरे मावप्र। 

गो एसो गच्छयनेन गम-करये डो । १सख्वनामख्याते पशुभेदे 

इख यानद्ाघनत्वात् सत्ीगव्याद् ट्नह्ारा ष्ठगे गति. 

सखाधनत्वाञ्ध तथात्वम् । गतिखाघनवया तद तथाथेत्य- 

योगेन यौ गिकत्वेऽभि योगद्छढस्वस् । एतेन दपरे्यक्लता 

५५ व पन्तिखभ्यसख रुख्याेशते गौः चेते शत्यलापि 
कच्चा व्यात् “गभेः” इति व्य् त्मादितद्ध गोशब्दख 

अयनक्राखेऽपि प्रयोगात्” इति यदुक्तं तत् ाभादिकमेव 

गमेः इत्य खादिप्रत्ययख कन्तु वाचकत्वानियमात् 

“तभ्यामन्वनो शाद्व: पाद्मे सणादीनां अषादा- 

` मलंप्रदागभिद्चाथेतलनियमात् चम् करणाथेकषोप्र्येन 
व्य, त्यादितद्य गो शब्दश श्यनकारेऽपि गतिशाधरनख- 

' पयोग्यवाचकत्वात् फलोपधायकत्वनियमे याना- 

वषलग्नकालिकः 

सनशयनादोनामपि गतिशयनादिविगनकाले तच्छब्द्- 

वाच्यताहपपत्तेः |. गभ्यते न्नायते अनेन करे, शोत 

गच्छति करि वादो ग्रश्ौ किरणे तष्य भोत्र 

गामित्वात् चाषन्नानहेत॒त्वाद् तथात्वम् स्यारिकिरण 

संप" विना चाचुषन्नानाशम्भषात् रश्को्तांनसाधनत्वात् 

तथात्वम् | * श्वे $होरके तापि करिनद्रव्येऽयि 

मतिमच््वात् तथात्वस् । केख्ि डो, (समे कमिभि 

गैस्यनानत्वात् नख तथात्वम् भेदि ६ चन्द्र विश्वः 

कि भिसज्ञोकगसनात्तष्ध तथालयम् द्धे ए्गोमेधयन्ने 

भाचदीशखितः। ख्येख शौध्रगतिकत्वात् य{चिरादि- 

ष्वचिष्टाटतया चखा तिवाह्हिकत्वात् तथात्वम् । ““संवल्ब- 

राद्ादित्यमादि चान्द्रमसम्" खा*उ०) आातिवाह्टिकणन्द् 

६५१४०खयग्दम् < कषभनामोषधे रालनि० तद गोना- 

सकत्वात् तथात्वम् ¦ करष्ये डो | {न्नेन द््लोतख 

चाचुष्चानशाधमत्वान् तथात्वम् | क्तरि डो । 

११बाखे खनो गच्छ शीवुगतिकल्वात् तथात्वम् । करसि 

डो | {रदिथि श्न दिशां यखायनगक्राङे गम्यसान- 

स्वाच्चथात्वशृ | ?श्वाचि समी तष्याः स्नानद्ेतुत्वात् 

, शथात्वम् । आधारेष्ो । ¶४भुवि स््नी तदाः गसना- 

धारत्वात् नथाल्वम् ।५जखे च स्त्लोबन्वर केचित् तख 

निश्जगतित्वात् १६प्ठभात्रे अभरः १७मातरि ¶दलो- 

मनि माहदोचितः | १९€दृघराशौ २०नवसंख्वायाम् 

गोभ् मेनेव्ठस्डाककल्वात् अकाशे सदागतिमट््सडहा णां 

नवत्वाहा ततृस ख्या साम्यात् तथात्वम् । .२१पुलख्यभा- 

याया गविजातशब्दे २५६६ श्यम् । न्नानहेठत्वात् 

२२दन्द्रिये गोचरः | पदान्नख्िनसखौ परुजेनख समान्छुखः 

शोतशुः हसतः | अद्ध छत्तरपदस्यत्वे ल्े च 
खमा०। दुःखि परमगवः स्यां षिच्त्वात् गष इग्धगदो 

मोः एरीष' मयड । गोमय (गोवर) ख्याते पदायै न° 

गो्दतेऽख्य भिनि भोभिन् । मठप । .गोभत् गोवि 
गोखखाभिनि च लि च्ियां छगेप् ¦ गोःख्वाने गोण्च् 

गोगो मोश्याने न. गोमांशयुणा भावप्रन्डक्ता यथा 

“गोमांसं ठ श॒ च्तिग्ध" पिज प्रविवदं नम् । दहं 
वातद्ृत् बच्छ पथ्यः पौनख्प्रथुत् | गोरिद' यत् 

“शआान्तोयि प्रत्यये'" पार अवारेशः । भव्य गोडग्धादौ 

भावप तद् खादय ज्ञ यथा न 

“गव्य इग् विच अधुरं रसपाकयोः । शीतलं 

सन्यत क्िग्धंः वातपित्ताख्नाशथनम् |. दोषभातमल- 
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ष्लोतःकिञ्चितक्तोदकर' शुरू जरासमस्तरोगाखणां 

शान्तिक्ञत् सेविनां सटा" | च्षोरवगेशन्द् २९७७ एर 

व्हितिः । गव्यद्धियुखाः भावप्रण्डक्ता यथा 

“गव्य दूति विषे स्तादष्डश्च रुचिप्रदम् । पनित 

दौषन' दय" एटित् पवनापड्म्। चक्र दन्नालयेषाथां 

मध्ये गव्य ुखाल्िकम्" 

५ तच्नवनोतगुखाः'” तन्नोक्ता यथा 

‹“नवनौत' चकित" गव्य' ष्य" वं वलाग्निशत् । स साहि 

वातपित्ाद्धक्चयार्शोऽदितकासङृत् | तद्धितं वासके 

इद्ध विशेषादर्छतं शिशोः'' 

तद्रतगुष्छाः भावप्र उक्ता यथा 

५गव्य' तं विशेषे चचष्य हष्यसग्निरत् । खाडुपाक- 

कर शोतं वानपित्तकफाप्स् । भेधालावशयकान्त्योज- 

शतोलोहद्धिकर परम् | आअलच्छोपापरचोत्नः वयः 

स्थापकं गुख् । बल्यं पवित्रमायुष्यः मङ्गल्यं रसायनम् । 
खगन्धं रोचनः चार् खवाज्यो घ शुणाधिकस्'" । 

लक्छलयुखा भाव्रप्र उक्ता यया 

“गोमृहं कट तौच्छोष्य चारं तिक्त कषायकम् । खवस्नि- 

दौपन नेध्य' पित्तलत्कफवातद्ृत् । ऋलयुलमोद्रानाह 

श्छ चिरुखरोगलिन् । किशाखगदवातामवश्िरक् 

कुमाश्चनम् । काङश्वासापङ् शोयकानलापाख्छ,- 

रोगद्ृत् । कड किलासगदगलस्खाचिरोगान् य॒ल- 

मातिसारमर्दामयस्नरोघानु । ˆ कां सकुष्जटर 

क्रिमिपाख्ड रोगान् गोमृल्रभेकमपि पोतमपाकरोति । 

ख्वव्वाष च मनेष गोमूत्रं खुखतोऽधिकम् । खतोऽ- 

विशेषात् कथने मतं गोमृवछच्यते । जीहोदरश्वाख 

कासशोयवचंयहापरम् । नयुलनरजानाहकामे- 

खापार्ड.रोगहूत् । कषायः तिक्ततोच्छच्च पूरणात् 

कथो लल्” । 
तत्र खौरण्च्ुम् “पहु गोरिव सौदति” भागवि १९॥। 

“यथा गौगेवि चाफला"मनुः “मोन्नयत् विदितः कलः” 

परातर विश्वार वाचि “पच्चगगवीगुम्फ घु चाजागरोत्” 

सङ्गि “प्र योदरूतपतङ्गुङ्गवगनो रेयङ्गवोन` रसात्” नैष 
नेलादिषु * गोमध्यनध्यं ! ऋडगगोधरे ! हे सहस्रगोम्- 

च्णकिङ्राणाम् | | नादेन गोभ्टच्छिखरेषु मन्ता 

ष्छन्यान्न गोकषयंशरोरभक्ताः" चौरः | “"मामात्तशारां 

रशुरष्यनेच्छ रषः ““चिप्राषरोधाङ्कनरत्पथेन गाम्” 
जाक; । इतादौ यत् । गव्य गौ हितौदो भुषि पदान्ते 

गोगन्द्ख खतिपरे परद्धपं गोऽस' प्रतिवह्ावच्च गो 

आश्य" खचिपरे या आअवङः गवाम् | अश्वशब्द परे 

गवाश्वादि° इन्द कवद्धावः | गवाश्रस् । [वैद्यके 

गोकर्ट इ मोः पुचब्याः कण्ट व । (गोरो) चुपभेदे 
गोकश्टकं न्न गोः भूमेः कशटक इव | {विकङ्क- 

तष्टं (वषु) राजनि र्गो रे च भेदि०रतनस्वे 
श्व पुटे विघसो खनते हेमच ० र 

गोकण ए गौनौनः कर्ण यख । १सपे', ("तयन्ति मोक 

अरोरभच्चाः"” इति चौरः | गोरिव कणीय | रख 

सरे, श्कटगमेरे, ४गयरेवताभेदे, ४खनाभिकायुतविस्त- 

ताक्क्टमाने, येमे ईते च मेदि" । अरदद । 

“गञेन्द्रकणं ! मोकथं पाक, ! नभोऽस्तुते"भाग्थार 

१८६ ख° "मङ्गल गोक्े” आगमः ('गोकये 

भट्रकर्णो खात्” देवोगोता “तनोऽभिवरङ्य भगवान् केव- 

खलास्तु लिगत्तेकान् । गोकष्ख्यं शिवचेलं सान्निष्य' यन् 

धृजेटेः” भाग०। दकाोच्ये शिवशिङ्गमेरे च «“गोकसं- 

भारभूतेौ तत्क परिकोक्तिं लौ" काशोख् ०११अ । 

गोकर्णो खलो गोः कं इव पलमद्धाः गौरान्कोम् । सूषी- 
खतायाम् अमरः | [अणोपहखात् न ष्ठः | गवादौ 

गोका स्त्री गौरेव खाँ अ |“ केऽ धः" पाने पूर्वं खकारोख 
गोकासुश्खु ए. मारतवभेख्यो पवतमेरे ““भारतेऽ प्वञ्िन् 

क सरिच्छेलाः सन्ति वहवः | भख्यमङ्ृशप्रस्य ष््य्प- 

कमे ^नोलो गोजा इन्दरकोलः कामगिरिरिति चा- 

न्योच शतसहखशः शाः” भाग ५।१९।१५।१ अदो. 
गोकिराटिका खो गां वाचं किरति ल-क तथा सती 

अटति अट--ख्व्,ल् । सारिकायाम् खगभेदे हेम चम। 

गोकिरारा स्ततो गोकिरा वाण्डोकिरा शतो खटति खट 

अच गौरा. ङोष् । सारिका्गे रालनि°। 

गोकि(कौल) ए*गोः एथिव्याः कोल इव | १मूसले रेइवे च 

इारा०। पुषो° इसमध्यः नला्ं हेमच। 

गोकल न° ६तम !गोखनहे । “ "सामान् वा ब्छगोज्ञकान्” 

भा०व०}७१।७६। गां क्लम् | रगोषटे ““गोकुले कन्दु 

शालायां तेखयन्त्े चुयन्तरयोः । चअमोमांखानि शौचानि 
स्तो बालातरेष च” ति*तन्चाता० सथुराष््ौः पूर्वै- 

दकिणस्यो यठनापारवत्तिंनि ब्रलाण्डये श्मन्द्गोप 
वासस्थाने च “केन व्रजता तात | गोकल रामकेशवौ '' 

जाहभ्यां सड पाभ्यां रिङ्घमाख्यौ विजच्ुतुः* भाग. 

।१०्। सोऽभिजनोऽषछ सण् तद्ध ब्कत्वे लुक् । पित्रा 



गोधर 

दिक्रभेख तदादिजनेष आपे प्रयोगे कचित् एकाथेऽपि 

सुक) “लोकः िक्ण्दपने्यति गोज्ञलं क'' भार 

२।६।९९ “गोकु गोज्ञलयाषिजनम्'' च्रोधरः 

भोलिक निगमने वख कुचः शंखयानमतर | } केकर | गवि 

पस्यगन्य् कुखिकः छडद्व | रपडख्यगय् पेचक्रे च 

मेदि०। 
भोश्चस सशय $भोनवे रमा चरिते त्रि । 

गोक्तोडक्षा स्त्री गवि श्डोड इव कायति केक । सुचलोक्ग 
प्रवदष्छभभेदे कपोतादिगणे ““कुलखिङ्कगगोचोडकेत्या- 

द्या “प्रतदाः'' इयुक्र' छु तेन । 

गोखा स्तौ गां भूमिं डनचनया खना । नखे पाडा 

न्तरे करोड़ादिषु पाठात् स्वाङ्कतव ऽय् पसजेने न डम् 

गोखु(त्ु)र दएण्गोः युथिव्याः खु(च्)र द्व । सखनामख्याते 

चपभेदे । ततृपया ययुणाय् क्त" भावप्र* 

“गोचरः चुरकोऽपि खात् लिकण्टः स्वादुकयटकः । गो. 

करटको गो्रको वनशृङ्काट त्यपि । लं कषाच्च 

दा च तथा खादिचुगन्विक्ा । गोचरः शौतलः 

स्वादुबललंद् वस्तिथोधनः । मधुरो दौषनो टषयः इटिः 

दखाश्छरोहरः | प्रमेहव्वासकासाथःकचछरहृद्रोग वात" 

त् । । 
ख चख्धप्चमूलान्तगेतोद्शमृलान्गेतच यथाह ततेव 
“अल्पो एच्चिपयी वात्तको करटज्ञारिका । गोचरः 

पञ्चभिचतेः कनिष्ठ" पञ्चमलकम् । पञ्चमलं लदु खाद् 

बल्यस्मित्तानिलापडहम् । नाद्य्,ष्ण् इ हणं याहि ज्वर 

। श्ासाश्सरोप्रणुत्” “उभाभ्यां पञ्चुमलाभ्वां द्थमल्दा 

तम् । दथमूलं विदोषन्न चरासकासशिरोरजः। 
न्द्राशोथञ्चरानाषहपाश्रंपौडाऽरुचो हरेत् 1*” 

गोखरः दकारान्तोऽपि तल्नाये शन्द्रण्पुषोरसाधु । 

जोगोयुग न*गवोदि लम् गो+-दिते गोयुगच । गोते । 
गोगोष्ठ न° गोः स्यानम् गो+स्वाने गोढन | गवां स्थाने । 
गोख्टष्टि स्त्री गोगु डः जात्या समासे परनिपातः। ष्डत्- 

प्रष्धतायां गवि बिन्कौभ| 

गोग्रन्ि ए* गोतो पन्विः | {करीरे । गो्ेन्धिर्यव्र | 
` श्गोषटस्याने | इगोखं न्विरिव | गोलिद्धिकोषधौ मेदि०। 

गोघ्न ति गां न्ति इन-क ईत° | गोहन्तरि । तदूतरत 

मनुना दर्शितः यथा 

"'उपपातकसंयुक्रोगोन्नोमास'ः यवान् पिबेत् | कत- 

वाषोवरेङोे चर्मा तेन संतः । चदुधकालमश्नीयाद्. 

गद वा०्माग ४ 
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चारलवयं मितम् | गोभतरेय चरेत् स्नानः दौ भासौ 
नियतेन्द्रियः | दिवादुगच्छेत्तागास्तु निषटद्न.हं' रजः 

पिवेत् । शुश्र.धित्वा नमर्ेत्वा रातौ बोरासन वसेत् । 

तिहलोष्वदुतिशन्त, व्रजन्तीष्वयत्तव्रजेत् | आसमीनाद्ख 

तथासौनोनिवतोवौतमतृसरः | श्यातुरामभिशस्तां च 

चौरव्याघ्रादिभिर्मवैः | पतितां पङ्मग्नांवा रूषां 

विमोचयेत् | ष्णं वर्ति शीतिवा मारूते वातिवा 

ष्टम् | न कुर्थीतात्रनस्त्नाणः गोरशत्वातु शक्तितः) 

आत्मनो यदि वान्यषां ्टड़े चेन स्थलेऽथवा | भक्त 

यन्तीं न कथयेत् पिबन चेव वत्सकम् | सनेन वि- 

` भिना यस्तु मोन्नो गामनुगच्छति । स गोहत्याढतं पापं 

लिभिमतैव्यःपोहति । ठषमेकादश्म गाञ्च दद्यात् इच- 

रितब्रतः | अविद्यमाने शषवष्ठ बेदविद्धमोनिवेदयेत् | 

*गोन्नथत् विदितः कल्सखन्द्रायश्यमथापि वा'” प्रान्तर 

खनिः। गौ हन्यतेऽखो सम््रादानेक] र्थतिधिभेदे 

तद्धरागमने हि मधुपक गोहननं विहितस् “महो 

वा भडहाज वा चोनियाय प्रकल्षयेत्" इति क्छनेः 

कथौ ठ तच्नि्ेधः “लघु पक्ञे पथो्बधः" इव्यादियषु- 

राणे कलिवच्ेष तखोक्तेः। 

गोत नगगोः एथिष्या श्तमिव शख पोप्रकष्वात् | १दष्ि- 

जे बिक्षा ६त० रेगव्ये दते च ॥ 
गोचन्द्न नन्गोो्षां्य' चन्द्नम् शाग्त गोोषाख्ये च 

न्दने “गोचन्द्नामोहनिकामधुश्माचिकमपु | सुषरं - 

सिति संयोगः पेयः सौभाग्यमिच्छता”” सखतः 

गोचर पु० णायः इन्द्रियाणि चरन््यखिन् निण्खच | {द्न्दरि- 

यतेय परसादो विषये । एककेन्द्रियषिषयाच् शब्द्ाद्- 

यस्तव श्रो शब्दो विधयः, एवं त्वचः स्थः, नेनख 

ष्ध्पम्; जिया रसः, त्राण्ख गन्वः | रज्ञानमावै 

विषयेऽपि ^सदसत्संशयगोचरोदरी” भैष" "अवाङ् - 
मनसगोचरम्?' बेदा"सा० गोचरत्वं न्नाननिद्छधिता 

विषयता साच सखद्ट्पसम्बन्धविरेषः। क्तरि अच । 

देमूमिचर जिग गावश्वरन्यसिन् च्च | गवां प्रचा 

रवनादौ, “उपारताः प्िमिरात्रेगोचरात्"' किरा 

५ गन्तव्ये“ न्द्रया खि याना्किपयां स्तेषु गोचरान्" 

कठोप ६देथसाले , “ ्ञानङ्जस्ति समस्तस्य जन्तोरिषय- 

गोचरे" रेवोभा०। 
चरः भावे अच । 

वा ये सहारिरटस्चकाः'' 

जग व्योमगतिमतां सदासां 

गतिभेदे च “गोचरे वा विलम्ने. 

ज्यो सनिमिच्चतया 

६०२ 
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ऽय अच् | च्योतिभोक्त ल्छराश्यवधिकेष त्त् 

स्थानेष स्ष्धयांदिसहगमननिमित्तशयुभाश्युभनिष्ू्पणे । 

च्योतिषोक्त गोचरशुद्शुद्धो वासवे द्तिणवेधादिकं 

च खनचि° पोग्धार उक्तम् यथा 

"रयो रसान्त्ये खयुगेऽग्निनन्दे शिवाषयोर्णैभशनो 

तमख्। रसाङ्योक्वाभशरे युखान्तये, चन्द्रोऽम्बराब्धौ 

युष्नन्द्योचच (१) लामाषटमे चाद्यशरे रसान्त्ये नगदवे, 

कनो द्शरेऽग्िरामे | रसाङ्भयोनांमविधौ शखनागे लाभ- 

व्यत, देवयुर्ः शराश्चो (२) । इन्तो नवाे हिय 

शिवाग्नौ, शुक्रः कुनागे हिनगेऽग्निष्पे। बेदाम्बरे पञ्च 

निधौ गजेषौ नन्देश्योभाँहुरसे शिवाग्नौ (३) । 

कमाच्छ्भो "विद्ध इति सैः खात्पितः चखतस्ात्र 

न वेधमाद्धः। इटोऽपि खेटो विषरोतवेधाच्छ्भो 

हिकोणे शुभदः सितेऽज्खः (४) । खजन््ररागेरिह बेध- 

भाद्धरन्यं हाधिषठितराशितः सः । ह्िमाद््िविन्ध्या- 

न्तर एव बेधो न खर्वदेेष्वित कण्यपोक्तिः (५)। 

जन्तं निधन" यहे जनिभतो घातः, चितिः श्रीव्यया 

चिन्ता सौ खयकलनदौ स्यज्धतयः मानना: खर् | 

लाभोपाय इति क्रमाच्तदशभध्वस्यै जण स्लंगोदानं 

शान्तिरयोखङ त्वशुभद्' नो वोच्छमाङः परे (६)। 
पापान्तःपापयुक् द्य॒ने पापाद्न्द्रः शुभोऽ्सत् | 

शुभाये चाधिमितरांथे गुरुद्ोऽशुभोऽ{प शत् (9) । 

सिताषितादौ शट्. चन्द्रे पौ शभावुभौ । व्यत्यास 

चाशुभौ प्रोक्तौ सङटेऽअवलं विदस् (८) । बज" 

शुक्र, छसक्ताप्रबालं भौमे,ऽगौ नोनेदमाकषै सनो- 

लमु । केतौ वेदू्यः, शरौ इष्यक न्ने पाचिः, प्राङ्मा- 

रिक्यमकञे त मध्ये (€). माखिकयशक्ताफलविद्र् मा 

गारुक्मत' एुष्यकवजनोदम् ! गोकेदवदयंकमकंतः स्ृर- 

लान्यधोत्तस्य रदे छवषम् (\*) । धार्य राज्ञावत्तंकं 

राङ्केत्योरोष्य, शक्रन्दोच, चक्रा शरोस्तु। लोहं 
सन्द्द्ारभान्वोः प्रकालं ताराजन्प््ांज्िराह्ितः 

ख्यात्" (११) । मूड चिर । 
“खथ मोचरप्रकरणं व्याख्यायते तवन जन्डराशितः 

प्रोक्गनिषिद्श्यान ख्थितेदानन्नषवशेन  शुभाशुभ- 

निष््प्ं नोचर द्व्य् च्यते तत्र खडाणां गोचरफलं 

एभाष्पभरूपसपजातिकाह्येनेन्द्रवलवा | 
णुवर्ेन चाह शर्या रखान्त्ये इत्यादौ सर्वोदन्ोविभा- 

अयेकूवद्मषतोति शमाङ्ारदव् एकवचनःन्तः। वाशयो- 

चोपञातिका 
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 रि्यादावितरेतरयोगदन्दः खम्नराश्ायित्यादिषु तनत्य 

सागसशासनभिति चुकभावोध्येयः एव सवत्र व्याख्येयम् । 

पत्र चतुेन्ञोकेनान्वयः स्जन््रगेरिति पञ्चम्ाकख्ख 

पदमनाध्याहायम् । तत्र र्यो यङः स्वजन््राथेः रसान्त्वे 

क्रमाच्छ्.भो विद्व स्यात् । येः स्तजनाराथेः सका- 

शाद्यदि षषख्याने तदा शुभम् आतः जन्दराेदां दशस्यान- 

स्थिताञख्चदन्ये हाः षट्, सदा विद्धः श्ुभोऽप्यश्ुभफल- 

दाता अनर शनैर र्यं एन्रस्व दे धोनाङ्गोकारयंः यतः 

पिठजनक्स्य छतसम्बन्विनं बेधं गाहः चतश्छापि पिट- 

सम्बन्धि>ेध' नाधः | तथा खयुगे जन््मरार्देशने र्यः 

शएभद्तथस्थानस्यताद्च दन्ये यद्ाः शनिवजताञ्च ख्युःतदा 

विद्ध इत्ये व' स्लोकनेय सस्य गव्याख्येयम् ¦ तथा अन्नि- 

नन्द् तुतोवनवमयोः „ शिवाच्चयोरेकादशपद्चमयोः ख्यः 

करमाच्छभो विद्धच्च नयः उक्तद्च नारदेन ““शभोऽर्को 

जन््तसूयायदशष्ठस्तु विध्यते । जन्तो नवपञ्चाम्ब् व्यय- 

गैव्याकिंमिस्तद्ा* | अथ भौमेति। भौमशनभे तमो 

राखत ` याः स्वंजन्द्रराथितः रसाङ्भयोः ४्साव- 

स्यानयोः क्रमच्छ्भा दिद्धादत्यथेः परन्तु शनेः खये- 

वेधो नास्तीचय् क्रभेवेति । यद् वसिः ““निषडेका- 

दश्चो धरादतो रिष्फधमेद्ठतसं स्थैः | दिनकर- 

तनयोऽपि श्युभो न विद्यते खेचरोषिनोष्णकरमिति'*। 

< शनिवद्राह्कन्ञंयः'इति बचनाद्राडहोरप्ये वमेवेष विच्रारः। 

राहोरुपलक्तणत्वातकलोरपि उक्तञ्च थाद्गःघरेख “रा- 

केठफलं सवे" भन्द्वत्कधथित' बुधेः। बेधोऽपि तददेवो 

क्लोवामवेधस्तयैव च |" अथ न्द्र इति जन््रः जिनः 

म्बराब्धौ दशमचतुध्योः, युखनन्द्रयोस्तृतोयन बयः (१) 

लाभादमे एकादशारमयोः, अाद्यशथरे प्रथककद्धमयोः, 

रसान्त्ये षषहादशस्यानयोः नगहये इप्रमह्वितोययोः 

ख्यानयोखन्द्रः क्रमात् शुद्धः विद्धच् नोयः चन्दरद्ध ब ्केधो 

नास्ति । उक्तञ्च नारदेन “विध्यते जकतोनेनदुदूं नाद्या. 

यारिखनिष । सेष्वटान्त्यःमब धरस्य पबु पैडंनातः शभः”. 

दूति । -शथन्न इति जन््राथेः दिशरे हिपद्घमयोः 

` कञ्चिराभे चतवंतृतोययोः, रखाङ्योः षषनवमयोः, 
भामविघौ अटमप्रथमयोः, खनागे द्शमादमनोः, लाभ 

व्यये एकादशदहादथयोः स्यानयोर्च बुधः क्रमाच्छभो मि- 

इश श्रयः । पर' त्वत्र चन्द्रगेधो नास्ति यदाह नारदः 

शुः सलाब्धयेदट्ायेष जन्तवश्च पिष्यते। तलत 

इाद्यादमान्यसंस्यितेरिन्द् जः शएभः'' दूति अथ देवयुर- 
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सिति जन््राशितः शराव्धौ पञ्चमरतु्योः, (२) यन्य 

हितोयद्वादशसख्यानयोः, नवाओे नवमद्शमयोः स्थानयोः 

दिये हितौ यतुतौययोः शिवाग्नौ रकाद तोययोः । 
देवशरब इष्यति क्रमच्छभो विद्व नेयः उक्तञ्च 

भारदेन “जनतः स्वाटगेज्धृद्िचन्त्याटखज्लत्रगेः 

छन््ररागेुरः खेषो यद्ेर्यद न विध्यते" इति । अथ 

श्युक्त इति जन्धराथेः कुनाग प्रथमादभयोः, दिमगे 

 दिसप्रमयोः, श्यग्नि््पे हतीयप्रथमयोः, वबेदाम्बर 

चतर्घदथमयोः, पञ्चनिधौै एद्धसनवमयोः, गजेषौ अद्- 

पञ्चमयोः, नन्दे शयोनं वमदश्मयोः, भातुरसे हाद्- 

शघदयोः, शिवाग्नौ एकादशटतोययोः स्थानयोः, (३) 

शक्रः क्रमाच्छुभो विद्ध न्नयः यदाह नारदः “"जन््भा- 

दाद्चताटाङ्ूगन्त्यायेप्वटो न विध्यते | भार्गवो ग्रलयुस- 

प्राद्यखाङूेशायारिषत्रमेरि ति” शरासतेत्यमिविभ्रावयाडःः 

शहतेमान्ताभिविधिरिति तेन प्रथमदितोयद तोयचतर्य- 

पट्मानां सहाणामिव्यथेः । इदमन्राकरूतं योयो अहः 

रखन्तयद््यादौ प्राक्पठितेष स्यानेष् विद्यमानः खस 

सहः शुभदः शभस्यानव्यतिरि क्ता खलस्यानेषु विद्यमानः 

खस यहो,ऽशुभफलदाता अतएवाह श्रीपतिः “सर्वे 

लाभव्टहस्यिताञ्च खरिषएष्वकंः कुजाकगैः निष्ट । 
 भाप्ौ साद्यद्मन्दधारिष शभी खास्तारिवजे' श्टयुः | 

धौधमांस्तधनेष वाकपतिरिति सखादाम्ब् खस्यो बुधः 

ष्ठो जन्ड्टह्ाद्धि गोचरविधौ विद्धो न चेत् द्धाद्- | 
सह्ेरिति" अ्थारेवाचुक्तस्वानेष्वपुभः स स यह; । अतर 
खेष्ाखां विद्ितनिषिद्ध श्यानफलानि विधिरन्रे | तन 

रषे: । “शयानं जननि नाशये इनकरः कुर्य्यात्; दितोये भयं, 

` इश्विक्ये ₹ श्रियमातनोति हिवके$ मानच्चयं यच्छति । 

दैन्य प््चमगः करोति रिपुहा ष्ेऽयेहा सपने 

पीडामदटमगः करोति परुषां कान्तिच्चयं धरमेडगः । 

क्मखिद्धिलनकस्तु कमे! ° गोवित्तलाभकदयाय १! सं {स्वतः । 
दृष्यनाशजनितां महापदं यच्छति व्यय{र्गते\ दिवाकरः" 

, चन्द्र -जन्धन्दशच्चन्दि यति ̀ मयु, व नाथं हितीये दद्यात् 

बब्य सहजभर्भवने कु्तिरोग चतुर्थे} कार्ये नाथं 

तनय म्दहगोवित्तलाभः च षेद नेऽ द्रव्य युतिस. 

हितं ऋ््,८वंस्योऽपद्टव्य सू | ्धपभयं कुर्ते नबषः 

शथौ द्शमधामगतस्तु महत् चखम् । विविधमाय११गतः 

कुरूते धनं व्यय! २रगतस्तु खजं धनसंच्चयम्'* 
कुजस्य ^“प्रथमन्दङगः चौ योद्धुः कणोत्यरिजं भयः 

क्षपयति धनं रिन्तरस्याने तुतीयगतोऽचेद्ः । रिभ- 

यमतः पाताले यान् क्षिणोति हि पञ्चमो रिपुरैग्ट्- 

मनः कुया इन्त रुज मद्नऽस्थितः | जननितो नि- 

धषनस्यः शलुवाधां धराजो दिशति नवमस्य कायपो- 

ासतौव | शुभमपि दशमस्थो लाभगो भ्रिलाभ 

१२व्ययभवनगनोऽसौ व्याष्यनथां यनाशान्'? 

बुध्य बुधः प्रथमगोभ्यं दिशति बन्धस्य धनेर् धनं 

रिपुभयान्वितं सहजरगचदयेऽद्ः। अनिदतिकरो 

भवेत्तनय५ गोऽरि र्गः स्यानदः करोति मदनऽस्थितो- 

बह्विधां शरीरव्यथाम् । अमे शशिसुते धनटद्धिपेम- 

€गस्तु महतीं ततुपौोडाम् | कम्१०गः चखमयाय११ग- 

तोऽ्थे हाद्शे भवति वित्तविनाशः। 

चरोः“ भयं जन्न्यार्योजनयति धनरस्योऽथेमठुलं र तौये- 

$ङ्गङ्तोथं दिशति च चतुथेऽ्थविल्यम् । सखः पुलि - 

५स्याने रुजजपि च वायादरिैगृे रु्टने9 परजां 

धननिचयनाशं च निधने । धमेश्गतो धनटदङ्डिकरः 

घ्वातृप्रौतिहरो दशभेऽमरपूज्चः । स्वानधनानि ददाति 

ख चाये११ दाद््गस्तलुलानसपोडाम्"' 

ष्टगोः । “जन्मन्यतिच्तयकरो श्टयुजोऽचदोऽ्ये २दुचिक्यरगः 

छखकरोधनद्चठ्ये । खात् बदस्तनय५गोरि६ग- 
तोऽरिङ्धि' शोकप्रदो मदनऽगोनिधनेटऽधेदायौ । 

जनयति विविधाम्बराणि धर्मो न छखकरो दशसस्थि- 

तस्तु शुक्रः | धननिचयकरः स लाभ१रुस्यो व्यय१रभ- 

वनेऽपि धनागसं करोति” ५ 

शनेः । “वित्त्वं रुगा्चि' दिनकरतनये जन््राशि 

प्रपन्नो विन्नक्ग शं हितीये धनहर णतः वित्तलाभः ठ- 

तीये | पाताले$ शल् हदविः छुतमवन\ गतः पुतर्टच्छाधे- 

नाशं षष्ठ स्यानेऽयेलामं जनयति भदनेऽ9 टोषसंदातमा- 

किः । शरीरपोडां निधने च ध्ं€ धनश्चय' कमे णि १० 

दौमेनख्यम् | उपान्त्यर१गो वित्तमन्थमन्त्ये {२.निदे- 

दातींव्यवददसिषठः'” 

राहोः केतोच्च-““रा्जंन्धगतो भयं च कंक. सौभग्य- 

मानच्चय' विन्न शहा ब्टपभयं चा््तयं य- 

च्छति । सन्तापं कलहः "च विन्तसधिकं शोत्र' विनाश 

न्धं केत्स्तत्फलभेव राशिषु वदेच्छसन्ति गगांदयः'" । 

एतच्छभापएम्पासङा ऋचसन्विगतास्तथा 

राशिशग्बिगतो रषराथेः फलं ददति वक्रिणस्तु 

प्राग्राथेरि्याङ् कमलासनः '(द्रचचसन्विगताः 
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खेटाः राशिसन्धिगता सहाः } रष्यराणेः फल दय्, - 

बेक्रो तद्धिपरोतगमिति"" राशिखहणं नच्षत्रखाप्,प- 

लत्तणम् । वसिष्ठोऽपि "भवनानरगताभिष्णन्त- 

गताच्च गगनचराः| ददय्; परभवनफलं प्राग्भवनफलं 

च वक्रिता यल" इति | स्थाथः कक्तं न्तव तख 

सन्धिः एक्खन्निगत्यापरव्र सकरम सन्विरेवं राथि- 

सन्धि । तत्र सज्धिन्नानम् | ““देवद्य इततेवोऽटाष्टो ना- 

डोऽङ्ाः खन्ट्पाः क्रन्नात् | वक्धाः संक्रमण ऽकादेः 

प्रायेऽकगद्यातिनिन्द्ितिाः'" इति षिवाह्प्रकरग्ये वच्छति 

खन्धशत् । संक्रम्काल एव सन्धिकालः सर्वेषां यहा 

“बद्िन्नविम्बं सहभुक्िभक्र "मित्यादिना भास्करेणो ततात्वात् | 

तदेतदख्माभिः संक्रान्तिप्रकरणे सप्रपञ्चः निद्पित 

तत एवावधार्यम् । तत्र यादिप इः देवद इ तिष्द्यो- 

क्तं घटिकोपललक्तते नचन्रान्तं रण्यन्तं वा स्ता 

जिगमिणितख नच्तल्रख राशेवां फलं प्रयच्छन्ति वक्रि 

यस्तु पूर्वोक्तलच्योपलच्िते नक्षनादौ राश्यादौवा 

स्िता भुक्त नच राशे फलं ददति । तत भौ- 

भाद्याः यहः वक्रातिचारयोः प्रासाशिफलं कियन्ति 

दिनानि प्रयच्छनोत्याह वसिष्ठः “दशदिऽसं पञ्चदिनः 

लिपछमतिचारवक्रयोटेदयुः। मौमाद्याः पश्चदिन' 

प्रााशिफलं च पञ्च मासांच्चेति'' भौमादययाः खगत्याः 

यात्रता कालेन रां जति ततोऽल्ोन न्युनाधिक- 

भावेन स चारः यदा चारसमये राशिं जति सोऽति- 

चारः, वक्र प्रसिद्धमेव । अथ वामवेधं शुक्ल पच्छ चन्द्रवलं 

` चोपज्ञात्युत्तराद्ग"नाह। इष्टोऽपि खजन््राशेः सका- 

शाद्निष्टस्थानेश्िनोऽपि खेटो विपरोतवेघात् वाम- 

वेधाच्छमः शुभफलदाता । अयमथः येषु षहदशमटतो- 

यैकादशेषुं स्थितः खयः शुभफल्दाता नङ्न्नान्य्टौ 
स्यानान्यशुभान्ये व तत्र हादशचतुघं नवमपद्धमा ख्येष्वनि्- 

स्थानेषु स्थितः खयसतदैवानिदटफलदः स्याद्यदा प्राक् 

पटितैः करमेण षष्ठा{दस्थान स्थितेः शनिवजितेः व्यद्धेने- 

विद्धः यदा त विद्धस्तदा शुभफलदोऽपि धष्टादिष्थाने 

शुभदो नेव ख्यात् । न्येषु स्थानेषु प्रथसदितोयसप्रा- 

मेम् स्थितः सर्योऽनि्टफलद् एव । रवं चन्द्रबुधयोः 

षडेव विरूदधस्यानानोनिक्रमवेधवासवेधौ खाताम् । भौमस्य 

त॒ न्लीष्येव शुभानौोतराण्यशुद्धान्येव तत्र नवपद्मद्या- 

दथस्यान स्थितमौ मखाशुभख क्रमेण ष्ठ कादश वौय- 

श्याभर्टोखं द दामनेधेन श्युभत्वभेव । चन्ये ष्वशुभस्यान- 
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स्थिरेष्वशुभणव भौमः | एं शनिराङतेतरोध्येयाः 

य॒ रोगष्यो वनेव । तत्र ठ प्रथमषष्स्यानस्थो गुररशुभ 

र्व] शुक्र तु नवश्यानानां शुभत्वात्तद्व्यतिरिक्तानि 

रक्नीख्ि ष्ठसप्रमद्गमस्यानानग्यश्युभानि तेषामेव क्रमेण दा- 

र९शदितोयचतुधस्यानस्यप हज नि तवाम घेन शुभत्वमेव | 

अन्येषां द्रुत्तरपटितत्वात् स्थानानां शुभवादेव न वाम- 

वेध विचाराइत्वभिति परिच्छिन्नोऽर्थः यदाह कश्यपः 

“पि विद्धो सहः कञ्िच्नददाति शुभं फलम् । वासवे. 

धविधानेन त्वशुभोऽपि शुभप्रदः । अतस्तदुहिविधः भूख 

विचार्यांसत् फलं उदेत्"'दइ्ति | वशिष्ठोऽपि “जेधसमन्वित 

स्वचराणां प्रदिशन्तयुसत् फलं किञ्चित् । खव्यचेवबेधवि- 

घ नाद्पि शुभास्ते शुभप्रदाः सततमिति" ब्यत्ययवेधो 

वामवेधः । दिकोख इति | सिते शुक्तपचे ऽजचन्दरो इ~ 

का ये हितोयनवमयञ्चमस्यानेधु स्यिथः शुभदः अतापि 

क्रमेण षठाटमचतरयस्वानलितेनु घवजितेखं रेन विद्धः 
ष्यपि ध्येयः उक्तः च नारदेन ““शुक्तपचे शुभचन्द्रो 

{हितो यनवपञ्चगं : | रिषरटत्यम्ब संस्थेने शद्ग हि 

-शगनेचरोरिति” यदि विध्यते तदाऽशुभफलद् ण (४) 

खथ द्िषिधमेषे मतद्यखपजात्याङ स्वजति । 

दूह िविधवेधविधावन्ये नारदादयः | खजन्राेः 

शदपाथाद्हिविधं वेधं क्राभिकं वाभिकः चाह: सथा 

चो भयलापि नारदेन जन्त इवय क्म् । खथ क्वपादि- 

सत च्यते | स पनिं वधोऽपि वेधोखहाधिशितराशितो- 

` क्षेयः यथा र्य जन््राशेः सकाशात् पषटस्ितः शुभः 

ख; ए्यःखाक्रान्तराथितो हादशस्वानस्ितेः शजिवजिते- 
स॑ हैमं विद्धः तथा श्यां जन्प्रराशिद्दादशस्योऽपि नेः 

सः छर्यःख।करान्राशिषष्ठस्ितेः शनिवजितें ङ विदच- 

खटा शुभफलद इत्यथः । अथैतं व हिविधवेषश्च देथ- 
विभ वणयत्व च्यते । हिमः षिषिच्यनामानौ पथैतौ प्रद 
शविगेष वस्थत्या प्रसिद्धौ तयोरन्तरालवर्सिन्येव दशे ख 

दिविधोऽ पि बेधोक्धेयः न सपदेशेषु हिमाद्विविश्व्यान्तराच 

बिमूतः षषदेेष दिविधोऽपि वेधदोषो नास्तीति क्ष्य 

प्य खनेर क्रिवे चनम् । जन््नकषलादौ स्थानभेदे यहण- 

फलग्बा ह जन्द्ाक इत्यादि | ५“यच्चचत्रभतो राङय सते 

चन्द्र भासकः तै । तच्जातानां भवेत्पौडा वे नराः शान्तिव-. 

जिं; }* भार्मवोये विगेभो$पि “यद्ध राज्य नचचने 

स+ दरुपर ज्यते । राज्यभङ्ग सन्नाश भरयं चात्र 

नि'(हेदिति" राजस्य नच्ते कभिमेकनचे यदा 
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कटाचिद्ाभुव्धमाननक्तरलपरागनन्हले रोकभेव तदा- 

य' सन््ण्वफचनिरदेथः यदा त॒ नच्चबभेदकरदोपर- 
ख्यमाननचले ऽष्येव फलनिदे यः एवं राथिभेरेषपरव्य- 

भानराभिभेरेष्वष्ये वम् | ` यतोऽखन्डते राष्ो दिंगदेथ- 

कालावरणादि्दात् पड्णलतेव नाखि | तदुक्त 

सिद्वानभिरोमणौ “दिग्देयकालावरणादिमेदाच् च्छा 

दिकोरा्रिति म,वन्ति" एतदु पप््तिभांस्करेग्य स्वप 

दौरेव निष््पिता चिरचरणेख तोडरानन्दे राड्चार- 

विडाक्ते प्रपञ्चितः पलम् राड्साहित्य' विना गर्ह 

श्यानयनख शरसखछरिमाचित्य खण्डानयनविशिष्टख्यान्च- 

करत्वादिति साहहित्यविवच्यैव राहोङपरक्तत्वसच्यते । 

ष्यतणवोक्त वराद “तल् काले साच्िध्यमख 

तैनोपचयेते राचः । याम्योत्तरा थिगतिग छते द् प~ 

अयते तेनेवि*५ । अथ जन्ादिराशिफल च्यते जनिभ- 

स दति । पञ्चम्यास्त ल जन्मरायेरारभ्य दादश राभिषठ 

ष्मो सति करमाद्नुक्रमेण चातादिफल' भवति यथा 

जन््राथौ सरणे सति वातः शरौरपोडा, दितीय- 
राशौ शतिः इृव्यनाः, टतोयराशौ श्रोलेच्छीः, चद- 
धेराशौ शरीरपीडा, पञ्चमराशौ चिन्ता पुत्रादीनां, षे 

राशौ सौख्य, सप्तमराशौ कलमदौरू्व स््नोमर यं, व्यष्टम- 

राशौ खन्युभेरणं, नवमराशौ भाननाशः, द्थमरायो 

शष्ठम्, कादशराथौ लाभः, दाद्पराथो रूुः चखा- 

न इति कैश्चित् शव्यसेत्यपरे, इदं च फल षणमाकप- 
्न्तभतक्तभपि ध्येयं तदुत्तरं ङ यइण्ान्तरसम्प्म वनात् 

यथोक्त" देवन्नभनोहरे“.ातं इहानिसय नियं जननिभा- 

द्ध्व'सं च चिन्तां क्रमात् सौख्य दारवियोजनं अ 
कुखते व्याधिं च मान्यम् । सिद्धिं, लाभमपायमकंथ- 

चनो; ष्भासमध्ये सहः इति" कचित्तु (“स्यानान्त 

रवः शुभमध्यमाधमाः” यय् म् । टेवश्चमनोहरे 
“पा कसतोयोऽशट्सगचतुधस्तथायखंस्यः शुभदः ख- 

राः, सप्रमगच्च विद्धिः पृच्यो दिषटको 

दथमाद्यशंस्वः'" इति खव वाक्यं स्रासराशितोगणनोक्ता 

““लिष्ड दशायोपगत मरा, शमप्रदः ख्ाद्यषण 

रवीन्दोः । हिसप्रनन्देष च लध्यमः खाच्छेषेष्वनिष्ट 

नयो वदन्तीति खनावध्यपेच्चायां स्वजन राथे- 

` रित्याव्याङावमेव । 

आह तदेद्भति तब खयचन्द्रयोख इण्यद्य सम्बन्वि 

अद्रुभ दश्फलन्तश्य ध्वश्यं नाशाय छपः स्ल्गो- 

६9३ 

अयाश्ुभषचकयडणप्रतोकार- 
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दानं जपो मायत्यादीनां मन्त्राणां खख प्रसिद्ध गौः- 

प्रिद्भा भभिवां उपलच्चष्यत्वाटन्येष सश्प्यादीनां यथा 

शक्तया दानं कायैभिति यषः उक्र च दैव्नमनोषरे 

शछवयंनिभित' मागं सतिलं ताच्भाजनम् | सदक्िखं 

श्वस्तन च श्रोत्रियाय निवेदयेत् | सौवर्ं राजतं 

तापि बिम्ब कत्वा स्वश्तितः। भवेदपगतक्ञथः 

द्रिं विप्राय कल्पगरेत्। दानमन््रश्च। तमोमय | 

भहाभोम ! सोमष्छयंविमदेन ! । हेमनाग | प्रदानेन 

सभ शान्निप्रदो भव” | ख्कन्द्एराखे मोदान भूमिदानं च 

स्लणेद््नं विेघतः| सहे क्लोशनाथाय टेवन्नाय 

निवेदयेत्" ।  किंचान पानविशेषो 

इव्यविगेषश्च नापेच्य द्त्याह व्यासः “सप गङ्गःसम 

लोयं स्वे जह्समा इजा: । सर्वममिः कुरुक्ेब 

सहे चन्दरष्धयेयोरिति"" । तत्र च्लानदानादिकं कि त् 

काले कत्तव्यभित्या ह “'स्रखमाने भवेत् लानं मस्तं डोभो 

विधौयते ¦ इच्यमाने भवेहानं सक्त सानं विधीयत"द्नि 
न्न् काले जपादिज्मपि विधेयम् “शे न्ुखहणं या- 
वत्तावत् कुया व्जपादिकभिति'शिवरर्खोक्ते: खादिशब्द्ाव् 

चराचनलपि नत्र जन््नक्षब्रजन््राथोयं हथान्ति- 

साह वशिष्टः “यद्व जन्नचब्रं सदते शशिभास्करौ 

तख व्याधिभयं घोरं जन््राथौ घनच्तयः | दरव्यमन्त्रवि- 

धानेन तद्य दोषापहुन्तये । उपराग््नामविधिं सभ्यभ्व च्छं 

समासतः | मणडलं चतुरस्रः त॒ गोमयेन {लेपयेत् | 

ग्टहष्धोशानदिग भागे वयेकेः समजते । स्ापयेश्चवरः 

कुम५ांसतर तान् शागरात्मकान् । सतवेदाककान् दत्वा 

खवतोथां कान् शुभान् । प्ववोशोरषायुच्यसयैषधथिस- 

सन्वितान् | सत्तिका्ेमरल्तेन -दम्धरुग् यल चन्द्नेः । 

पञ्चगभ्यार्डतभ्चा जिस्फटिकेः सवपावनेः" | इतय्.पक्रमे 

५तिजद्धोमं च्याद्टृतिभिः सहस्तमष्टसंयुतम् । रवं कत्वा 

प्रयब्नेन श्ानकमे समाचरेत् । च्यामन्त्य नवभिमैन्न् : 

कञम्भान् संकपू्कान् | एतानेव ततो मन्त्रान् वर्थयेदौव 

रुंलिखेत् । कदु : शिरसि तं वद्ध्वा वा न्तिके दमन्त्रकः। 

छमन्तरितेः कम्जलेः स्ञाप्यं नीराजयेत्ततः | दधष्याज्यमखे 

विप्रेभ्यः शुङ्कमाल््याम्बरः श्ुचिः | छत्वि्भयो दिण्णं 

दद्याच्छिषटेभ्यञ्च खथक्तितः। योऽखौ वलधरो देव च्यादि 

देशविशेषः 

त्यानां प्रभुभतः । सहस्तनयनखन्द्रसडहपीडां व्यपोतु१ । 

यः कमैसाच्ची लोकानां धर मद्हिषवाहनः। यमचन्दरो- 

परागद्य प्हपोडां व्यपोहद्र् | रच्चोगणयाधिषः 
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साक्तात् प्रलयानलसन्निभः |, चन्द्रश्य सासे कायख 

रच्चःपोडां व्यपोहत् १। नागपाशधरो देवः शदा 

मकरवानः। वरुणेाऽम्ब पति चान्द्रस हपोडां व्यपो- 

त । प्राणदो हि लोकानां वायुः रच्छ स्टग- 

प्रियः | बायुचन्द्रोपरागख पोडनं मे व्यपोहत् । योऽखौ 

निषिपतिर्दवः खडगशलगद्ाधरः | चन्द्रोपरागकलुषा 

पीडां चापि व्यपोहतु६। योऽसाविन्द्षरो रूद्रःपिनाको 

इषवान: । चन्द्रो परागपौडाञ्च नाशयेत् सङ्कट" तथा । 

७ ब्रलोकये यानि भूतानि चराश स्यावराणि च। 

जद्धविष्ण कयुक्तानि तानि पापं दन्तु मे| खामन्तरणो- 

छ द गकाषतं जं श्व च भन्त्रकाः | अयित्वा ष्ठन् 

देवान् गोभष्व्म्बरादिभिः । श्नेन विधिना यस्तु 

परस्तान' समाचरेत् | तन्नास्य ्हपोडा खाद्यान- 

गन्छुधन्चयः | परमां सिद्धिमाप्नोति पनरा 

हत्तिद्ंभम् । च्य यहेऽप्ये गमेव क्र्यनान््रा विधी- 
यते" अब्र यद्यपि लन््राथौ चघनच्चय इत्युक्त 

लत च देषाद्यस्वात् प्रतिमादानशान्तयकनतव्यता प्रतौयत 

लथापि प्राग्विलिखित्डवचःद् विर्दफखाभिधाना 

रेबाख जन्द्रराशावपि सष्ये शान्तिविधेया । उभयाभि- 

धानेन शान्तयभिधानात् उक्त" च भतृख्यपुराखे “ “यख्य 

राभि समासाद्य भवेद् यङ णसम्धवः । लख्य शान्तिः प्रव- 

च्यानि सन्त्रौषधिविधानतः'' । दूति अतो जन्दनचत् 

लन्राशिव्यतिरिक्त विरे यहे शान्तिने विधेया 

वचनाभावात् किन्तु सविभवद्ूपं दानादिर्पं विषेय- | 

मिति ताल्मयां्थः । दये हेऽ्ेवभेवेति योऽखौ वच्- 

शरो देव च्यादिव्यानां प्रभुसेतः । सह्नयनः ख्ययस- 

हपोडां व्यपोहठ इनलुक्तदिथा चन्द्रपदस्थाने ये- 

द, पूरवभन्तज्ञोके्॒॒प्रयोज्यमित्यथेः । अयेद्' सङ" 

स्यान विशेषे्ारिष्टजनकमिन्य क्त तञ्च यय" नद्र्व्य- 

मित्याह मो बौच्छनमिति उक्त चजन्दसप्राटरिम् फाङ्कदश- 

भस्य निशाकरे | दष्टोऽरिष्टप्रदो राहजन्द्राद्धं निधनेऽपि 

चति"जन्ा्' जग्दरनच्त्न' निधनं बघतारा सप्रभी | चल 

हृष्ट इति प्दश्रश््णात् दुटस्यानावख्ितो राद 

षु'सोरिटजनकः यदा तु चेषाद्यावरख्ेन ग्ट हमध्यावस्थित्या 

वा चकषुश्ननोऽपि एषो रादशेनाभावस्तदाऽरिष्ट' नास्ति 

एव चान्धस्य यत्र कुवाप्यवस्थितख म्टहहाद्ुश्हिगन्तुम 

भक्रवतो इद्धातुरादेः सर्वारिष्ट ्ञानादिवा नालि 

षति तेषामाशयः | खनेद् चिन्त्यते किभिद' सदथः 
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दृष्टमेव श्ानाद्यधिकारसभ्याट्कम् १ उत सेषाद्धाषरणे 

नाहृटमपि १ वातः सन्देहः १ उभयथा इचचनोपलब्भे स्तथा 

डि ृञ्चवसिष्ठः "सर्वेषामेव वनां तकं राछ्द््भने । 

सचेलं त॒ भवेत् ञानं छतकान्च" विवजंयेदिति"”। ष्टलि ~ 

शन्ते “सर्वेषामेव वणानां तकं राडदभेने | साता 

कमा शररत श्टतस च्च" विवङयेदिनि* | शटतं पकत' श्टनं 

पके"पा०्ड्त निपातनात् यद्यपि तन् तरे “चौरहवि- 

घोरवेति''महाभाष्यकतोक्त तथापि महाष्टनिप्रयोगादन्व 

शिच्नपि दृव्ये चट्नादौ पाकलामान्दाह. तिः । विष्णु 

“राह्दथेनदत्त' डि च्राद्माचन्द्रतारकमिति'>। शाता- 

तपः “ञान दानतपः चाद्गमनन्त' राङदथेने'" इति 

रवमादीनि वचांसि दथेनपदखश्हितान्द् पलभ्यन्ते च्यन्य- 

थापि वसिष्टः“पद्खे संक्रमे वापि न सायाद्यदि सःनवः। 

खप्रजन्द्नि कुष खाद्, ;खेभागो च लायते""दति चिद 

षरा येऽपि “चन्दरये यहे कायात् तके खतकेऽपि च । 

अच्ञायो खलुमाप्रोति क्ञायो यापं न विन्दतीति" | 

रवमादीनि ट्थेनपदानाक्रान्तानि वर्चा पलभ्यन्ते । 

तत्र॒ द्थंनवादिन आड; द्ेनपदामाक्रान्तेष वः 

छ परूष्यख निभित्त्' भ टचाद्यते । “पङ्खे संक्रमे 

वापोति"” निलित्तप्रभच्, परुश््यात् | श्चानभेष चै सहं 

श्ञानदानादिकष' प्रति निमित्तं भवति तजन्नानापे्ायां 

च रा्धदभेनपदो्ेतवचनाद्ोचनेन चण् षन्नागखोब 
जिभित्तत्व यतञ्चाचुष णव न्नाने द्थेनहष्यल' च्योतिः- 

शास््नोयत्ताने त॒ लच्तणाप्रसक्किः। एवं खति मेषा- 

छन्रसहरद्विसजातचन्द्रपङणं रातिभवेष् छ्य 
सचणेष् न स्ञानदानादावध्िकारः तादशं इहा 

स्ञानदानादिकं विघेयभित्यथैः खम्यन्नो भवति, नेतत्सष्- 

दयद्धदद्गगभ' यतो वचनेषु रादथेनयहणपदयोः सभा- 

नार्थकता नास्ति कथम् ““अहश्यद््पाः कालब्य भततेयो 

भगखाच्िताः। शोघ्रमन्दोञ्चपाताख्छा याणां गति- 

हेतवः ।* इति य सिद्धान्ते चन्द्रादिख हपातानामटश्य- 
नोक्ता पातो राच पयौयः। खक्ञञ्च तनैव “दलिणो- 

त्रयोरेव पातो राह्छःख रहसा । विचिपत्ये घं वि्ेपच- 

द्रादोनाभपक्रभादिति" केशवाके थाप्यु त्तम् “पय्योवेख त 

राद्धपातयोनांननो विदधुरेव तान्लिकाः इति । शतो 

रा्कद्शैनमेव गगनङ्च्ठमायमानम् । नच स्थे रय- 
चन्दरयोग्खादको राड्ध॑श्यत एव अतएव ^राह्कपस्ते 
निथाकरेः' इत्यादि पएराणोक्िः सशाधोयशीति चेश 

श. र ("क 
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"भानोभांड़ महोच्छाया तत््येऽकंशभेऽपि वा । शथा- 

पाते सहं कियङ्धःगाधिकोनके'? द्युष क्म्य कादको 

भास्करस्य न्द्रधःस्थो षनवद्धवेत् । मृच्छायां प्राडःतख- 

चन्द्रो विशत्यख भवेदसाविति?' । आतो भूच्छाया 

चन्द्र द्धादको भवेदि्र्थः इति शडमैसिद्धान्ते खय 

एव दराद्यच्छाद्कभावोऽभि हितिः पुराणेन ख विरोध 

परिहारस्तु“ दिगृदेशकाङावरखादिभेदाच्च कादको राड्- 

रिति न्,वन्ति। यन्द्रानिनः केवलमोलविद्यां संहिता 

बेदपएराणवाक्यिति'? एूवेपच- विधाय““राह्छः कुभामण्ड- 

लगः शशाङ्क शशाङ्कगन्ाद्यतिनबिभ्बस् । तमोमयः 

शम्भ वरप्रदानात् सर्वांगमानासविरूद्धमेतदिति'" भास्छ- 

राचैरेवोक्रः “तखित् कारे खाद्निष्यभस् तेनो प चर्यते 

शा्ध{रिति" वराहे उक्तम् तखाद्रा्छद्ेनं ठ नास्त्येव 

भवन्ते देन चाच, णेवोच्यते नान्यत् एवं सति राहो- 

दशन" ` राङ्कदथेनमिति तत्य रषोऽदपपन्चः । यदि व 

खमीपलच्कदथंनथब्द्मङ्कीशत्य तदथः क्रियते | तदापि 
यद्ध॒ खक्ह्पभेवादपपन्नं तख समौपे त छतराभिति 

बाडेर तब ष्यते । सद्धाहु्ेनशब्देनोपरागो चख- 
च्यते रा्द्शेन' राङ्भपरागसख्तख्िन् राष्दर्थने इति । 

अयसे; | राद्नाम पानतः सद्छ सम्बन्धेन दर्थनष्पराग 

षति) न च राछ्छरेवशशणयोपरागपरसखद्य द्थमभिति 

पूवेष्चाभिमताथेखिद्धिरिति वाच्य च्या त्था लरान्तरा 

शम्भवे सति वक्तव्या | ̂  खअत्न्तादथेनं राहोसथा चात्यन्त- 

, दशने । प्रजापौोड़ा विनि ण्या व्याधिद़भिं चतस्ररिति” 

विषु घर्मालरादिवाक्यष॒पदान्तराषद्धिधानाद्राह्दथेने- 

मोपरागो लच्छते | इद्" च राहोः पातनाभकयहणं 

प्रति हेत्वधान्तरमस्तोत्यतो रा्दर्थनयह णयोः समानार्ध 

कता नास्तीत्येव" सिद्धमिति । प्रागुक्तानां सकवच्सां 

पये ख्ञायादित्येव वाक्यार्थः फलितो भवति । किञ्चि स- 

णे चाचुषभेव दथेनं भि भिन्त विवञ्चितं चेत्तदा ̂.नेकतेतोद्य 

न्नमादित्यः नास्तं यान्त कथञ्चन | नोपरक्तः न वारिदखन 

मध्ये नभसोगतस्”' इ क्रोपरल्देद्थेननिभेधो नोप- 
पद्येत नन्वय निषेधः ्र्योपरागद्शेन णव न चखन्द्रोप- 

राग द्वि चेन्न नाशुचो राह्तारकाम्"” इत्यत्र राड 

माजसपहयादूविचन्द्रोपरागहयविषयकोपसंहारयख् युक्त 

स्वात् अश्युचे रजसखलापतितादेयंह्ं तु दोषा- 

भिक्य चनं यथा श्राद्धे कुलीनानां जाद्धणानामा 

मन्त्रये उक्त ण्ये घां निषिद्धत्वादेव कुगङगेाखक व्राणा 
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भामनामन्त्खे सिद्धे एननिषेधो दोषाधिक्यार्मेव |५भा- 

श्वरालोकनाक्लीलपरिवादादि वञयेदिनि' ख्ति- 

वाक्यश दद्यदस्तगास्यादित्यदशेनपरतया व्याख्यानख 

बुक्ञत्वात् । केचित्त दर्भनाद््भेन विषयकयोविं ध्ये सतुल्य 

बलत्वात्सलह्.दा स्ञायादिति व्याच: तद्धिन्त्य' “जन्मः 

शप्राररिफषद्कःत्यदिना सामान्यतो निष्द्िखोपरक्रद- 

नसय पनर्निमेधात् प्राुक्तदिथा राह्दर्थनपदद्य 

राह्परागलच्चक्त्वेन तल्यबललाभावाञ्च तख्मादुपर- 

चयोः ्येचन्द्रमसोयेख कसापि दथेननिषेधसत्त्वात् 

पशे सुानदानादुक्त सजन्नान' च च्योतिःशास्टौक- 

देशगखशितसन्येभ्यो बुद्धा तख्िन् कले स्ञानदानादि 

विधेयमिति सिद्वान्तः। अतएव भेषाद्याहतेऽष्य् परागे 

श्ानादिक विधेयमेव नलु गखितसन्धाधौीनखपरागन्नान 

भेव चेत् सञानादिप्रयोजकं तदा रात्रौ खयंमहणस्छ 

जायमानत्वान्तदापि स्ञानादिकः स्यात् । सत्यमेवैतत् 

वचनातच्तथा न॒ क्रियते| तदुक्त' निगमे “ख्यो 

वदा राल्नौ दिवा चन्द्रप्ो वदि । त्र ञानं न कुवीत 
दद्याानं म च कचिदिति” | अतएव ताव्ये पशे 

इषटे$पि दौष्य नास्तीत्यपि च्यते | न चेतदुभागे 

प्रतिषेधादिल्यध्िकश्येन यिष्यामग्निश्ेनव्यो नानरिखे 

भ दिवीव दाहृतबाक्यवच्चित्यादवाद इति वाच्य विधि- 

येषत्वाभावात् यथा एथिव्यासग्निनं चेतव्य इति न निषेष 

विधिरस्ति तन्न नान्तरिच्े न दिडीति दष्टान्तो निभे 

विचः रेष्सधानर द्र्यंयषहो यदा राल्रावित्ेतद्ाक्यश्च 

विधेः येष इति । ज्चवं बर तस्तव मतेऽनधेकमेव वाकयं 

शयान्नचेतदय् क्तम् खतणदाह जावालिः <दंकरान्तेः 

इण्यकालस्तु घोडभथोभयतः कलाः। चन्द्रषधर्योप्रसगे 

ठ यावहुर्भनगोचरः'' दति}. यस्तखास्तमनपर्यन्त' दन 

गोचरस्वात्तावान् कालः पुरायकालेः भवतौति माधवो 

व्याचख्यौ तदुक्त" विच्ष््पनि णये “दिवा चन्द्रसहो रात्रौ 

र्य पवे न परयदम् । सम्ध्व' धुर्यवत् य' याबह्थेन - 
गोचरः” इति । च्यन्ये तु मेषादते तदनाडइते चोप्ररागे 

गखितागतस्थितिषटिकाः पुण्यकाल इत्याइ्धः। द्भने तवे - 

दंविधे निखंये भुज्त्तादुपरिखस्वितत्वभेव विवक्षितं तदाद 

वसिष्ठः खसिद्धान्ते ““्यखादर्भनं रानिर्दिनं रदूर्भना- 

त्कम् । मुजदत्ताइपरि च स्थितोऽर्क दनं ख्टतमिति'” 

क द्लुपलचणं चन्द्रादिसङनच्नायाम् । च्याकाशप्र- 

देषःसमन्ताह् संदवन्न दव यत भाति स प्रेयो मुजणन्द्- 



गोच [२६९ ] 

पाच्यः अतएव विष्ण् धर्मोत्तरे “'खहोरान' न भोक्गब्य 
ष्यं चन्द्रो यदा | सक्तिः इदा त॒ भोक्तव्य' स्ञान 

शत्वा ततः परमिति |" सस्तास्ते श्टगुः“सद्दगौ वास्तमनं 
व रशौन्द् प्राभ्रतो यदि । तयोः परेदुरुदये क्लात्वाभ्य प 

'रेच्रः” स्व्यनयोवौक्ययोदेभेनोदयथन्दौ भुजढत्नोपरि- 

स्यितत्वोपलच्कौ अन्यथा मेषाद्यावर्ेन परदिवच्ेऽपि 

दशनाभावे उपवासः प्रसच्येत तथा यन्न स्सशेकाले 

पषण! दहा सान" विदितः तल्लान्तरा भेषावरणात् 

श्ट्यचन्द्रयोदं नाभावो दिवखदय" लय ' वा खात्तव्राषय्,प- 

वासप्रसङ्कः।न च खव शिष्टा्तथाऽऽचरन्ति। तद्माहुथेना- 

धेमभ्य चेत्य अस्त्री यन्नानपरतेव व्याख्या कत्त व्या | तखा 

: च सत्यां पूर्क्तरोद्या च भेषानाहते्य् परागे तम 

देव प्रथस्तचचुषा अन्न च गन्तुमथक् वद्धिड ब्ञाठ- 

रेख ्छानद्नादिक्गः विषेयितिः फलितोऽेः | खतणव 

भागवते रविमहे कुरुकतेने चधा नाद्य्थ' निलितानां 

पाण्डदीयलोकानां सध्ये टतराष्ठोऽपि परिगख्छित दति 

विशिष्टाचारोऽष्यस्ि। रव च स्यरिष्टजनङ्त्वाभावेऽपि 

पल्णदर्गननिषेधः कि एुनररिटजनकलत्वे । तखाच्जच 

सप्राहत्यादिषद्यं निभ दत्वादयु्तासहत्वाञ्ञोपेच्छ 

पर्च्लोपलम्यभानवसिषटमतृष्इुराणादिवाक्ये घ द्थनष्दा 

भवाञ | अतणएव भले परे ष्निपद् प्रयुक्तम् | थान्ति्ु 

दरेनाभावेऽपि विधादचितः यतोऽरिद्योगानां खष््प- 

स॒तामेवारि्टजनक्त्वमल्ि अन्यथा सहवेषखोतला- 

तादिष्धचिदारि्टनिटत्तहितुः शान्तिदेयेनाभावे न 

िघीषेत स्यलमतिप्रशक्तादुप्रशद्ग न (६) । पौ" धा. | 

अधिकरपरागशन्ट् १२८५ ए" ण्यम् । ““खच चन्द्रबले 
विशेषम् भाङ् पापानः इति शुभोऽपि शुभफल- 

दोऽपि चन्द्रः पापान्तःपापयुग द्यूने पापदयमध्यवर्तीं 

पापयहयुक्तः पापदयूने सप्रमख्याने वन्तंमानखेत् 
स्छात्तद। आसन अशुभ एव यदात्वएभोऽष्यशुभफरदातापि 

चन्द्रः शुभाये सौम्ययहनदांये ख्यादथवाऽधिभिन्ख 

भवां सात्तथा गुरुणा बुहस्यतिना इष्टः खन श्एुभफ 

लदाता भवेत् यदाङ राजमात्तं गडः. .पापदेण संयुक्तः 

पापजामिल्रसंस्थितः । यापद्यमध्यगतः श्ुभोऽयश्यभदः 

भी | अनिष्टस्यानसंस्योऽपि भवेच्छमकरः शशो | सौ- 

म्यभागाधिभिनाग गुरुखा वापि वौोक्वित"ईति (७) चथ 

अन्दरबकष्य विधानानेरमनुष्ट् भाद | सितति सितादो 

श्ुकपश्षप्रतिपदि सभौचोने चन्द्रो सति सभ्यं: श्ुक्ल- 

गोच 

पचः शुभः असितादौ लष्णप्चप्रतिपदि इष्टे चन्दर 

खति शम्यं ष्णप्चः शुभः व्यया च पूर्वौक्गादथां 

ह परोत्य कोवपि पावनिः यदा श्ुक्तपक्चप्रतिषदि 

चन्द्रोदुद्ख त्तदा शकलणशुक्तप्चोऽनिष्टः। यदा र्ष्ण- 

पचचप्रतिपदि चन्द्रः भख त्तदा सम्प थः कष्णपक्ोऽनिषटः 

ति उक्रञ्च रत्नमालायां ““वख्लच्चपच्चादिगते ड्मांथौ 

शमे शुभ' पक्तखटाहरन्ति । खितेतरादावश्युभे च पशा- 

िन्द्ावनिष्टौ भवतोऽन्यथा तौ"कश्यपोऽपि एरकादीन्द्ः 

भो यदध तत्पश्चस्तख्ध शोभनः । शष्ण दौन्दौ त्वुभरे 

शभसदयन्ययेऽभ्यये वि" ददमेतारशमडबलं चन्द्रबलं व॒ सङ्कटे 
विवाहयाव्रावण्यकन्त व्ये तात्काचिचन्द्रबलाभावे याद 

नान्ययेत्ययेः (८) अथ यहां दौदटयपरिहारपूमैकं 
वदिसम्पाद्नाथं नवरलमरुूद्ायधारथयं याचिन्याङ वज्" 

शुक्रो दति । खलनौकां छवसा कला त्र द्शधाभागे 

वुं ाकारे गवधा विभक्त प्राग।दिक्रसे नवरल्ञानि 

इदं निचेयाजि तन प्रागिति पञ्चम्यनमव्ययं पञ्चमो चेयं 

खयगलोपे अतः प्रागादिदिचु दत्ययमर्यो जातः तन 

शकरपोते पूव्यां दिथि वजकं जोरक्षं निघेयम् | एषं चन्दर 

प्रौचथे' थोभन्क्ताफलमाम्नेय्वां, भौमपरत्वयै" प्रवालं 

दश्िणलाम् खगौ राद्कप्रीत्यथै गोनेदं नेक त्याम् । 
च्यक शनिप्रीतये शोभननोलं पञ्चिमायास् । केदपरीतये 
वदरये' वायव्याभ् । युरुगरोतये एष्य इष्य रागम् छत्तर 

दयाम् । बुधप्रोतये पचिः गारकतम् ईशान्यां येप्रीतये 

माणिक्यं मध्यमकोे दूति (६)। 

च्छथ सति इृव्यसामथ्येः नवरल्ससदायधारणद्ध शक्य 

त्वात्तदुङ्खो दानोमसति दइव्यसामथ्येः यदुयडलत' दौच्छ 

तद्खहरलघार मिन्द्र शजयाङ भाखिक्येति। वे. 

्रत्यधं' मािक्य धायेम् । रशं चन्द्रख सक्ताफलम् । 
भौ मख विद्रुमम् । बुधस्य गारुक्षतं गारुड पाचिः | 

योः एष्पकं एष्मरागः । शक्र वजम् । शनेर्नब 

राद्ोर्गौनेद' ( जद निया इतिः) कान्यक्ङजभाषयादङ्ः 

केतिंदूय मित्ये षमकतोऽकादोनां यद्ाणां रलानि 

घायांणिदख्; । नन यद्यरलत' दौच् तख यह 

वश्यौ तद्रननं धार्यभिचधेः यदाह कश्यपः ्यांदोनां 

च स तुच्छ माणिक्य मौक्तिकं तथा। चविदरुमं मरकतः 

पुष्परागं च वज्ञकम् | नोलगोनेदवदरये' धाय सखखहठक- 

मात्", चथोन्नद्ध सरे वयंमित्यसिमद्लोकेन सम्बन्धः(१०) 

अथ महामृल्यरलधःरये यद्ध सामय्याभावस्दर्थमल्स- 
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लानि रल्नानि तारावलं च शाचिन्याह घार्यमिति। 

अथो च्च्य बुधश्च शदे सन्तोषाधे' चवय यथाशक्ति धा - 

यम् । राङक्ेललोः प्रीत्य राज वत्तं कं ःवियेषोधायः 

रषं शुक्र रोस्तुच्यं रौष्य', शरोस्ृच्यं छक्ता । सन्दख 
अनेसतद्चं लोहम् । आारभान्वोभेङ्गलर्ययोः प्रीलयं 

पालं धार्यम् । उक्तः च चौपतिना श्वाय वर्य 
विद्रुमं भौमभान्वो्थ' शुक्र गोच हेभेण्ट्जख । छक्ता- 

षरे हमकाकजस्य राजावत्त : कौोक्तितः गेषयोखेति 

चरेः चरयरोः । रेषयोः राकेत्वोः। दोप्किाकारस्तु 

चौषधीमलानि धार्याणोचयाह “सलं धाये' लिशूरयाः 
खवितरि विगुणे, चो रिकामलमिन्दौ, जिद्धाहेभै भिषले , 

रलनिकरडते इृ्वदारो द्मम् । भागौ लोयेऽथ शुक्र 

भवति शुभकरः सिंहृएचछख मूलं, विष्डरोलं चाकंपुतरे, तम- 

सि मलयजं, केठदोषेऽश्रगन्धमिति'" लिशुलो बिल्वः 

चोरिका चिरिणो जिह्कार्िनांगजिह्ञा उद्धदारूवि- 

दारी ौ मागं प्रसिद्वा । सिंहएच्छ (वाघोट चरिवारेति) 

, भध्यरेथभाषया प्रसिद्धम् । मलयजं चन्द्नसम् | अश्च 

गन्ध प्रसिद्वम् । एतदो षधोमलघार्य' सेधा रत्र - 

क्वारण्याशक्तौ जेदितव्यम्" पो धा० गोचरप्रसङ्घात् 

तारावलादिकमाहइ तंसनैव 

तारेति । यद्दिने तारावलमस्ति वा नवेति विचारचिकौ- 

भितस्तदिने या तारा सा जनच्चत् जन््नचतनात् विरा- 

सितः एनरात्तित्रयेख ग्नया स्यात् । विरिति 

“दिलिचतभ्यः: इजिति"पा° छजन्मव्ययम् | स्लजन्दनच- 
लादिननक्तत्रे गिते नवभिभेक्त तिस्र आडत्तयोभवन्तय- 

बशिष्टतारायाः शुभमश्यभं वाच्यमिति फलितोऽैः११ । 

५जन््ाख्यसम्पदिपदः चेमप्रत्यरिसाधकाः | बधनेत्ाति 
मेवाःख् स्तारा नामसटकफलाः १२ ।। ऋ्डत्यौ खथ 
तिलान् विपद्यपि चड़, शाकं निजन्धखयो दद्यात् ल्- 

रितारकाष्ठ लवं, स्के विपतप्रयरिः । खन्य् खादिम- 

पयये जन श्युभदोऽयेषां हितीये थका नादिप्रान्तयरनोयका 

अथ शुभाः स्वँ दतोये ख.ताः १२॥ षरि ६. 

ज्ञ' गतभभ्भ् करषटीयुक्त युगा$हतम् | शराख्धि ४५ 

इद्मश्चतो ऽकं! २येपेऽवस्याः क्रियादिधोः १४ ॥ प्रवास- 

नाथौ मरणञ्जयञ्च हाखारतिक्रोडितहप्नम् क्ताः । 
छव राख्यकम्पस्थिरता वस्या मेघात् क्रभाच्नामसटक- 

फलाः ख्: १५। लाजाकरबलाप्रियज्कषनसिद्वायै- 

 निशादारभिः षुङ्धालोधरयुतेजंलेनिगदिव' सान 
६७४ 
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समहोलयाषड्ृत् | पेतः कम्बरुणो पञ्च कनकम्मोता- 

भ्बरद्कुगोटकः श्रतो.गौरसिता, महासिरज इत्येता रते- 

देचिणाः १६। रया रसौम्यास्त् जितोऽचनागसप्रा- 
द्विवच्ञान्विषरग्निनाडीः | तमनोयसेज्यास्तिरसाशिमा- 

वान् गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात् १७} दह योगे 

हेम, चन्द्रं च शङ्ख, धान्यः तिव्यर्षे, तिथौ तण्ड- 

लांच । वारो रन्न भे च गां, े म नाया, ददयाहिन्व - 

लञ्च ताराष् राजा १८ राश्यादिगौ रविकुजौ फलदौ, 

सितेच्ौ सध्य,सद्ा शशिद्ठत, खरमेऽजमन्दौ । चध्वान्न 

वद्किभियसन््रतिवस्त्रसौख्यदुःखानि मासि जनमे रविवास- 

रादौ” १६ सन्चि°। 

अथ शेषक्रमेण सकलास्तारासंत्ता अतु माह | जन्ा- 

श्यति | स्षटाथमिदम्द्यम् | यदाह नारदः ^'जन्द 

सम्पद्विपत् क्षेम" प्रत्यरिः साधको बधः | लिलम्मरम- 

भिल्न्त॒ जन््भाञ्च पुनः पएनरिति” । एवं तारा गणनीया 

द्रति शेषः| तत्न दतीयापद्मौसप्रम्यस्तारा निषिद्धाः 

अनिट फलश्रवणात् | अर्थादन्याः समो चोनाः समीचीन 

फलश्रवणात् | उक्तञ्च “जन्द्तारा इतौया च ष्ठो चैव 

चतुर्थिका | अष्टमी नवमौ चेव षट्च तारा; शुभावहाः” 

दूति | जन््नच्त्रन्तु कार्यविेषे गोत" प्रतिषित्तञ्च 
वश्चासे निर्खेषयते | तदिदन्तारावलः शष्णप्चविषयं 

न तूभयपश्चसाधारणम् । तदाह नारदः “शष्णे बल- 

वतौ तारा शुक्तपक्ते बली अशौति" | युक्तच्चेतत् यतो 

ऽननार्थवादो रब्रमालायाम्*^न खलु वह्लप्े चोतरभ्जे : 
प्रभावः, कथितभिह हि तारावी्यमा्यैः प्रधानम् | 

अतिविकलशरोरो प्रेयसि प्रोषिते वा प्रभवति खलु 

कत्" सवेकार्यांखि योषा । शुङ्ख पर्त शोतरश्सिवेरो- 

यान्न-प्राधान्य' तारकायास्ु तन्न । शक्ता युक्तं विद्य- 

समेऽपि कान्ते न सरातन्छ्य योषितः कापि दष्टमिति”१२ 

खचावथयकशत्ये इटताराणाम्मकारदयेन परिहार" 

शाद् लविक्रौडितेनाह “भृत्यौ खयंतिलानिति । मृत्यौ 

सपर्यां बधतारायां थंतिलान् यथाशक्ति छवणंगुक्ता 
ल्िलान् ब्रह्मणाय दद्यात् । विष्द्यपि विप्ङ्न्नायां 

इतोयतारायाङ्ग. डमिचतुविकारन्द्दयात् । लिजन्मद् 

ति जन््ताराद्च शाकम्मसिद्ध॒ दन्ताकादि दद्यात् । 

थो प्रत्यरितारकाद्च पञ्चुन्यान्तारायां लवरन्द् दयात् । 

तदाह नारदः 

प्रदा |` अनिषटपरिष्ाराय द्ादानन्द्िजातये | शाकं 

"जन्य्विपञ्चसप्राख्या ताराऽनि्टफल- 
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रञ्च लवणं सतिलं काञ्चनं क्रमादिति" श्वर सतिल- 

भिति विश्चेषणं काञ्चनपदख्य न लवणपदख तेन बध- 

तारायां सतिलं काञ्चनन्देयस् । उक्घन्च दौपिकायाम् 

“प्रत्यरौ लवणन्दव्याञ्काकन्दद्यान्तिजन्कद्च । विपत्तारे 

यडन्ददयान्निधने तिलकाञ्चनमिति" चथ हियौयः परि- 

हार उच्यते । तलतरादिमपयेये प्रथमान्तौ पिषतप त्य- 

रित्य च द तोयापञ्चमोसप्नस्य्ताराः सवा अपि 
सामान्यतः षपटिषटिकाल्सिका अपि न शुभदाः ख्: 

श्रय हितौये पर्याये हितीयादन्तौ विपत्प्रत्यरिशटत्य,ना- 

सा दिप्रान्यटतोयको अशान शुभदाः विपत्तारायां 

प्रथमविंशतिषटिजास्तताच्याः| इतरा चत्वारिथ- 

च्छ्भाः। प्रत्यरितारायां मध्यमा विंशतिषटिकाख्या- 

च्यास्तङुभयतो विंशतिशतिषेटिकाः शुभाः | बघ- 

मारायामद्हिमा विंशतिषेटिकास््याच्या चखाद्याञ्लारिथ- 

च्छुभा इति नवोना व्याङमते। लोणास्तशशब्देन 

नच्चन्रचतुधांशमाद्धः | -तथासति च्यादिप्रानवदती- 

यक्षाञ्चर्ाः क्रमेण निषिद्धाः इतरे शुभाः। अथ 

त्तोये पयैौये ढतौयाषटत्तौ विषतृप्र्यरित्यवचते 
सर्य षटिषटिकात्रका आपि शुभाः शोभनफलदाः | 

खाः | तथा च कछगनमोहने युरुरिव्य काया पठितं 

“पयाये प्र थमे वच्धां विपत्प्रत्यरिमेघ नाः । हितीवे त्वं शका 

वव्ाँसु तोये त्वखलाः शुभाः"दितौये पयैये चअंशक्राना- 

ङ सणव ।“ऋद्यांथोविपदि त्याज्यः प्रत्यसौ चरमोऽशुभः । 

वधे व्याच्चत्ततीयोऽशः शेषा च्च-शास्तु शोभनाः"इति । 

अनाथो नक्ततव्रचतयीं शः उच्यते । किमल्र प्रमाणमिति- 
चेत् उच्यते । “जनमन्ताहथसङमे सद्कुातकन्त॒ भोडथम् । 

अदटादथं साखदायं ब्रयोविंथ' विनाशनम् | मानसं 

पञचवि शनवं' नाचरेज्छ भेष त” इति नारदोक्त ैनाथि- 
काख्यत्रयो वि शभख इरलम् | तद्पवादमाड च्यवनः 

“नवै नाथिकाख्ये न्वे अष्टाथोत्य' शकं विना । शेषांथाः 

भदा श्न यालन्खनौन्दुगतां शकाः । "दति । अत्र वेनाथिकं 
प्रत्यरिसंत्नन्तख् चरमांशदखयानि्टता प्राप्न सारटाथोष्य 

शकं विनेत्यनेन व्याध्यते इत्यत एकन दष्टः चासन्नार्थौऽपर- 

ब्ापि विनियुच्यत इति न्यायादल्लाप्रि मैव व्याख्ेति न 

नवीनमतञ्चायोऽप्रमाणकत्वात् १९१। अथ चन्दरावख्या- 

वच्छति लद्रथनोपायमहु् माह षटप्नमिति | चन्न 

चन्दरख राथौ राशौ दादश अवसख्याः सन्ति यदाद 

नारदः शरन्द्रख् दादथावस्या राथौ राथौ यधा- 

गोच 

क्रमात् । याल्रोदाहादिके कार्ये संन्ना तद्यकफलप्रदा"ः 

तलाश्िनीमारम्य गतभानि ष्टा यण्यानि वर्तमान 

मच्तभुक्रषटोयुक्तानि कार्याणि । तानि एनयु नैखदरभि- 

रातानि शराख्धि ४५ इत् पञ्चचत्वारिशता भाच्धानि। 

यज्खश्चमागतं गतावस्यास्ताः रेष' वत्तमानावस्वा तत्न 

लब्धाङ्ख्यापि हदादथाधिक्यो हादशभिभाँगे प्रवासा- 

यवसा चन्द्र गताःष्ट्:। ता चखवस्या मेषराशेः 

षु'सः प्रवासादिरंत्ता इषराशिस्ये चन्द्रे न्टादिसंननाः 

खट्; । णवं मिथनादिद्थरािषु कटतादिरंश्नाहयव- 

स्याः क्रमेण भवन्नोव्यथः | यदाह नारदः “षरि 

चन्द्रनच्त्' तत्कालधटिकान्वितम् । गेदन्नभिष ४५ वेदाप् 

मवस्था भातु१२.।जिताः | *द्ति । खलोपपत्तिः एदेवः- 

ख्जिन् राशौ दादशदादशावल्याः सन्ति, सामान्यतो न- 
च्चनभोगः षरि घटिकात्क श्त्येवः सति राशिभोग- 

घटिकाः पञ्चलि"शदधिकथतं भवन्ति |. तत्र नौरा 
शिक यद्ये ताभि १२५ षेटौ भिहादथाधस्या लभ्यन्ते सदे- 

षटीभिः, किमिति तन्नौकः कडयः युखनायां 

विकारानापत्तेहांदशानामयमङ्खो १२५ भाजको जाता१२ 

च्नरानयोयुं णकभाजकयोद््िभिर पवद एकञ्च 
स्वारः $ भाजकः पञ्चचत्वारिशत् ४५ वतत्कालघ- 

ठीयोगस्तु न्यायप्राप्र ख । तथा दाद्शभागोऽपि त~ 

दाधिक्यख निप प्रयोजनत्वात् अननेदमवधार्यम् यद्यपि 
नक्चत्राणां वटीन्द् नाधिकभावः सम्भवति तथापि 

घटटिवटिकात्केन व्यवहारः कायैः | विद्यभानन- 
चत्र भुक्तं ठत खभोगं स्नात्वा षटिषटिकाकक' गत्वा 

तत्र योज्यम् | यथा यदि खभोगेन षटिषटिका लभ्यन्ते 
तदेटषटौभिः किमिति न्रौ राशिकेने्टषटीनां षरि 

शं यक्तो नच्तत्भोगो भाजक ति १४ | प्रय हद् 

शवस्यानामानि सफलान्द्,पलात्याह पवाखना- 

अाविति। खष्टायेभिद्' पद्यम् । जनक्तञ्च कण्ठेन 
प्रवाखनष्टा च ता जया हाया रतिददा | प्रा 
भक्ता ज्वरा कम्पा इेख्वितिनांमसन्निभा'” इति । इदा । 

^षदुभिदादिम्योऽख्” पा*ङ् तष्टा १५।अघ सह्ाणां 
वैकतपरिडाराये' सौषधलर्स्नानः दिया थाल 
विक्रोडतेनाह। काजाकुटमिति | लाजा भष्टथालयः 

इति केचित् वस्तुतस्तु ओोधधीसाह वयां ङ्घाजाशन्द न 

 लख्लावतो ण्टति। ष्ठ प्रसिद्वम् | वला “वरि 

याग दरति कान्यङ्कखमाषायामाछः। पिङ्गः 
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शाल चनो शस्ता, सिद्धाः सपाः (शिरसा) इति 

महारा: (सरिषा) इति कान्यज्ञञाः ¦ निभे इरिद्रा- 

यं दारु देवदार: एङनखा शर एडःखा । लोधर प्रसिद्ध 

रते सौ षयुःतानि गङ्गादजलानि तेः लत्वा स्लानः 

इ्यहष्ठ(चितारिट नाशकं श्यात् । उक्तञ्च दीपि- 

कायाम् “सिद्धाधेलोप्ररजनौदयरुसतघान्य साम- 

च्लक' सफलिनी सवचा च मांसी | स्लनं कुर् पड्- 

गणप्रथमाय नित्य सवे रविप्रश्टतयः र्द्ौभवन्ति |» 

दैवन्नमनोहरेऽपि “सप्रियङ्करजनोदयमांसो कठलाज- 

सितसपैपखण्डौः। वारिभिः सहवचेः सहलोधरः 
स्ानमन्ति जिखिलयहपीड्ाभिति" वारिभिस्तर्थोदकेः 

रत्नमाला ठ प्रयेकं सहाासौ षधेदसुान्क्तं यथा । 

रवेः-“सनःथिलेलाच्वरदारुकुङ् तेरथौरयषटीमधुपद्मकान्ि- 
तैः | शताच्नपषपै विषमे स्विते रवौ  शुभावद्ं स्तान- 

खदाद्त' बुषेः"* । 
चन्द्र -+““पद्चगव्यगजदानविमिश्ौः शङ्कु्क्चिवुखदस्फटि- 

केच । शोतरध्िजगतेलेतडन्त. सुनभेतड्दितं ऋष 

तौनास्" । 

कजख-- "विल्वचन्द् नवार पष छिङकल कफलन वज्ञे - 
, ख। सुनमद्धिरिड सांसियुताभिर््मदौ ख्यविनिवा- 

रणमाद्छः” | 

बुधस्य-““गोमयाच्चतफलेः ससरोलेः चौ द्र एक्किनवमूल- 
हेमभिः। स्तानष्क्तमिदमन् मण्डतां वोघनाश्युमविना-ः 

अन" बुधैः" । 
चरोः-“माकतीकुचमयुक्तसभेपेः पञ्ैच. मद्यन्तिकोदधवैः । 

चिप्रमम्ब्, मधुकेन च स्म्, ट वतं युरकतं विनिइन्ति" । 

शक्रख-““एलया च शिलया समन्वितेवीरिभिः सफलस्- 

वकु नेः । खनतो ष्ठतोपपरादित' इःखमेति विलयं 

न संचयः” । 
अनेः- खसिततिलाञ्चनलोध्वलाभिः शतकुद्ठमाघनलालबु- 

ताभिः । रवितनये कथित' विषमस्य इरित्दाक्षवनं 
खनिः?” । 

राङकेत्वो - ' लोधग तिरु पल्लकखक्ता ह स्तिदानम्दगनाभिप- 

योभिः । सुानमासिनिह कन्ति राहोः साजमनमि- 
दमेव च केतोः" । रा्धकयथितद्रव्यमजमलसङ्ित'केत्वथं 

ख्यात् । अतरवोक्त दौपिकायाम् “प्रयोज्यमौ षघसानः 

सरूविग्रचधरा चनम् । यहालदिग्य ्ोमो या सद्टाणां 

प्रोतिजिच्छता' तत्र॒ सहपूजाहोमौ वथिष्टसंडितायां 

४ 

म्ता प्रबन्वेनोल्लौ सौ तत रवावगन्तव्यौ इत्यलमति- 

विस्नरेख । अध रवेरिति | रविमारभ्य टच्तिणा उ- 

च्यन्ते | तन ्र्यप्ोत्यथें चेदर्गौ;। चन्दरपीव्यथैं कम्ब 

श्चुः । कम्ब, दति नघुसकलिङ्गम् एधकयदम् “शङ्कुः 

श्यात्कम्ब् रस्त्ियामू्” इत्यमरोक्त : ¦ सङ्गलप्रीत्यर्यमरुण 
आरक्त ठषः ¦ बुध्रीत्यये कनकं वणम् । समत्य 

पीताम्बरं तञ्च यथाविभवं कापारं कोष्ज' च | शुक- 

प्रीये च्रोतो बोटकः। शनिप्रीवर्यमसिता श्यावा 

गौः । रा्परीतयथे" महाऽसिबिह्मौ ल्यखड़ गः । केत - 
मरीव्ययमजः सायो दच्चिरेत्यधैः। यदाह वसिष्टः 

“धे शङ्खः रक्तटष" हेम पीलाम्बरहयम् | श्ेताश्च 

कष्णधेलुञ्च शबष्णलोहमज' कमात् । खर्ेन वा समी- 

लव्य दातव्या दकि ततः | च्याचाग्याय जाप्केभ्यो- 

नाद्भखभ्योऽथ शक्तितः” दएति। अलम प्रत्येक दान 

सन्तास्ततेवोक्ताः सन्वभृयस्वभयान्न लि्यन्ते | «एअं 

यः कुरूते सम्यक् यद्यन्नः न्टपोत्तमः । सर्वान् कामा- 

नवाप्रोति शुभख्यानफलं लभेत्" पोन्तम इत्युप 

सच्चणम् | तेन यः कचचिद्खद्ख्योपि कुयात् नत्र खर 

विभबाहच्छपाणि सषटदानानि प्रोक्तानि केचित् यथा | 

रवेः-" "कौ दुम्भवस्त्र" खडदेनताजमािक्यगोधूमचवच्ये- 

वस्नम् } सवल्यगोदानसतिप्रणोत' इटाय क्ययौय 

सद्रिकाञ्च” | । 

चन्द्रस्य-"“हतकलसं सितवस्त्र' दधिशङ्क चेव भोक्िकसु- 

वर्ण | रजतञ्च सम्प्रदद्याञ्जन्द्रारि्ोपथमनाय'' | 

कजख-+““प्रबा ख गोधूममष्धरिकाच्च उषञ्च तालः करवीर 

पष्पस । आर तवन रुडडेमतान्" दाय भौमाय 

सचन्द्न' हि" । 
गुघद्ध-““नोल' वद्र छदन बुधाय रल' पाच दासिका 

ेमसपिः। कांस दन्तः कुञ्जरच्चाथ मेषो सौ्य' स्व" 

एष्मजात्यादिकच्च । 

रोः “खश्वः खवश्े' शुकपौतवस्तर' सपौतधान्य' लवख्" 

सषष्मम् । सशकार" तद्रजनीप्रयुज्ञ' इष्टाय शान्त्यै शरवे 

प्रेयस्” रजनो हरिद्रा । 
शक्रख-“'चिद्नवलमपि दानवाचिंते इ्टगे छनिवरौ; परि- 

गौतम् । तख्डलं इत्वं ख्यक वज॒क' परिमलो 

चवलोऽखः' | 
शनेः“ नौोखक' . मह्िष' लष्णः वस्त्र लो सदलि्म् । 

दद्याञ्च दचियायुक्त शनिदौश्ा प्रशान्तये" । 



गोच [२६९४ ] 

रारोः-भराहोदानः बुै्मेषो गोभेद' लोहकम्बलौ । 

छव" नागद्प्यश्च सतिल' तास्रभाजनम्'” 

केतोः-^“केतौ पेदर्यम्मल' तेलं ऋगमदस्तथा । कर्थांति- 

लाञ्च संयुक्ता दद्यात् क शापदत्तये'" । । 

खन्वद्च॒संहिताप्दपे ^भाहसाम्ब लदानादपडरति 

न्णां व्ञत' वासरोलय'” सोमः श्रोखगडङदानाद्वनिष्- 

तवरो भोजनात् पष्मदानात्। सौम्यः शक्रस्य मन्त्रो हरि- 

र नमनात् भा्गेवः श्भ्ववस् सतेरखाना् प्रभाते दिन- 

करतनयौ बअ्रहमनत्या परौ चेति” । ब्रह्मा ब्राह्मणः । 

परौ राङकेद्ध १६। अथ यादयो हा गनव्यराचेः 

प्राक् कियद्धदिनैः फल ददयुरित्ये तदपजात्याङ या- 

रसौम्येति। शर्यादयो सहा गन्तव्यरारेलिं गभिधि- 

तराः एरखात् पूर्ैमेवेतत्संख्यकदिवसवटौमासान् अव 

“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोरगे* दति पाण्डितीया ततो नेरन्त- 

य्य तावन्त कालं फलदाः खु: तद्यया। चर्यो गन्वव्य- 

राशेः प्राक् अच्चवस्तान् पञ्च दिवसान् फलद् । एवंमारो 

भौसोऽ् दिषखान् पूर फलदः, बुधः सप्र दि्विखान्, 

शक्रोऽपि सप्त दिवसान्, विपरुबन्द्रः अग्निनाडोषेटिकाल- 

यनव प्राक् फलदः, राद्कगेन्तव्यराशेः प्राक् लिमासं 

फलद्ः एवं अनिः षण्मासान् । शुद्धं मासान् पूवे" 

फलद इत्यथः । उक्गच्च “र्यः पञ्चदिनः शथौ लिष- 

शिक भौमोऽ् वे वासरान् शप्राहानि श्यः ससो- 

सतनयो, सासद्यय' वे शरः । षण्मासान् धरतोऽपि 

सर्यतनयो राच भारुत्रयं, कद्व ददाति भाषि 
सकलः गन्तयराशेः फलनलिति'"। जगन््ो हने त्वेव 

क्तम् “आादि्यादिसहा दद्युलगम्ने वा गोचरेऽपि वा | 

सप्रविंशति २७. भगो परराशिफल" खल्विति १७ । 
अथः प्रसङ्खादावश्यकमङ्गलयाल्ाकरेव्येषु स्, ति- 

थ्या दिपरिषयकदुषटयोगसद्धावे तहोधनिवारणा्थः दानं 

श्ालिन्याह | द इति। इरे -व्यतोपातादिर्पे योगे 

सुति हेम छव यथाशक्ति राजा दद्यात् | च एन- 

इन्द्रे दष्टो विशहितान्यस्वानस्विते शङ्कु दद्याद् । 

तिथ्यङ्व' करणे. भद्राख्ये इट धान्य दद्यात् । तिथौ इष्टे 

चतच्योदिष्पे तक्ड सान् दद्यात् । वारे इष्ट ऽहपचयद्पे 

रलं प्रवारचछक्तादि द्याव् । मेरौ इष्ट कर रमहा- 

धिषितत्वादिदोषसह्िते खनि गां दद्याव्। नादयां 

अटिकायां , दम् हन्तौदिना इ्टायां सव्या हेम चवे 

दद्यात् च एनल्ताराद् इष्टा विपतृप्रत्यरिबधद्ूपाद् 

गोच 

चिन्धूल्य लवण" दद्यात् | पूवैः इ्टताराष्च प्रत्येकं 

विशिष्य दान्क्तभिदानीं तदशक्तौ शवच्छभेव देयमिति 

पनशक्तिपरिहारः । उक्तश्च दौपिकायाम् ^शयोगख देम, 

करणस्य च ॒धान्यसिन्दोः शङ्खञ्च, तख्डलमण्ौ तिचि- 

बारयोड | ताराबलाय लवशान्यय गां च रारेरदद्या- 

दिजाय कनकः शुचि नाडिकायाभिति"” १८ शधान् 

गोचरप्रसङ्कात् श्यादयो खडहाः राशृनरगताः सन्तः 

कदा शुभाशुभफलद्ातारो भवन्ति तथा चान्द्र 

भासाध्िकरणकरविवासरादौ सखजन्दनच्तत्रप्रवेश सति 

फ़लविथेषः च वसन्ततिलकाठत्तेना् राश्यादिगा- 

विति। रषिकृजौ येमक््लौ राश्यादिगौ राशि 

प्रयमद्शांशमध्यस्थितौ सन्तौ फलदौ निखिलफल- 

दातारौ} अवशिदांरेष्वोषृदौषत् फलदौ | एवं सिते- 

च्यौ शुकवुदष्यतो सध्ये सध्यगतांशद्शके निखिलफल- 

दातारावन्यन्ने षदौषत् । शशिष्ठतो बुधः सदा लिंशदंशेष 

निखिलफलदाता । जलमन्दौ चन्द्रथनेश्रौ चरसदशक्े 

निखिलषलद्ातारावन्यल षदौषत् । उक्तञ्च वसिष्ठेन 

“भवनादिगतौ फलदौ रविभौमौ मध्यगौ च गुरुशुक्रौ । 

ऋन्तगतौ शशिरविजौ सदैव फलदः शथाङ्दछतः” । 

वराद्ेणापि “दिनकररुधिरौ प्रवेशके युरष्टयुजौ 

भवनख्य मध्ययातौ | रविद्धतशथथिनौ विनिगेमस्यौ श- 

शितगयः फलदस्तु सर्वकालमिति" रुधिरो भ्गैमः। 

अध्वोति | यख्जिन् मामे. सलीयजन्नच्षत्प्रवेथे श््यादि- 

बाराश्चेत् ख्: तद् तद्धिन् मासेऽध्वादोनि फलानि वा- 

च्यानि तद्यथा | रविवारे जन््नचचत्रप्रवेशे सति तख्िन् 

भासे अध्वा भार्गोऽटनभिति यावत्,. फलं तद्य पुसो 

भवेत् | एवं चन्द्रवारे जन्धनश्चलप्रवेथे अन्न भच्छ' तत्- 

प्रा्निः खादिव्यधंः | एवं भौमवारे वद्किमियं भेत् । 

बुधबार सन्दतिः । सन) समौ चोना घरमयुक्ता बद्धिभेवेत् | 

श्वारे वस्तनप्रा्चिभेवेत् । भृयुवारे सौख्यः भगेत् 1 

अनिवारे इःखपाश्निः खादियर्थः। उन्तद्च ज्योतिष- 

रलसंखडे वामनेन ““खष्वा भोलनमग्निभीः भतिता 

वस्त्रः च्छं चाशठखं मासे भासि फालं भवेष्कननमे 

्दयादिषारे स्विते" इति अनर “मासास्तथा च तिय- 

यस्तु हिना शुमानादि ति'" भाष्करा चायेवाक्याङ्खान्द्रः चक 

प्रतिषदादि दभन्नो मासो ब्टद्धत इति शिवम्” १६ 

पौण्धा० | ̀ ध्यष्टव्भशयुभालाभ एव ` गोचरशुद्े महाता 

तन््ानम् अटवगे न्द् ५२२ ए.उक्तम् 



गोजा 

, गोचन् न° दत गवां चसेणि, गोचमे च स्तम्मने 

समतया विहितम् यथाह समयाचारतन्तर 

५नेषासन" तु वण्यार्भमार्ौ व्यात्रचभे च | शान्तौ 

गाजिने शस्तः मोक्ता व्यात्रचमे च | गोचमे 

मोहने वाजिखमे च"? | ““सप्रह्स्तेन 

-रेपटले 

स्तम्भने. रेषि ! 

दर्डो न लिंशद्ण्ड नवन्त नम् । दश तेन्योव गो चस 

बाद्धसेभ्यो ददाति यः” इति र्टइस्मनयक् "दश- 

स्तेन वंगेन दशवंशान् समन्ततः । पञ्च चाभ्यधिकान् 

दद्य देतद् मो चम -श्चोच्यते" दरति देवशिोत्तं च भूमान- 

मेदे “अपि गोचस््रंमातेख भूमिदानेन वूयते भार 

आल° ६र्अ० । 
गोचमेवसन ए गोच व्लनमख | सहदेवे ^ना- 

पालिर्मरपतिर्यामो गोचमेवसनो हरः” भाशब्रालुर 

{अ शिवसदखनामोक्तौ 

जोचारक तिर गां चारयति बासादौ चर-खिच्- 

खल! गोरक्षके (राखाल) 

गोचारिन् त्रि° गौरिव चरति चर-श्िनि। तपख्िभेरे 

“ध्मोचारिखोऽयाश्सक्ञमदन्तोल्खलिकास्तथा । 

पाः केनपाचच तथेव गन्वारिणः? भाऽ्ञानु* १४ 

गोचो स्त्ली गामञ्चति अन् च-क्िप ङेप् नलोपे अल्लोपः। 

गवा चशब्द -+मतखमेदे । गाः शिवस्तुतिद्छपाः वाचः 

अद्धति अन् च+ किप ङोय। रह्हिमालयपत्यां शब्द्थे धि” 

गोच्छछाल पुन्गां भमिमाच्छाद्यति द्ि च-अ्रण् एषो 

भकदम्बे (चाकलिवा) । रेतरमाला 

गोज पु* “्छपायां ्प्रससर्गात् प्रमादादुगूढजातकः | सो- 

पि चलिय एव स्याद्भिप्ेके च वजितः| अभिषेकः 

विना चायं गोज इत्यभिघौयते। 

गम्यते पदवन्द्नस्” इत्य् शनसो क्ले सङ्धौणं जातिभेदे अट 

राजशद्टोन समासे राजदन्तादित्वात् पूवनिपातः इन्दे 

ए्कवद्भावद्च | “गोदुग्धप्रभवः कि वा छागदुग्धसख- 

ह्वम् । भवेत् -गोज' त्रिदोषह्' रोचन बलवञ्धंनम् । 

वद्धदधिकर' इग्यः सद्यस्त.भरिकर' वु । अतीसारे. 

$ग्निमान्दो च ज्वरे जो ये प्रशद्यते” | मावप्र° क्त 

ल्तणके रगोदख्ागद्ग्धविकारमेटे न | रेगोज्ञात- 

भात्रे लि गोकोमिंक्ाट्क्त स्त्री राजनिर | 

गोजर ए गोषु मध्ये जरः जोणः । ठडवलो्धं नाद्रि 

यन्ते यथाप्वे" कोनाशा इव गोजरम्" भागर३।११ 

` ५४} “गोजर ठद्वलोवद्धं सू" श्रौधरः 

सवे" च राजवत्तय 

[ २६९५ 1 गोरी 

| गोजलं नन्गवि लात" जलम् । गोमते राजनि०। 

गोजा लि° गि यिव्यां नौदादिष्धपेण जायते विट. 

चयात्वम् । नोहादिषं । ऋ०४।४०।५।उद्7१ रगोलोमि- 

काटक्ते राजनि० र्सुरभ्यां जाते च 

गोजागरिकं न° गवि स्वगे जागर। खप्रमत्तताऽसत्यख 

ठन् । १मङ्ग्ले मङ्गलस्य खगेसाभनायरुदोदातनया तया- 

त्वम् । गति भूमौ जागरिकः प्रहरोव अ््रपकख्टक- 

धारित्वात् | रकश्टकारश्ते । गोष ब्रौह्ादघषु जागर 

ऽस्त्वसख ठन् । ३ेभच्छकारके लि°भन्द) यचि 

गोजातं इर गवि जातः) मोनाभकटलसू्यपल्लीजाते 

रच्॒रभीजाति टतादौ रे लाते लि*““ छन्त नो दिव्याः 

पार्थिवासो गोजाता उत ये यन्नियासः"। ०७ ३५।१५ 

गोजापर्णो सो गजाः इग्धफोन इव श्भ्वतवात् पणेसख्छ 

गौराग्डष् | दगधरे नात्रचो रा्जनि° । 

मरीचि 

गोलित एु* गां भिं जयात जि-क्िंप.। न्दपे बलेन 

श्रथिवीजयित्वान्तस्य सथात्वम् । ऋ ०१।१०६।१। &।५९।१० 

गो जिह्वा स्त्री गोजैह्धेव | (गोलिवा) लताभेदे) खाये 

क | तल वायै अमरः | ““गोजिन्खा गोलिका गोजो 

दाधिक खरपरिनो । नोलिङ्खा वातला शोता सा- 

हिणी कफपित्तदत् । व्या प्रमेह कासास्तत्रणचञ्च- 

री लघः । कोला ठवरो तिक्ता सखाइपाकरसा 

टता?” भावप्रः तद्गुणा उत्तः । # 

| गोजि(जौ)खी गोजिनह्ञा एषो) गोजिन्धाख्ये लताभेदे मावप्र 

वा ङोष } “मोली च पिदा ख़ तालपत्रता” "सख 

दषोनशाकगोजोकाकौड म्बरिकाः' इति च पश्वतः 

गोजिरा स्तौ गौभनिः तव्जश्यादि ` जोग्य.तेऽनया जु-क 

&त०। श्खादिजारिकायाम् ` गोजिस्या , रुहइमाणः 

षरन्वप्रा” ऋ०€। ११०।२ [उर्मासरुङे भरतः 

मोड ए" गोख्ड+एषो०। . (गे एड) दति माति नाभौ प्ट 

गोडिग्ब ए° गो मेषिम्ब इव | ष्टगालजम्ब् शब्द् धचि० | 

मोडम्बा स्त्री गां भिं तम्बति चदंति दविक ्ठ०। (गो- 

चक) १गबादन्यां (तरख्ज) रशोणेढन्ते ° भेदि० । 

स्वायै क । गोड. म्विका गवाद्न्यास् रलमाकशा 

गो खौ; सत्री ध-षञ् नि° गुखः गोण आवधनेऽयं ङोप् । 

घान्याधारे (य) ख्याते १अावपन पाले रचिद्रव्ते ,- 

शणायवां, 9दिच्र्पाकके सानभेदे, धद्रोषणौपरिमाख्य 

च| “गोणी त्वावपनः चेत्?" पां द 

सिन्को०। तख दिनर्पाक्लकता भावप्रण उक्ला यथा 

 खानपदार 

` ६७१५ 



गोत 

^“ चमाभ्याद् भबेदुद्रोयो बाहो गोष्वो, च साखता। 
दरोणोचदु्यं खारो कथिता खच्डाबुङ्किभिः। चदःस- 

पलानां हिसद्- 

द्ध भार यकः प्रकोन्तितः । वला पलत न्ने 

चस्रप्रलिका चञ्यवत्यधिका बका | 

ख्यत्रोदेष निचयः । भाषटङ्काच्चविल्वानि कुडवः प्रस्य 

माढकम् । राशिरगो खारिकेति यथोत्तरचतयु ख- 

स्" पञ्चभिः सप्नभिवां गाणौभिः क्रीतः तद्धिताये गौ 

प्रिभाथाल् ठज | “दिगोलुं गनपत्मे"” पा० तख लुकि 

उपवजनद््ोप्र्ययेख्य लुक् । ततः “द्दुगोण्याः” पात् 

पञ्चगोशि सप्रगोखि पञ्चगोगव!दिक्रौते पटादौ बिर। 

खवा गोष्छीो टरचच धपिन्वात् ङेष्। गोणीतरी 

हुखगोख्याम् । [च ३तहति लि° मेदिनिः 

गोण्ड दण्गोरण्ड षव | १नी चजातिभेदे (गे गड) रद्नाभौ 

गोग्डाकरो सती रागभेदे “गोर्डाकरीरागेख खूपकतलेन 

, गौयते” गौतगो०। 

गोतम एमोभिस्तमोध्वस्तं य्य शषो०| १खनिभेरे तच्चामनि- 

रुक्तिः भार अदु €९ अन्यया “गोतमोऽयं जतोऽधृनो- 

टमस्ते सम द्र्भनाठ् । गोभिस्तमोमम ध्वस्त -जातमानर्य 

हेतः | विद्धि मां गोतमं श्ये यातुधानि } निबोध 

मे” इति । ख चश्चतवराहकल्य ब्रह्मणो मानसः एतः 

यथाह वादुगवा०रक. “ब्रह्मा संष्टतसंभारो भानसा 

न्छत्विजोऽ्धजत्" इत्यु पक्रमे “द्टकपालं गोतसञ्च तथा 

गेदशिरोत्रसम्'" । इति । ख च गोनप्रवत्तंकः गोत्रशन्द 

दृश्यम् । गोतमस्ापत्यम् ऋष्य । गौ तम॒ तदश्ये 
प्रर प्रवत्तं के ऋषिभेदे बह्धये* तद लुक गोतमाः । गौ - 

तमशन्द् ऽधिकं वच्छते अषेशब्द ८२७४०उद्ा० इश्यम् । 

 गोतमवं्राचाङ्गिरसगोनोतमन्ना दश तद्धोदास्दरतरेव 

दशाः । -अनिशयेन गौः जडत्वात् तमप् । २अतिजदे 

स्री । “खक्तये यः शिलात्वाय शाते सचेतसाम् । 
५ [का = न) 9 

गोतम तमवेतव यथा वेय तथेव सः” नैष चा्वीको- 

क्तिः। तस्य चान्वोचिकोविद्याप्रकाशकत्वमच्चपादणब्द 

४३४० दृश्यम् तच्छन्द् एव तच्छान्तनप्रतिपाव्याद्य क्रम् | 

तख खातः गौतम गोतमच्छात्रे गौरा० डनेष् | गोतमी 

तद्भाग्थायां भतानन्द्मातरि रे्रहल्यायाम् स्त 

, गो तमान्वय ए. गोतभोऽन्वयो वंशप्रव्तं कै] ग्ध । शाक्य 

सनौ भायादेवीद्धते हेम) त 

गोतमम्तोम ए* गोतमेन दष्टः स्तोमः | श्क्तभेरे अथ 
.“ प्ातेयामदखय चततुरुत्तरस्नोलो भवति तख चतद्धष् 

[२६९६] गोव 

बहहिष्मवमानमाखदटाखखाच्यानि, हादशद्च माध्यन्दिन 

पवमानः, षोडश एच्छानि, विंशत्यामा्भवः पवमानः, 
चतविःशत्यामग्नि्टोम सास" गत०जा०१९।५।१।१ 
दानभौलप्रजाकामनया कत्तव्य रकाहसाध्ये र्यन्नभेरे 
च "गोस्तोभेन य इच्छेत् दानकामामे प्रजा खादिति” 

अञ्च" चो° ९।५।१४ तद्विधानं तल वोक्तम् दशतम् । 
गोतमौपुत्र ए" ६त° गोतम्या अहल्यायाः एवे शनानन्द् 

गो तज्ञज ए प्रथस्तः गौः “परशं सावचनेच?” पाभ्पू्वेनि०। प्र 

शस्ते गवि स्त्रियामपि पु'स्दमेव नियवतलिङ्कत्वाव् अभरः। 
गोषु मध्ये तज्ञज इति शन्द्कथ्य् त् पत्तिकल्यन प्रामा- 
दकमेव पाखिनौयद्तरे कसेधारये' तद्विधानात् 

गोतौधे न गवा ठत तीथेस् । गोष “ बलिनितेदो गो. 
ती रेवत्य प्रयतास्नना"छद्च०रतौ्मेरे च । «तद्या लि. 

तस्यो शनसोमनोश्च एथोरथाग्ने रसितद्य वायोः । तौ 
दास रवां गुहख यच्छ1बदेवख स चआासिपेये" 
भाग १।१२।२। नलितादौनाेकाद् तीर्थानि तन्तन्नाज्ना 

प्रसिद्धानि" योधरः 

गो तीथेक ए ५पा्ंगतेन शस्ते केदो गोतोधेको भवेत्"? 

चख्तोक्तं देदभेदे “चाधौ तन बच्छ भिषजा तै- 
विजानता ऋद्ंलाङ्गलिकग्देदः कार्यो लाङ्गदिकोऽपि 
वा। सवेतोभद्रको वापि कार्ये गोतीर्धकोऽपि च? 
चक्चते ततप्रयोगे निमित्तकम् । 

गोत्र ष गां भषि लायते बेड पालने क | ।परव्व॑ते तख 

विमग्कम्भर्पेख एचिव्या ,धारकत्वात् तथात्वम् गोवभित् । 
मूबते अन्द्तेऽनेन गृडः शब्द करणो न गृष्टपचची- 
त्यादिना बो वा| रआआख्यायां नामनि तया शब्दय 

मानत्वात्तख्यास्तथात्वस् गोलत्ररूखकनम् । श्सम्भावनोयवोधे 
कानने ५्ेत्े मागे च भेदि" । ऽते हेभच° । 
प्संचे €श्ड्ौ शब्द् च०। १ ०वित्ते धने विश्वः {।खनि-. 
भेदखयापन्यादिबंशे न° । गोनक्राराबा्टौ छप्सिद्वाः. 

` यथाह नि सिर वौधायनः 

«विश्वाभित्रोजमद्ग्निर्भरदाजोऽथ गोतभः 1 च्लिसिषठः 

कश्यप इत्येते सप्र कषयः सप्रानाग्दषीणामगस्तयाटमानां 

यद्पत्य' दुगोत्रभिति'"मतुसतु सप्राह यथा“जमदग्निभर- 

हाजो .विश्वासिल्ालिगोतमाः। वगि्टकाग्यपागस्ता 

खनयो गोलकारिणः | एतेषां यान्यपत््यानि तानि गो- 

लखि सन्यते" एतदुपलत्तखमन्ये घा पि दभेनात् । तथा 

च धमर प्रदीपे गोत्राणि ठ चठर्विःथतिरित्बाह तथा अ 
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महः “शाखिडिल्यः कच्यपदचे व. वाद्यः सावणेकस्तथा । 

भरद्वाजो गोतसख सौकालोनस्तधापरः। 

ग्निवेगश्यच रष्णात्रेयवशिषटकौ । विश्वाभिः कुशिकञ्च 

कौशिक तथापरः । तकौ शिकमौ लयौ आलम्बनाः 

पराशरः | सौपायनस्तथाऽलिञ्च वाह्कौरोह्ितस्तथा 

वेयावृषव्यकचचेव जामटग्न्यस्तथापरः । चतुर्विशति 

गेन7खां कथिता पृष्व पर्डितेः'" | «^सौकालोनक- 

मौद्वल्यौ पराशरहस्मतो | काञ्चनो विष्णुकोधिक्यौ 

कात्यायनाते यकाण्वकाः । रब्णात्रेयः साध, तिच कौ- 

र्डिल्लो गगेसंत्तकः। ऋङ्किरस इति ख्यातः अना- 

इकाख्यसं नितः | नव्यज्ञेमिनिषद्वाख्याः शाण्डिल्यो 

वल्धएव च । सावग् लम्बपरानेयाषपद्या तकौ शिकः । 

शक्रिः कारायनद्ौव 

सौपायनञ्च नयो गोलकारिणः। एतेषां यान्धप- 

चयानि तानि गोत्ाखि मन्वते" । सव्वे"हिचत्त्वाविंश- 

इगोलकाराः | “अपत्यः पौलपष्डति गोलम्” पा०१२ख्तं 

कल मशा- 

वादकिर्गोतभस्तथा । शुनकः 

 पौलप्रष्टतौ ऋअपत्यत्वेन विवन्चिते वंशे न^तदखायमाशयः- 

प्रवराध्यायप्रसिद्धः लोके गोलमिद्ध तु तद्प्रसिद्धखापि 

संत्नायेमिदम् पौत्रादेरष्यप्यत्वाव्यभिचारादपत्यपदद्या- 
प्तयत्वेन विव{खितभित्यथः तेन॒ पौरैस्ते न पिव- 

चायानेव गोल्त्वम् । पौत्रापत्यशब्द्योः ससम्बन्ि- 

कतया यदौयपौलादि त प्रत्येव तख गोत्रत्वस् इति । 

द्य प्रयोजनं तु ““रकोगोने"” चा०नियमा्े' तथाहि 

भोले शक णएवापत्यप्रत्ययः दात् । छपगोर्गो्ापत्यम् 

उपगवः । गार्ग्य: | नाडायनः । “गोलन ्लैकोन 

संख्यानां प्रत्ययानान्परम्परा । यदा सद्य नय भ्बो 
ऽजिरोत्पत्तिः प्रसज्यते । अपत्यभ्पिन्वरेव खात्ततः 

प्राचाभ्रपीति च । मतभेदेन तद्वयन्य नमेतन्तथोत्त- 

रम्” सिनकौ० अयमर्थः पितरेवापत्यभिति प्ते हि 
उपगेस्त,सौये वाच्ये आ पगवादि खात् । चतथ त्वजी- 

वच्छे ्टतवंयेव च्यौपगवेः फक । इत्यभिजफकोः 

परभ्यरायां सलाच्छततमे गोत्रे एकोनशतस्मत्ययाः खः । 

पितामड्ादीनामपौति  खख्यपक्त वु तीये वाच्ये 

उथगोर्ा दृष्ट सिद्धेऽपि अणशन्तादिजपि खात् चतुर्ये 

फणगिति ततः फगिजोः परम्परायां अततम गोले ऽटन- 

वतिरनिष्टप्र्ययाः स्युः| अवो नियमायेमिदं त्रम्". इति 
गोत्ापदये अनेकप्र्याः पाश्विह्िता विस्तरभयान्नोक्ञाः 

गो्रान्तरे जात्यापि दानादितो मोतरान्तरत्व' खटतिवि- 

गात 

हितं यथा “गोत्ररिकथे जनयिदन भजेत् दन्तिमः इतः । 
मोत्ररिक्थाह्गः पिर्डोव्यपैति ददतः खधा" मदः । 
अयमाशयः दानात् जनयितः खत्वे जिष्टत्ते दादश 
विधषवान्नगेतत्वेन दत्तदाकौन† पुल्रनिधित्वेन विधा- 
नात् विधानेन संस्कारादिना च. यहीठः एव्रले 

तद्गोत्रत्वम् । दत्तकन्यायान्तु वचनाटेय पिद गोनापदड्ा- 

रेण पतिगोल्रपराश्निः तथा च उ.तणव्यप्यापितं यथा 

““तदानों गेल्नापह्णारमाह लघुहारीतः । “खगो 

नराद्श्रश्यते नारी विवाहात् सप्रमे पदे। पतिगो- 

त्रेण कत्तंव्या तखाः पिण्डोदकक्रिया” | पाखिय- 

ादपि पितुगोतरापद्धारमाड च्ाङ्गविवेके ्स्सतिः। 

^पाणियषहणिका मन्त्राः पितुगोलाप्ारकाः | 

भन ले ख नारौ देय' पिण्डोदक' ततः” । यत्त 

सषिण्डनख गोलापहारित्वप्रतिपाद्कवचनम् | ““स- 

श्खितायान्तु भावयां सपिश्डोकरप्यान्तिक् । चेतु 

भजते गोल्रभह्ं न्तु पतिपेत्कम्"* दति काल्यायनीय 

नत् शाद्यन्तरोथं शिषव्यवज्धाराभावात् । अतएव “चअलु- 

सन्त्रिता युर गोते याभिवादयेत"” इति गोभिलोक्ता 

शप्रपदौगमनानन्तर' प्युरभिवादन" तत् पतिगोतेख 

कततव्यमिति भटनारायणेदक्नम् एतेन पित्गोते येति 

सरलाभवदेवभटाभ्थासक्त' हेयम् । श्राद्धं गोतेज्ञेख 

विषः च्रारतश्प्रचेताः “गोनक्चम्बन्वनामानि पितृ परि- 

कलयन्” । सामगानां च्राद्गादिकमेभेहे तद्ध विभक्तविशे- 

घान्ततामा ततैव गोभिनः “गोत्रं स्रान्त' सवे 

गोत्रखाच्चष्यक्म ख | गोतस्तु तर्षे प्रोक्त णव" कन्त 

न ख्याति" -शाख्चिभेरेन प्रेततपेये त॒ विशेषः ब्रह्म 

खक्ताः | “"खकाष्ठकगोत्रसतु प्र तस्तरबात्वद्' जपन्” । 

%खात्वा स॑चेलमा। चस्य सिद्धं युरुट्क' जले ! गोतरनामा- 

इवादादि तपेयामोवि चोत्तरम्” छन्दोगविष्य' गो- 

भिलवाक्यम् ^विपच्चगोलं दयितेन लम्भिता"? किरार 

“सप् ट सिन्द्र ताद्य मयि गोल्लभिद्ा^साघ० | “गोत्र विरू - 

लितमृचुरङ्गनाः""रवुः | “खरसि खर ! भेसलायुसौरत 

गोतरूललितेष बन्धनम्" कमा०। “गोलभिरोऽप्यमभेख" 

रुः । गोत करोति श-खिनि । गोलकास्नि. गौल- 

प्रवत्तंक छषिभेदे। “सप्रौते गोलकारिखः' वौधा,। 

च् गोतरकत्ते, तन्ना “तपसिनो जद्धाविदा गोत्कक्तर 

एव च^भाग्वाचु.४अ०। गां भूमिं दृश्या त्रायते लं -क । 

१ मेषे निर"! गोलभिच्छन्द्े दशम् । 
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मोनलकौला सलौ गोत्रः पर्वतः कौल इव विषटम्प्रकत्वात् 

यस्या; | थव्यां हेमच° 

गोत्रज एसी गोत्रे समाने वंथे जायते जन--ड ] एक- 

मोल्रोत्यन्न “तत् चतः गोत्रजौ बन्धुः" यान्न" । 

यद्यपि गोनरोत्पन्नमालेऽख प्र न्तिस्तथापि शौ चसे 

"दशादेन सपिण्डास्तु शुष्यन्ति प्र तद्धतक्रे । चिरा- 

ल्ेष्य सक्ृल्यास्तु स्ञात्वा धयन्तं गोत्रजः” व्यासवाक्ये 

गोत्रजषद् पारभाषिक' यथाङ् इन्वतु: ^सपरण्डिता 

त परुषे सप्तमे विनिवक्तं ते । सप्नानोदकभावस्तु निवत्त - 

ताचतुरशात् } जन््नाग्न्ां ख्डतेरेके तत्पर' गोलजा- 

मताः" इति.“ गोत्रजा निदत्तसमानो द्कभावाः शु*तश्रघुर। 

वस्तुतः गोत्रजपदख गोलोतमन्नमात्राथकत्वे ऽपि सामा- 

न्यविशेषन्यायेन सरपिर्डादेर्वियेषाशौ चोक्ते सद्धिच्रपर- | 

त्वम् खत एव ^^ततृदतो गो्रजोबन्ध्, रित्यत्र यान्नमवचने 

गोत्रजपदेन पितामद्ारेषपं हश्भिति तद्व्याख्याने च 

सिना. “गोत्राः सपिख्डाः पितामद्यादयः समान- 

गोत्राः" इव्युक्तम् । 

गोत्रभाग ए गोत्राणामेकगो्रजातानां भागः| गोन 

जातानां परस्यरविभागे “गोल्नसाधघारथं त्यक्ता 

यऽन्धदेश' खमाञ्ितः । तद्वंशन्र्ागतखां शः प्रदातव्यो 

न संशयः ट तीयः पञ्चमश्चेव सप्रभोवापि यो भजेत् । 

जन्नानपरिन्नाने लभतां क्रमागतम् | यं परम्म 

रया मौलाः सामन्ताः सखवाभिनः विदुः| तदन्वयखा 

गतष्छ दातव्या गोलजञेमेदो । . मुक्गिस्रो रभो सिध्ये 

द्परेषां न संशयः | अनिटत्ते स पिरडत्वे सङ्खलयानां 

न श्यति । ऋखामिना त यङ्ग ग्ट हच्तेत्रापखा- 

दिनम् । चु््वन्न् सकृश्यख न॒ तङ्गोगेन ययते | 

विवाद्यश्रोलियैर् क्त' राक्तामात्य सलथेव च । चखदोषे- 

ख्ापि कालेन तेषां सिजुप्रति तत्त्, न" हृहस्पतिः गोत्र 

साधारणं दृव्यभिति गेषः विवाद्यो जामाता 

गोत्रभिद् ४० गोलः प्तं जेषं वा भिनन्ति भिद-किप | 

नदर इन्दर खृ्यथं मेषमेदनात् परषेतप्च्ातनाहा 

तथात्वम् । “रन्द्रो, गोत्रभिद् बा्करायात््'? यज्जु° 

‰०।३८ सौभ भिता इष्टया नायन्ते गोत्रा मेषाः तान् 

हृष्टं भिनत्ति गोत्रान् गिरीन वा भिनति" बेददी°। 
त्च गिरिप्रचभेदनकथा पौराणिको अद्सम्वेया। 

यथा “ततोऽदरयो जातपक्ला विष्णोचंव त॒ मायया । 

अदित मेदिनीं त्यक्वा यथापू्े निगेभिताः। तत्स्वान- 

मघ्ठराणान्त॒ घान्रादि् जलामे । प्रतीच्यां पताः से 
निमनच्् यया गजाः । ततराद्रेभ्यः शंसते छाधिपत्य" 

रात्रयस् | तच्छलेषाचचराः स्वं चक्. रुदयो गरत्तमम्” 

द्व्य पक्रमे “धरगनान्तु गिरीन् खवाग्य सवेष स्थानेषु गोः 

पतिः। चिच्छद् पविना पच्चान् सर्तेषां भवि चारि- 

खास । एकः सपनो सेनाकः छरेस्तत् समये छतः” 

ग्नि ए । ““पनलच्छेदोद्यत' शक्रः शि लावो पतः" 

दूति तद रेण रधौ वखितम् । गोले नाम भिनत्ति । 

र्नाममेद्के एकनामोश्चारणकाले अन्यनामोज्चारके च| 
“तदबुक्तमङ्कः तव चिच्रृजा न क्षतः यदीचखणस ङस्तरत- 

यम् | प्रकठीटला जगतियेन खल् ` रफ टमिन्द्रताद्य 

मयि गोल्भिद्ा” लाषः | “गोत्रभिद् पर्वतभिदा नाम 

भेदिना च म्ञि 

गोत्रह्ठच्त एगगोल्नभवे नगजातो इलः | धन्वन्त भावप्र० 

गो वररबलन नण्गोने नामनि रूललनम् । अन्यस्य नासय - 

शायया न्यस्य नामयन्हणक्छ्पे राग तुके स्ख लने । 

““जमाद् गोलरसूखलने च कान तस्"(नलस्) नेष०) ^“गो- 

मसू लने श्वान्ति' मानिनि } जानौ केवलां मेऽत्र } 

आख्यानतेविशेषप्रतिपन्तिः पाखिगीय इव" जट्ट | 

भाषे क्र “गोलसूखलितमप्यत्र न° ^+उत गोनेरूलितेष 

वन्धनम् ""कृमा० [खादिपोषणेन ले-क । रभमौ भरः | 
गोत्रां सौ गवां समहः व । गोसे गां ब्रायते श- 

गोत्रादि इ ५विङोगोल्नादीनि लत््नाभोच्छय्रयोः'” 

तिङन्तात् परख अहदाच्ततानिमित्ते शब्दगणे 

हुगणस्च पा०गशखत्रे उक्तो यथा “गोल न् व प्रवचन 

प्रहसन प्रकथन, प्रत्यायन प्रपञ्च प्राय न्याय प्रचचण 

विचकच्तण ऋवचनच्तय स्वाध्याय भूवि वानाम” | 

गोह न° गोभावः तव | मोधन्दप्र्टत्तिनिनित्ते गवेतराटन्तौ 

सकलगोव्यक्गिस्य जातिभेदे । ज्ञचणन्त॒ गबेतराहत्तित्वे 
सति सकलगोव्याक्रिटत्तित्वम् । सत्तादरवयतलवादिजामिः 

सकज्ञगोन्यक्रिदत्तित्वात् तद्वारश्चाय सत्यनम् विशेषण ` 

गगनादैमेतराछत्तित्वात् पिगेष्यदलम् । इ्तिताहयच्च 

समवायेन साद्य" तेन॒ गतरेतरषटादौ काचिकसन्बन्धोन 

गोत्वद्य सत्त्वेऽपि नासम्भव: ब वा गवेतरासमवेतश्च गग ` 

नादेः कालिकेन सकलगोव्यक्तिडत्तितवादतिव्याप्मिः 14 

तस्याञ्च जातेः गोपद्प्रत्तिनिभिन्ततस्क्त' ` काव्य प्रण 

वाक्यपदीये “गौः खद्ूपेख न गोनौष्यगौ; गोलाभि- 

सम्बन्धान्त, गौः” यत्तो गोत्वसम्बन्ारेष गोरगोभद्- | 
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वाच्यता शतो गोत्वश्च गोपदेग्रहसिनिभिन्तत्वम् 

तद्व्यञ्जजद्च मलकम्बलादिभच्वद्पञयाकारभेदः संस्वा- 

नविेषद्धव॒ लातिव्यज्जकत्वात् | तन्न॒ गोषद गोत्वे 
शत्रो । व्यक्त भ नमदुमानात् वतल्यवित्तिषेद्यत्वाहेति 

भोमांसक्ामन्यन्ते अनुमानञ्च गामानयेत्यादौ गोत्वान- 

यनमिति शाब्दबोधात् परम् गोलवकमेकानयन' गोकमे- 

कानयनं विनाऽहपपन्नभिति व्यतिरेकव्याभिखडहाधौनम् । 

गोत्वविशिष्टे शक्तमिति त॒ नेवायिकाः व्यक्गिमात्रख 

शक्यत्वे व्यक्तोनानानन्तवात् व्यभिचारः | अतद्ाह- 

चिष्पोऽपोहो वा गोपदशक्य इतिवत बौद्धाः 

गोद ए गां .नेल' दायति. शोधयति दक । शसस्लकस्वे 

भस्तिव्को हेम° सल्तिष्कख नेत्रप्रकाश हेठत्वात् तथात्वम् । 

गां ददाति दा-क । रगोदानरि ति) “अच्रदस्तु चरियं 

इटं गोदोतरभख पिष्टपम्” भलुः | गोदावर्यां समीपस्ये 

ेशमभेदे ४° ततः चत्रथ्यांस् अण । गोदः तहे शादरूरभ- |. 

वादौ नि° जनपदे ठ वरखा०तद्ध लष् | गोदो जन- 

^“ विेषखानाञ्चाजातेः” पा | कब्थख विरे- 

क्ानामपि तद्धिङ्कवचने न ठ जातेः गोदौ रम्- 

सोयौ'' वि-कौ 

गोद न° गोदं तायते लं-क। मलिष्करचते चकुटादौ 

गोदन्त न°गोदेन्त इवावयवोऽख्य &ैत°। इरिताे राजनि०' 

गोदा सनौ गां खग' ददाति सुनेन दा-क । गोदावरो- 

नद्याम् हेम । “'नेष्ोऽय गोदोचचरतच्च यावत्* छ चि ०, 

गोदान न" गो केधालोमानि कृ दोवन्ते खयन ऽन । 
 श्वाधारे ल्युट् !केणन्ताष्यं जाति संखारमेदे केशान्त 
भदे २२५०४८० दृश्यम् । “अथाख गोदानविभेरनन्तरम् ” 

श्षुः | तञ्च “एवेन गोदानम्" खाद्वग्ट०१।१८।१। इत्या- 
दिसूष्जा तेन निद्पितमू । ““चद्धापनयनगोद्ानवि- 

बाहाः” चआाश्^ग्ट०| गवि एथिव्यां दौयते निधीयते खाप 
कजे दा-कम्ब्खि ल्यट् | २द्श्िणकखंसमोपस्वे शिरः 

प्रदेशे । “अपरश्च दश्िपयाग्निम् दच्चिणं गोदा नन्दति 
' काव्या० चरौ ° ५।२।१४। “द्वियं गोदान" वितान 

त्तौमामापः" कात्या° शरो० ७।२।९। “खपद्धिमेषि एथिवयां 

दीयते इति गोदान" भिरसोदश्विष्यं प्रें विताय्य 

कद्कःतादिना ततृस्थाने केशान् विजटान् ज्ञत्वा उन्द्तिः 

क्ेदयति अङ्िराद्रेः करोति ईमाभापः इत्यादि मन्त्र ख" 

ककः । ईत गोः चरभ्या ष्य वा श्दाने | गोप्र- , 

धंसापूषक' तहानप्क्ञारो हेमाद्विष्दा° उक्तो यधा 
२८ कवा०्मागथ ६७६ 
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भविष्यत् एराणे । बह्मनोवाच “श्ादिखदष्हिता ग 
॥॥ न ५.१ 

योय" परिक्ोत्तिता । चरे योय स्वलोकानाहतपन्ना 
करत॒सि्चये। जद्वणादव गावश्च कालमेकः द्विधा 
कतम् | _ एकन लन्लाल्िढन्ति इहषिरेकत्र तिति | 
गोभ्यो यन्नाः प्रवत्त॑न्ते गोभ्योदेवाः शखत्विताः । गोभ्यो 

बेदाः सशङ्गो्णाः सषड्ङ्पटक्रमाः | ष्टद्धमूलं गरव 
नित्य ब्रह्मविष्णु समाचितौ । ङ्यो सवैतोयांनि 

श्यावराणि चराणि च | शिरोभध्यं भद्ारेवः सप- 

मूतमयः स्थितः । ललाटा सिता देवी नासाव 

च षणश्खः । कम्बलाश्वतरौ नागौ नासाषुटद्धपालितौ । 
` कयोरश्चिनौ देवौ" चचुभोः शशिभास्करौ । दन्तेषु 
बायवः स्वे जिह्वायां वरुणः स्थितः । सरस्वती च 

ङ्कारे यमयच्ौ च गण्डयोः | सन्ध्याद्य' तथोषाभ्यां 
परीवाभिन्द्रः समाचितः । रक्षांसि कचदेे तु साध्या- 

चोरसि संख्िताः | चतुष्मात् सकलो धर्मः सय ज- 

„ च्च संस्वितः । खुरमध्ये ठ गन्ववौः सुराष्, च 

पन्नगाः । खराणां पञचिनास्रषु गणादष्स॒रसां स्थिताः। 

खद्राचकादथ षे वसवः स्वरुन्विषु । ओओखोतटस्याः 
वरः . सोमोलाङ्ग.लमाचत्रितः । आादित्वरश्मयोबाखे 

पि्डोम्ता व्यवस्थिताः । साचाह्ङ्गा च गोर्न गो- 

„ भये यश्ना स्थिता । क्षीरे सरखतो देवो नुदा द्- 

धिरुस्थिता । ताशनः ख्यं समित्राह्मणानां युः 

परः । ष्टाविंशंतिदेर्बाना कोच्योरोमघ्ठ संदिताः । 

उदरे एथिवो क्षया, सगेलवनकानना । चत्वारः सा- 

गराः पूष्ण गवाङ्क वृ पयोधराः | एतञ्च कथितं 

सलयथा गोषु प्रतिहितम् । जगद देवशादूल ! वे 

देवृदरमानवम्' । स्कन्दपुराणे "ट्ानि खादन्ति 

वंखन्तरश्ये पिबन्ति तोयान्यपरिपहाख्वि। इद्ान्ति 

याद्धन्ति घनन्ति पापं गवां रदजीपति जीवलोकः । 

वास्तु गावः शमयन्ति गप -दन्तास्तु गावस्तिदिवन्न- ं 

यन्ति। संरन्दिताद्चोपनर्यान विन्त गोभि तलं धन- 

मस्ति किद्धित् ¦ शष्मः समच्नाति ददाति नित्य॒ पाप- 

च्लि मिलरविवद्धनं च । स एव चार्यः परिभच्यते च 

गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित् | तृणानि शुव्काखि 

वने चरित्वा पोत्वापि तोयान्यक्टन क्लवन्ति। यद्गो- 

. भयाद्याञ्च पुनन्ति लोकान् मोभिॐ$ तुल्यं धनमस्ति कि- 

सिव्” । हारीतः “ब्कच्ीराञ्चयो गा वे बराह्मणायो 

पपादयेत् । उन्तारयेत् काल्मान' सष ला कलानि च | 
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देवलः “दशीलां लक्षणवती युवतीं बह्धसंयुताम् । 

बद्कदुगधवतों द्िगृधां सेन" दद्यःहिचच्चष्ः” | वेद्- ` 

व्यासः + यश्चात्मविक्रयं छत्वा गाः ऋरौलवा संप्रयच्छति) 

च्ाल्मविक्रयत्ल्यास्ताः शाश्वतः इडकौशिकः” । तथा 

सं्रानेष्वजयित्वा तुयो वै गाः सख्मयच्छति। यावतीः 

स्र्भयेदुगावः स तावत् फलमश्् ते" । तादितिं पूर्वोक्त 

तावद्गोरोभसस्तित' संवत्सरः सखगफलमित्य्ैः | “यो 
तै द्युते धन" जिल्ला क्रीत्वा गाः संप्रयच्छति । स 

दिव्यसयुतः शओाक्रवधणां फलमञ्ज ते" । “अन्तजाताः, 

सक्रयन्नानकब्धाः , पणक्रोता निजिंताख्लौकजाच । ज- 

ऋ)तृ्टाः पोषणाभ्यागताञ् दारैरेतर्गोविरेषाः प्र 

शस्ताः” । न्तजाता ग्भिण्य इति भारतपदप्रकाशथ- 

कारः | छक्रयलश्वाः यथामद्क्रयप्राप्राः न्नानर्नाः 

प्रतिखङलब्धाः पणक्रौताः निजिता 

शुद्धादिना, चओोक्जाः शच्छोत्सृाः 

पोषणाभ्यागता ` अतिग्याध्यादिशच्छाक्रान्ताः 

ष्टतिलब्धाः 

ग्टद्हजाताः, 

सत्यः 

खामिना याख्यक्ताः सयं च पोषणं ऊत्या लच्छाः | 

«सटा दुष्टा दुबला व्याधिताः श्व न दातव्यायाच 

मृख्यैरदत्तेः । क्त विप्रः या फलैः संयुनक्ति त्या- 

बौययांशाकलाक्चापि लोकाः” | मू्येरदन्तंः स्तीढतेति 

शेषः! लथा । «न शां ` पापवत्छां वा बन्धयां रोगा- 

न्वितं तथा| म व्यङ्कामपरिश्रान्तां दद्याद्गां ब्रा- 

छणाय वै । योदद्याद्ोपयुक्ताधः जोांग्धे तञ्च निष्क 

लाम् । तभः संप्रविशेहाता दिजं ङ्ख येन योजयन्” | 
जह्भएुराण्य ^पौलोदकां जगघतृखां इग्भचोषां निरि- 

न्द्रियाम् । यन्ध्त्तामङ्क होना उटतवल्घां महाशनामू । 

केङ्लल परो षास्ि क्रव्यादां सख्धिनौं खलाम् । एधे 

धललष्हन्ित्य ब्रणयितस्तनोम् | नः दद्याद्ग ाद्यणेन्थख 

खदोषः इषभन्तथा" |. पोतोदजां लग्धतुािति, 

शडत्वो पलच्तयपरम् । दगधचोषां, खशोयस्तनपा- 

यिनी, मङ्ाथनाम् व्छभच्ता,` पुटे" बारधावस्यव 
या गभिं्ौ। विश्वाभिनः “नेकण्टक्काञ्च निः्ङ्कां 

स्फटिता्चौ चनचवृषुराम् । न दद्यात् लिखनोञ्धंव गां 
शभानेव दापयेत्" । महाभारते “खभ्बरोधोग्ां | 

दन्वा ब्राद्धणेभ्यो प्रतापवानु | बु दानि दथेकश्च 

सराष्ोऽभ्यपतद्षिस् | दश्वा चतसहखन्तु गवां राजा 

प्रसेनजिव् । सवत्छानां महातेजा गतोकोकानहसभान्"। 

तथा| “प्रादा यल सव्या; शया रलेाच्ववा- | 

सख्याः श्चा ग्निडेानिखः | 

~. परियाय दानाय देया सेचय ङान्विता । अज्ञलोनाय 

 इच्छरेशे ठ दाता वै धाता बद्रथिखो भवेद् । रदङ्- . 

 शतदिगधं प्रच्य च | सतिलं विप्रपाणिन्तु प्रागयन्तु 

ह गोदा 

था | वराचापसरसो यल तल्न॒ गच्छन्ति. गोप्रदाः । 
गोप्रदोगरकष्ौति पयः पौत्वाम्ब् जञ्चलम् | विमाने. 

माकंव्येन दिवि राजन् | विराजते तञ्चार्तरेणाः 

इन्रोख्यः अतथोवरयोणितः । रमयन्ति विमानच दि- 

व्याभरणमूषिताः ! वेणानां ` बज्ञकोनाच्च नूषराणाञ् 

निःखनेः। हासे इरि खाक्ोषां चपः ̀ सन् ` परतिबु- 

ध्यते । यावन्ति रोाभाख्ि भवन्ति सेन्वास्तावन्ति 

वाणि महीयते खः। सगां तच्चापि ततस्तु रेके _ 

कले स्त्पश्छति गेामतां सः" ।' विष्ण. “मोमदानेन 

खगेलापनोति दथधेदुप्रदोगोलोकं थतप्रदचच मह्मलोकम्” । 

जाबालः “कोभायं मम्निानख. बेगान्द्द्यादवा- 
चिताम् । लिर्चिन्तपूर्णां थिवी तेन दन्ना न शंशयः"। 

याश्तवल्क्यः “यथाकथञ्चिहर्वा गां षेद वाश्धेचभेब् 

वा। ऋरागाभपरिक्िष्टं दाता खगे महीयते” । 

अङ्गिराः ““मौरेकख्धौव दातव्या श्रोलियख्य विशेषतः । 
साहि तारयते पवान् सप्रशप्रचसखप्र च"| नन्दि 
राणे “अपाने रात मौरदत्ता दातारचचरक्ष' नयेत् | 

क्लेकटिशत्या युक्त" यहीतारञ्च तारयेत् । विधिना च 
यदा दत्ता पात्र बेहः सदश्वा | -तदा तारयते 

छन्तन् कुकानामदुतेः शमैः। पानरख्टाध्याद्मिका 

देवदाद तथा सस्खा ` 

गोदान' दो तडुत्तमम्” । महाभारते “इत्तिग्काने 

सीदति चानिमालम् कव्याथं च हेमह्ेताः प्डत्याम् । 

य्वधौ वा बालसंटद्चये वा षेचन्दद्यादेष कले विशिष्टः 

प्रचचत्यां सोमयागे । तधा ““न॑ बधाय - प्रदातव्या न ` 
कीना न नाल्िके मोजो न च दातव्या नथा ¦ 

गौः पुरुष्फेथ !* । कोनो हलपराङकः । चानेयः ` 

“सोदे गड्धभ्ट्याय चोत्रियायाऽ ऽङिताग्बये । अतिथि- 

स्वाय लुब्धाय पि्युनाय च | इव्यकब्यव्यपेताय गौनं 

देया कथञ्चन” | अथ दानविधिः। . विशामिनः 

प्राङूहूख गासवच्याष्य खवत्धानां प्पूजिताम् । 

खस्तु विप्रः खात्मामलचयलकितः । आ क्घपाल' करे 
ष्वा कनकेन समन्वितम् । निचिप्य पच्छ  तञ्षिखु 

निधापयेत् | तिकलः  सङ्खशङ्धापि ग्टङोला दानमा- 

चरेत् । कनेनेव द॒ मन्य पानरत जवं चिः 
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चेद् । यक्तसाधनभूता या विश््धाचप्रषाचिनौ | विश्व- 

पः परो देवः प्रौयतामनया गवा | च्दुबच्य त तां 

मेह बद्धेन समन्वितास् | गोमतीन्तु तते विद्यां 

जपेत प्रयतः शुचिः उदिश्याथ वाश्देषं प्रोयतामिति 

नच. | पाल मनसि शरञ्जिन्त तोयमपद् विनिच्चि- 

पेष् | जलथायौ ब्रह्मपिता पद्मनाभः सनातनः । खनन्त- 

भोगण्यनः प्रीयतां परमः पिता” | गोसतौमाड यमः 

५गावः रभयोनित्य' गावोगुगयुलगन्विष्षाः | गावः 

प्रतिहा भूतानां गावः असूयन सहत | 

गावो देवानां इविर्त्तमम् | 

चद्लभेव पर 

पावनः सवभतान र~ 

च्चन्ति च वड्न्ति श । हविषा मन्लपूतैम तपयन्तवन- 

शान्द्वि। ऋषोषामम्निहोनु णां गावो डोमप्रति- 

 शिकाः। स्वेंभाभेव भूताना गाव; शरण््तमम् । 

लावः पवि" परमं गायो भङ्गलसत्तमम् । गाषः सवख 

कोकषद्ध गागोधन्याः शभावः । नमोगोभ्यः खोन- 

सौम्यैः सौैरमेयोभ्य एव च | नमो ब्रह्भाद्ठताग्यच्“प- 

बिलराभ्यो नसो नमः। ब्राद्रणाखौव गाव श्ञखमेकः 

इषा शतम् । एकन मन्नास्तिटन्ति इषिरेकम् ति- 
हति” | अन्ापि गोमतो, स्ाभारलोक्ता तिलधेत- 

दाने दिता, 

गोदानखाधारण' मन्लमाह वशिष्ठः | ““ठतच्ौरप्रदा 

मायो शतयोन्वो ठतोद्धवाः | शतनद्यो ` तावत्ता 

- भे सन्तु सदा ण्डे । ठतः ने इदमे नित्य इतं नाभ्यां 

प्रतिषितिभ । श्तं मे सवेतखष ददं मे मनसि ख्ितम्। 

गावोन 

` खञतस्ेय गव मध्ये साम्यम्" । ^इत्याचद्य लपन् 
खाय प्रागञ्च पुरुषः खदा । यद्वा जरते पापं तस्मात् 

ख परिसच्छति, द्चिणा चाम चव्यम् यद्ाङ् विषः 

अरम छयायुदंकिष्यायै न संशयः । गोप्रदानन्तारयते 
सपन पवान् नरास्तथा । छवखं' दक्िां दत्वा तादश 

च्वखच्यते । चवं परम दन छवण दक्ि्ठा परा। 

चवे पावन प्राह; परिमाणः परन्तथा" चलम शष 

यशब्द शिरणयपव्यायत्वे ययाथक्यदष्टनम् । अप- | 

रे लाः .सजद्श्चरि तद्वशं यब्द्ावगतपरिभाणा्थपरित्या- 

-शादपपत्तोः पवयन्छ्दखय प्राद्धरिथादिकियाकमेभूत- 
ज्वा हितोयान्तत्वेन चिङ्कविेषनिद्धारणाञ्च परिमा- 

ऋ्धेतेष ज्ाययेति |. श्व" च त्यनियतादुष्ानप्रसङ्ग- 

॥ २७० १} | 

*ततश्चानयोविंकल्याद्ठागक्निति । सर्- ` 

द्वं दखिणामाद्कर्गदाने ` मड्ाफले ।' वथ 

गोदा 

भङ्खूः तथा परिभाख्परन्तथेत्ये तदपि समञ्जस खात्"? | 

वख मेदेन गोदान फलादि तत्रोक्तं यथा 

“ष्णाङ्गान्द्दते यस्तु पष्चछघ्रां खलङ्क.तास् | बर्टा- 

मालाकलां नता एष्य चं वाप्य, ताम् | विषिवञ् 

हिजातिभ्यो यमलोकः न पश्यति च्ायुरारोग्यमै- 

खये' दाता कामाद भानाम् । 
[५ 

दिबयरलन रलङ्ु, ताम् । 

शो ताङ्खगन्द्दते यस्तु 

चशटामालाङकां कत्वा पष्प - 

चं वा्यजङ्क.ताम् । शख भरपः प्रदातच्यो दतेनाद्धञच पूर 

येव् । छवणेशष्टक्गाभरणा ता रसौप्यखुरा मा । प्ट 

च्छल्ञा शुभा चैव दातव्या ध्यानयोगिने | यस्तु दद्याञ्च 

गां खेतां तस्य पुरयफड्ं श्टणु | ऊन्छप्रष्टति यत् पापः 

सातुक पेतृकं च यत् | कुरोडतद धूत तत्तथा 

देव नश्यति | गान्द्दानौह् इत्येव वाचा पूयेत सवेशः। 

पिता पितामद्द्धोव तथौव प्रपितामहः | नरकस्वाः 

प्रहच्यन्ते बोयलोक व्रलन्ति ते| गौरं ॐव प्रयच्छे 

यस्तु गां बे नरः शिः छहोरालोषितदेव क्तौ 
चोनरः सदा । सणोष्टङ रौप्यखुरां चक्तालाङ्गल- 
भषिताम् । षयटामालाङ्खलां चेव गन्व पष्प लक्ख, ताम् | 

क्तपड्धास्तरेत् प्रान्नो खे धूप प्रद्1पयेत् 1 मच्यभोच्छा- 

च्रपानेन वब्ाद्धणान् भोजयेत् एमान् ।. गान्ददागीडह 

दूत्येव वाचा पूयेत सव्वंशः | माटक' पेटक चेव यद्धा- 

भ्यदुदष्णा त' भगेत् | पापञ्च तस्य तत् सव्व ट्हत्यग्नि- 

रिजेन्वनम् । वषकोटिसडचखन्तु. पुमान् सर दिवि मोदते। 

दासीदासेरलङ्कारोशत यते सव्व जन्तुभिः । अरोगखव 

जायेत तेजस्तौ च भवेन्नरः । नोलव्ांञ्च गान्द्दाहो- 

गभी अौशयुणान्विताम् | स्णशष्टङ्गी' रौप्यखुरां 
शक्ताकाङ्गलभूषिताम् । पड्च्न्नां शुभां सौम्यां वणटा- 

दानेरलष्ताम् | पञ्चरङ्ख लेख गकूगे्टनथोभि- 

ताम् । रद्र्यं प्रखेदेया विष्यो ब्रह्मच इ। 

गां दद्मो इष्येव वाचा पूयेत सव्व शः । पिता पिता- 

मह्चोव तथैव प्रपितामहः | नरकश्वाः प्रख्च्यन्ते 

नलां गां ददतेठयः। वभेकोटिसख्ञाणि कोके ति- 

ति वारुणे । दधिचचीरवद्धा नद्यो वनतेन्ने सव्वतः 

खदा । दतभैलाः प्रपद्यन्ते नवनोतसखय पव्वंताः । लधि- 

भागो बह्धनो दुर्भच््यञ्च न पश्यति 

सवणेवतृससद्हिताया 

सनव भद्ाभारते | 

शभागवल्यां कपिलां धेः दत्वा प्रयख्िनीम् | 

कपिलादिकायागेादनविभि- 
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चत्रतां वस्त्रसम्यन्नां बह्मलोके महीयते" । समान- 
बत्घां शमानवखवत्साम् । “"रोह्हिष्णौं ठल्यवत्सां च धे 

दद्यात्मयखिनोस् | घछत्रतां वश्तरसंवीतां इन्द्रलोके महो- 

यते । समानवत्सां शबलां घे दत्वा पयख्िनोम् | 

सुव्रतां वस्त्रसंवीतां सोमलोके नहीयते” । बां 

अव राम् ।““समानवत्छां गच्णान्तु धे द्वा पयस्तिनीम | | 

खत्रतां वस्त्रसंवौतामग्निलोके महीयते । बातरेणखब- 

न्तु सवतं कामदोहनाम्ः। प्रदाय वस्त्रसंवीतां 

वायुलोके महोयते ! समानबलत्धां धान्तु वेद॒ दत्वा 

पयस्िनीम् । ` छतां बस्रसंयुकलां यमलोके महोयते । 

च्छ्य हेमसवरखान्तु सवलत्छां कामदोहनाम् । प्रदाय 

बस्त्रसंषोतां वारुणं लोकमन ते । च्या, गौः | काम- 

दोहनां अनायाखदो हाम् । " हिरण्या पिङ्गा 

सवल्ां कामदोहनाम् । प्रदाय वस्त्रसवौां कवेर 

कोकमाम्र् यात्"? । पलालधूमवखौन्तु सवल्धां कामदोह- 

नाम् | प्रदाय वद्रसंवोतां पितृलोके महीयते } सवलया 

पोवरोन्दत्वा सितकण्ठोमलङ्क ताम् । वे्वरेवभसम्बाधः 
स्यान श्रेष्ठं प्रपद्यते । सितकण्टौं शष्णगलाम् । “समान- 
वलां गौरोन्तु घेदन्द त्वा पयस्िनोम् । दछव्रतां वस््रसं- 

योतां वस्हनां लोकस् ते । व्रता चखदोद्या । “पाख्ड- 

कम्बलवखंान्तु सवत्छां कामदोडनग्म् । प्रदाय वस््रसखवीतां 

साध्यानां लोकमन ते । वतशोपपन्नान्नोराङ्गो सव्वं- 
रल्रसमन्विताम् । गन्धर्वाप्रसां लोकान् दत्वा प्राप्नोति 

भानबः। गोप्रदानरतोयाति भित्वा जलदसद्धयान् | 

विमानेनाकेवर्येन दिवि राजन् | विराजते। वञ्चाङ्- 

वेशाः चुखोण्यः श्त वरयोषितः । रमयन्ति नर- 

शष्ट" गोप्रदानरतन्नरम्* । 

देशतोहे येन गोद्ानवि्िस्तव्रौव लिङ्कन्राखे 

“देवदक्िणदिग्भागे भेदः काग्यां रदन्हखो । 

पाङ" वत्सलं त्वा ब्राह्मणं च उदङ 

खम् । प्राडनछखो यजमानस्तु पूजवेन्च गह्ज' ततः । 

कोऽदादिति च मन्त्रेण ॒म्डद्भोयाद्वाह्मणः स्वयभू'" । 

देवोऽत्र महेश्वरः | “एवं विधानतो इवा याति 

दाता भिवाख्यस् । तत्र भङ्का्चयान् भोगानन्ते 

ब्धंति शाश्वतम् | देवोषएराखे “नौकां वा यदि 

वाशतां पाटलां. कपिखाभपि । सद्ग्धां बह्यलाद्धव 

चखदोहां गाच्रुषः" | “खादाय विधिवहवौ पूलये- 

च्.भपड्कजेः। भूपन्त॒ पद्धनिवयावन्तरुण एद चन्द्मम् | 
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दत्वा ठ भन्त्रपष्वन्तु नेषेदयछ्पकख्ययेत् | पायसं दत -. 
संयुक्तः च्ामयेद्च तथा व तास् । दिजाय शिवभक्ताय 

सवल्धाङ्गगं निवेदयेत् । शष वस्तरकांश्याञ्च सहा एुणयमङ्रा- 
भ्याव् । यावन्तद्रोमसंख्यान' नाबह् व्याः पुर वसेत् । 

इषव गतपापेाऽसौ जायते पर्तम ! ।" विण् धमे" 
"मान्धाता चवाच। बरह्मणः प्रीयना्थौय केशवं 
श्वद्छ च। यानि दानानि देयानि तान्वाख्च्च हिजो- 4 

षतम | | येन चेव विधानेन दानं घुखः खावम् । 
रेह्िकाष्ठद्चिकाश्चिञ्च करोति न विडन्यते। वसि 
चकाच। गोद्ानमादौ बच्छामि प्रत्यच्चक्रसयोगवः | 
"येन चेव विधानेन घेः नाधिकविस्तरम् । पणन्द्िनिम- 
थाखाद्य क्ञात्वाऽ$तर्थ पितुस्तथा । कतो पवासः सम्प्राश्य 
पञ्चगव्य नरेश्वर ! | घनक्लोराभिषेकञ्च लत्वा विष्णोः 
शिवश्च अ । तमन्यञ्खतर यथान्याय पुष्यादिभिरदुक- 
मात् । उदङ्छ्ौं प्राङनलख्ौं वा गृष्टिः लंलवा पय~ 
च्विनौम्"'। गृहः. सङद्परख्धतेत्यधेः । “सपनन वच्छ तवीतां 
सिलयन्नोषवोतिनोम् । सवणे क रौप्यखुरां व~ 
परिसंस्थितान् । यक्तितेादजिषादुक्तां ब्राह्मणाय. 
निवेदयेद् । गावे माखरतः सन्तु गाता मे सन्तु एषतः। 

माजा मे हृद्ये सन्तु गवां सध्य वसाम्यहम् । प्रदक्षिण" 

ततः त्वा धेलु' दिज्लवरञ्च तम् । द्मां नः प्रतिखद्कीष् 

चेदर्द॑त्ता मया तव | कष मे पापापनोादाय गोविन्दः 

परौयताभिति" । बद्िएराखे ठ खयमधिक मन्तः | 
“या धेनुः काशय्रपखासौदनेवा गोतमस्य च | साभि- 
कासफला देवो इङ लोके. परत्र चेति] एवसः 
तं विप्रः गेविन्दं न्प ! कल्ययेत् । खदुत्रजेत्त, गच्छन्तः 

पदान्यष्टौ नराधिप || अनेन विधिना चेह" यो विप्राय 

प्रयच्छति । सखवेकामसद्छद्वाक्रा विष्णु लाकं स गच्छति| 

शप्नावरान् सप्तपरानात्ानदखव भानवः | खप्रजक्रलतात् 
पापान्मरोचयत्यवनौपते | । 

च भानवः | फलमभरोति राजेन्द्र द्चायैवञ्जगौ रिः । 
रवैकामदुवा सम्यक् उरवङारेषु पाथिव | । भवत्यथो पा- 
प्रा यावदिन्द्राबठहश । स्वेषामेव पापानां कता- ` 
मासविजानता | प्रायचित्तमिदट्ं प्रोक्रमहुतापोपड"डि- 

देवानाभेकजन््ालुगः फलम् । ¦ 
इाटक्चितिगौरीखां सप्रजन््ादगः फलम्! ना- ` 

तम् | स्वेघाभेव 

1 ललिवेवै्यः शटरेचान्वोच भानवः गक 

कामदुधाः पराप्रा दत्वं तदहिधिना दषः! । मेभ्यो$ः 

परेपरेऽश्मेषख गेसवख 
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सङ मादते | अ्तयान् भते लोकान्नरः शतसहस्लद्ः | 

गोदारणा न° गां भूलि" दारयति ह~-णिच-चख्य । १ला- 

गोदावरौ गां कगे ददाति, ्ञानात् टा-वनिप नष् 

गोदा 

धिकं छगति नापरमस्ति किञ्चिददानम् पचित्रभिति 

श्ास्तरविदावदन्ति। ताः सम्पदः छरसदख समोह 

भानेदया सदैव विधिना दिजघद्गवेभ्यः ^” 

“शतः परन्तु गोदान कौत्तं यि्यानि तेकनष | | गावो- 

ऽधिकास्तपस्िभ्यो यात् सर्वेभ्य एव च । तस्ान्धहे- 

श्वरो देवस्तपस्ताभिः स्हास्वितः। बदरो बस 

न््येताः सोमेन स भारत ! । यान्तं जद्मषेयः सिद्वा 

प्रायन्ति परां गतिम् । पया हविषा दन्ना शकता 

चाथ चस्या । चऋस्विभिद्ोपकृर्न्ति श्टङ्गवोलेच 

भारत ! | नासां शीतातपौ यातां सदैताः चमं कवते । 

ग .वभविषयः वापि इःखमासां भवल्युत। ब्राह्णेः 

सष्हिता यान्ति तात् पारलक' पदम् । रक गोत्रा 

चूष्य तमात् प्रवदन्ति भनोधि्ः | रन्तिदेवद्ध 

यन्ते ताः पशुत्वे नोपकल्सिताः ¦ अतद्चमरतो रान् । 

गोचसभ्यः प्रवन्तिता | पशुतवाञ्च विनि लाः प्रदाना- 

योपैकस्सिताः | ता इना विप्रचख्छेभ्यो यो ददाति 

भद्ीपते ! } निस्तरेदापद' कच्छ विषभश्योऽपि पा- 

धिव | ¡ गवां स्वद्; प्रत्य नरकः न प्रपद्यते । 

स्त्र विजयद्चापि कमते भलजाधिप ! । खन्डत' वे 

भवां च्ौरमित्याह लिदचाधिषपः। तद्माहदाति यो 

चेशमग्दतं स प्रयच्छति | ऋम्नोनामव्यय' द्यो तञ्जीस्य' 

बेद्विदो विडः । 
यच्छति । खरग वा मृन्तिभानेष, टषभं यो गवां पतिस् । 

विप्रे गुणयुते दव्यात् सपे खगे महीयते । प्राणा 

कै प्राखिनाचेते प्रोच्यन्ते भरतभेभ ! | त्छाहदाति यो 
जे प्रा्ानेष प्रयच्छति । गावः शरगया भूतानामिति. 

वेदविदो विडः। तश्ाहृदाति ये षे शरणं स 

प्रयच्छति । न बधघाथै' प्रदातव्या न कौनाशे न नास्तिके । 
भेाजौविने न दातव्या तथा गौर्भरनषेम ! | ददत् स 

लादकछानां वै नरो गां पापकमैणाम् । 

यातवे बमाह्सैनोधिः | न करां नापवल्छाौ वा 
बच्यां रोगान्वितां तथा| न व्यक्गां न परि्रान्ता 

दद्याह बाद्भर्ठाय च । ट्शगेाखहख्लहा छि शंकरो 

अच्चय नरक 

भाग्खाह" ६६ खर 

छन्े अमरः | रकुटाते ेमचन। 

त्छाददाति यो षे" ष हौस्य' खस््- 
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गोदो. 

श्चान्ादेथः । खगामण्याते नदौमेदे शा च नदो 

दश्विणस्तु दण्डकारणटसमोपस्या ` यथाह "खतशत्य शर- 

भङ्क' स दण्डकारण्यमाच्ितः । मदौ गोदावसौः रम्या- 

भाचधित्य _ न्यवसद्” भा०व०९,७६अ° । “ततो गोद्ा- 

वरीं प्राप्य नित्यः सिद्धनिषेविताम् | गवामयमवाप्नोति 

वा्केर्लक्ठत्तमम् भा ०व०८५ ० “गङ्ग ! च यने । 

` चैव गोदावरि ! सरति ! । नर्ररे ! पिन्तु ! कावेरि ! 
जलेऽख्िन् सच्चिधि" कुर" खले तौरा वा हनमन्लः | 

गोदुग्ध न° ६त० । गोः चौरे । भावप्र" -तद्गुष्या उक्लासतद्च 

वाक्यं गोशब्द दणिंतस् ] वं मेदेन गोड ग्धं शु्यास्त- 

ल्व “कष्णाया गोभेव' दुर्व' वात्ारि युाधिकम् । 

पौताया हरते पित्त तथा बात्रः भवेत् । श्चश्मलं 

चरु शुक्काया रक्लायाश्चापि बातद्भृत् | बाङवत्सविव- 

वृकषानां गवां दग्धः लिदोषज्लत् | वष्कयिस्यास्तिदोषन्न' 

तपं वलत् पयः । जाङ्लान् पेवेसु चरन्तीन† यवो- 
क्रम् । पयो चतरः क्के डो यथाहार' प्यत्तते । 

` खल्दच्चमचणाच्लातं तोर गुर् कफप्रदम् । तन्ते बच्छ 

पर ष्य स्वस्थानां गुणद्ायकम् | पलालटणकषाः 

`. पररषीजजं रोगिणो ह्ितम्'"राजनि०त “गवां प्र्यूषलि 

शौर च विषटन्मि इरम् । ताद्य दिते . सूय 

याम यामाङ्खमेव वा। सन्ताय पयोख्राद्यः तत्- 

पथय दौपन' कध | विवतखावालवत्सानां पयो दोष- 

छभीरितम् । शस्त" वतृरेकवच्ययाघवलोलष्णायोर पि” 

इृ्ादा मासपर्णादा जदं शटङ्गो च या भवेत् । तासां 

गवां हितं चौर श्टतं वाऽश्टतमेव वा } गवां सितानां 

वातघु कष्ानां॑पित्तनानम् । प्रषु" रक्तवर्णा 

, ल्नीन् न्ति कपिलापयः” राजनि° । 

गादुणदा स्रौ गोडग्ध ददाति सम्पादयति दा-क । 
चखिकाट्ये राजनि° | तख्ाभोलमाद्गोढ़ं ग्धषटदने - 

स्तयास्तथात्वम् । 

गोद्द् विश्गां दोग्धि इह-किष ६त°। १गोदोहके(दोयाक) 

«“चिर' निदध्यौ इतः स गोडुच्नः* साषः | }गोपे च 
“चेतोऽखाकं शुणवदगुणं गोड हां देड मेतत्" उद्वबदू* 

इ=ह-क । गोड होऽप्यत्र ए । 

"4 गोदौ हने ।* ५सदरायतने 

भूमौ गोदोहात् कोटिोमाञच" ट.स्° १६अ०। कमेखि 
वज् । "अकमेकघादमियागे देशः काको भागो 

गन्तव्योऽध्वा च कमेबंत्न एति वाच्यम्" वाति, कदां 
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मासमास्ते गोदोहमास्ते इत्यादौ स्वनाकभकधादनां 
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व्याप्रिगभिंतख्वार्धपरतायां तात्मयखाङकमिद् बाह्िक 

यथाह हरिः 

4 कालभावाध्वरेयानामन्तभूःतक्रियान्तरैः । स्वैरक्थदे- 

यगि षमत्द्धपजायते । अतस्ते; कर्मभि क्गो धाव्य. 

ख्ख कञ्{खभावे च निमित्तत्वाय क्ते"? 

गोदोहमास्ते षू- 

व्धादौ धातोरेव सम्बन्धपूवेकासनादौ श्ासनादिकरक 

रक्कः | 

शति । ्ष्टाय' भावः मासमास्ते 

सम्बन्धे दा निङूढलचयाया च्ञापकमेनदान्तिंकम् | 

_ तन्न धातोराद्या्॑ख्चखायां प्रधानक्रियाया अकमेक- 

स्वात् इहादिष् पाठाभावाञ्च गौणक्सणि खकारास- 

भ्वेन भाव रवे लक्षारस्तेन सासमाद्यत व्येव प्रयोगः। 

हिनोया्घलच्चयायान्तु सकर्कतया 

कखरेख ततृक्मत्वेन रु्यकभेणे-व लकारष्तेन सास 

श्ाद्धते गोदो श्राख्धते इति प्रयोगङ्ति विवेकः | खन 

ख्येत्यभिधानात् कद्योगे न तेभ्यः ष्ोति दयोतितभिति 

-ममोरमायां ख्श्म् । र्गोदुग्धे च “द्यो गोदोहोद्धवं 

इतस्” मरः | आधारे घञ् । रेगोददनकाले च 

तत्कालख्च खछड्धश्तां ट सभ गाव्मकः यथाह च्छान^त विष्णु, 

इ ““तनो गोदोहमातर वै कालं तष्ेत् ग्टङ्ाङ्गने। 

खतिधि्रहवयार्थाय तदूर" वा यथे च्छया?' गोदोहन- 

काचच. छद्त्तटसभागात्मकः ““ख) चस्य च ततः इयात् 

प्ा्नो हारावलाभनस्। खरं शचाटस् भागददोच्छोशय्र- 
तिथिम्" माकं" पए, एक वान्त््वात्” खा" त रघु" । 

प्रघानक्रियायाः 

गोदोहनं न° भावे लट् ६ैत। १ गोदो हने | श्ाधारे च्युट् । ̀ 

रगोदो इन काले | “न -लच्छतेऽहावस्यानमपि भोदोहमं क- 

चित् ''भाग०१।१९।१७ । आधारे च्यट छौप। गोदो 
मी गोदोहना(धारपाले गायाम स्त्रो जटाधरः । 

गोषद इ द्रवति हरु-खच् ५त०। गोमू रालनि०। 
गोधम् न° गवां धनः समहः । {गोसमृहे गौ रेव धनमद | 

रगोख्छपघनवति नि१ गौ रेव धनम् । श्गोक्छपे घने न। 
“अदैव किं चिरेण ख व्रजामः सह गोधनैः" इरिवं* 

, ` ६६अ* “गोधनेषु प्रतोदोष॒ वरहारख्खेष् च । चन्चसं- 
, -स्कारदोषेष् पथ्डितास्तत शोभनाः" भारवि०४७य्र 
धनर भावे अच गोवजद्ध रव इव रवोऽख्। 
ध्स्यक्षास्या्य पु शब्द्क” हरिव सलं दग्यम् | 

गोधर ए* गां एथ विदस्भक्रतया धरति धर-अच। 
महोधरे पवते यन्द्चचिर 

| ९२ २७०४ | गोधि 

| गोध ए गोरिव धर्मः} मे्नेऽविचारद्पे गोशदथे , धमे 

“गोधर सौरभेयाश्च -सोऽधौत्य, निखलं उनिः (शह 

समति) भाग्ा०१०४८ उतच्यगन्द !*७५४. दश्यम् । 

मोधा कौटिल्ये कर्डादेराकतिगखः नामधादुः पर० अकर 

सेट । गोधायति अगोधायोत् | . 

गोधा शनो युध्यते वेते बाह्करनया करणे वज् । धतया 

चातवारख्ाय प्रकोष्ठे {बध्यमाने ` चरमे | ^बद्- 

“गोधाच्िष्टभुजा 
शाखेरभृद्धोमा रणाटवो" मावः | “ततञ्चटचटाशन्दो 

गोघाघातादभत्तयोः"” भा" द्रो° १३९अ१। कन्तेरि खच । 

(गोखाप) इति ख्याते \सपंभेरे खनो अमरः “राविषं 
शज्लक' गोधां खडगक्मेयथां स्तथा । भच्छान् पञ्चनन्े- 

षवोतानदुद्ेकतोदतः""सकुना तन्रांस' पञ्चनखेषु भच्य- 

तयाऽभिह्हितम् । तन््ासपाकयुथद् भावप्र*छक्त" यया 

भगोषाच्चोष्णजलेभ यः चाजितां खश्डशः शताम् । 

खिन्नाञ्च तक्रतोयाभ्यां च्चालितां ख च्डख{ग्डतार् {-तल- ध 

येद् बेसवारा्छोः प्रलेो वा वि्वानतः। विपाके मधरा 

गोधा वातभित्तश्रयाशिनी | , कथाया कटुका भोक्ता 

कफन्नौ बलवद्धिनो |" सा द॒ स्यललजनमेदाद्द्िघ्ा । 

सये क । अनवाय । गोधायाः. खपत्यभन् वा दुक् । 

गौ घेर प्तं शभ्वा° ठक। गौपेय उदौचा० भते खारक | 

गौधारः तदपत्ये एस्तरी ठकि स्नोत्वे छप् इति भेदः 

गोधाङ्कलिनवान” भार वर १७अ 

गोधाप्रदौ दही गोधाया इव पादो मृलमद्धाः खाङ्घत्वात् 

छः तित्वादा कुम्पपद्या० ङोषि पङ्धावः । (गोयालिया) 

लताभेदे | साये क | अन वा्ये र्रमाला। 

गोधायम् ति° गां दधाति धा-का अच्चण ६त० गोभारक्े 

“गोधायसं वि घनरेरददेः” ऋ०१०६९।9 । 
गोधाकोणाका खो गेाषायाचर्मण। न्धा वीणा दुष्त 

सा कन् । छस्तगोधाचमेगद्योणायामु। “गोधावोयाका ` 

काण्डवीणाख पत्योवादय न्य् पगायन्ति'" कात्याग्टवौरः 

१२।९।१९ | 

गोधास्कान्ध ९° गोघेव सकन्धोऽख्य । पिट खदिरे 1. राजनि ` 
गोधि इ" गौनँन्रं धोयते यख्जिन् श्ाधारे द्न। श्नाटे 

अमरः गुध-ष्न् | र्गोधायां सपरभेदे शब्द्चि* गोधि- ` 

सला क, गोषेथ क शरत द्व" वा| गोधिका (गोसाप) 
गोधाया. अमरः} प 

गोधिकापुल इन्देतम १ गोधघा्ावक्ते बत्, गोषायाख्लच्ने 
(बोना गोसाप)दति याते र्सपेभेरे ए क्ल यन्य चम ` 



गोधू 

गोधिनौ क्ती छध-गविनि | हष्तीमेटे राजनि१। 

गोध्म ए० ̀  गुध-वा० उभ गोधरमे शब्द् च. । 

गोधूम लि° छेष-ऊम। नागरक र्वीह्हिभेदे च (गोम) 
च मेदिनिः तद्धदादि भाषप्रन्डक्त' यथा^गोधूमः षएम- 

नोऽपि खात् निविधः सेच कौोन्तितः। सङ्ागोधम 

द्याः पञ्चाहं शात् समागतः । सधली ठ ततः ि- 

द्िदव्सा सा मध्यदेजा । निःछको दौोषेगोधूमः क- 

शिन्नन्दोख्ाभिधः । गोभूमो मधुरः थौतो बातपिष- 

रो यरः । कफथकरप्दो यस्यः सिग्धिः सन्धानशत्- 
सरः । जीवनो इङो वर्म रच्यो दीय स्थि रत्वशत् । 
कपफप्रदः नवीनो म च एराथः इराखयवगोधृम 

` चौदरजाक्लनयूल्यभुगिति" वागभटेन वशन्ते ष्टहौत- 

` स्वात् | भधलो शोतला क्िग्धा पित्तन्नौ मधुरा अधुः । 

` शक्रा इहो पथा तदनचरन्दोखखा टता” तद्ध 

शतान्नशब्द २१८१ ४० पाकविेषो उशनः । 

मोधूमक एतौ गोधूम इव कं धिरोऽख। राजिमत् शप - 

भेदे ऋ्िशब्द ५८१ .४* चद्धतवाक्य' द्यम् | 
ओोधूमचूणां त (यदा) इनि -ख्छाते पदाय “पष्कगौ- 

धमचु्ेन किञ्चित् पृ्ां वु रोटिकामू्” मावश्र शना 
` च्रशब्टं दश्यम् । 

गोध मसम्भव न° सम्भप्यखयात् सस्+भ्-खपादने, श्य् 
 गोधमः समवोऽख } सौवीरे काञ्जिकमेदे राजनि०। 

गोधुमसार पु०्डत° (गोहमेरपालो) दति ख्याते गोधूमद्ध 

सरां ततृकरणप्रकार; पाकराजेश्वरे ““निस्तुषान् 

गोमाचदरखके कख्ड(यत्वा सायङ्ाले सत्तिकादिपान्रे 

लले भग्न लत्वा परदिने प्रभातरुमये उपरिख्य'ः जलः 

क्रमेण दूरोगल्याशधःस्यः सारमातपे शएष्क' कलवा 

-पाबाननरे स्याप्येदिति? । [मोलोभिकायां रोजनिग। 

गोधुमोसख्खो गां धूमयति धम+खिच-ऋण गोरा० डोष् | 
गोधूलि खलो गवां खुरोत्यितो भूलिरत काठे। गवां प्रचार- 

देशा? ग्टडागमनकाले गोषुरो इ, तघल्लियुक्ते समयभेरे 

ख्व कालो, यथा “सन्ध्यातपारुखितपद्चिमदिग्विभागे 

न्योज्ति रूफुरदिरलतारक्सन्निवेभे । इद्धं गवां खुरषुटो- 

इगकितेरजोभिर्गधनिरेव कथितो च्टगुजेन योगः” पौ. 
धा धृतवाक्योक्तः ` उययमशब्द् १२७५।७६४० अख 
विदटतिरश्ा^तिच्यादिष निषि घ् चन्द्रताराविदोमतः। 

कषां गाषलियोगः वा स्लीकल्य गमन" ` चरेत् । प्राच्या 

श्रं प्तोच्याञ्च गोधूचि'. वजेयेच्न.पः | दिखे चाभि- 

[ ९७०५] ` 
| 

गोना 

जिव वत्तरे ख निशा तथा" | च्यौ* त वराः 

गोरजखछ शब्टोऽप्यत्र उपयम शब्द् २५७५।७६ ० उद्ा° 

गोधेनु सन्नी गोहः जात्या खभासे परनिपातः । दग्धवल्यां 

सवत्सायां गवि 

गोधर लि° खंघ-एरच । गोप्ररि ऊयादिकोषः 

मोध्र इ" गां भूमि धरति धु-सृलवि° क । महोघरे प्ते 
गोनन्दो स्तनो गवि जले नन्दति नन्द्-अच् गौ रान्डीष् | 

शसारसखपच्खि इरा. च्छन्दस रगणमेदे एु* ““प्रियक- 

खव नन्द् गोनन्द्य प्रतापवान्" भारशस्य०४ ६अ* 

गोनद इ, गधि जले नहं ति नह् -अच । १सारलख्गे मेदि° 

गवा जेन नरेति । रेवन्तीखस्तके न° भेदि | गवा 

बाचा नदंते अच्च रेदेथमेदे षः सच क्ूरविभागे | 

इ.स° १४ अग्दखिणखासक्तंः “खय दचिषेन नङ्खा" 

श्य् पक्रभे “दशर गोनर्दकेरलाः”* । सोऽभिजनोऽख 

चष | गोनदं तहेशवासिनि ग्ृषु अयो लुक् | 

तद्देशवारिषु ब व° | गोनदंनीचच्द्रात् वेरेहां- 

अनयः ख्य.यति'" इनस <अ° | 

“तद्राजेऽपि अख । गौनं तच्नःपे ^काष्डीरराजो 

गोनर्देदरदाधि पतिन् पः” काश्रमोर राजो गोनदेः 

कर्षाधिपतिस्तया'” 'इरि०६.१अ० ब्ध तख लष ।. 

४मद्ारेवे पु “गोनर्द 

गो परभावञ्च गोटषेश्वरवानः" भाग्या०२८्६अ ०) दच्चरत 

धिवस्वुतौ । गोनद देशे भवः. “णड प्राचां देथे'" पार 

इद्संज्नत्वात् छः ¦ गोनरीवि तदुरेशभवे ल्ि°प्राचोऽन्यमते 

अण॒ | गौनं तनाय निर) 

गोनर्दीय ए गोनद" देथे भवः एडम दितेन उद्धसं त्तत्वात् द । 

पतञ्जलिखनौै हेच | तख गोनदेरेथोद्धवकथा .इडत् 

गवि हषे नदेते नट्-अच् । 

कथायां श्चा सरलोपोहातेऽखाभि दिडः मानरखक्ता । 

गोन(ना)स प्न्ख्लीगगोरिय नासा खवा नसादेशः भण्डलि ¦ 

शर्पभेदे (गोख॒राखाप) चमरः स्त्रियां जातित्वात् ड् 
दौषमव्य. इति देमचन्द्रः ¦ अद्िशब्द् ५१८०घ्तवाक्यं ` 

दश्वम् । गोनसस्तुदाकरोऽख्याखा अच गौरा इष । 

श्च्रोषधिभेरे स्तौ । चते नद्च्चयादि तञ्च १५६१ ४ 
खस । दीषमध्यख शवक्रानमण्णौ ेमच°| [भिनि च । 

गोनाथ इ* त° । शमे राजनि । रभूमिनाये श्गोख्वा- 
गोनाथ षु गा नयति नौ-खण् । {गोपे णब्द्ायैखि°। 

“तद्यथा गोनायोऽश्ननायः षरुषनायः” इति दाग्डप० । 

“गोनायः गोपालकः" भार | 



गोदु 

गोनिष्यन्द् ए* गोनिःघन्द्ते निख्यन्द-अच् ५त० गोसृमे 

राञनि°। तद्ध गोतो निष्यन्द्मानत्वात्तथालम् । 

गोप द््लौ गां भूभिः वा पाति र्ति पा-क । (गोयाख) 

शलातिभेरे सिया खोष् । “व्याधाच्छाकुनिकान्" गोपान् 
भः । “भखिवन्द्यां तन्तुवायात् मोपजाते ख सम्भवः" 

पराशरः “खच्छद्ौ गोपनापितौ" इवयुकतेः लख 

सच्छ दत्वम् रेामाधि्ते रदेभरच्चके, च पए. । 

भगोखाभ्यक्ते च भेदि. | गोरश्चकमाने च | 

“गोपः च्ोरण्टतोयस्तु स इद्याष्टणतो वराम्! गोखा- 
हममे श्यः सा खात् पाछेऽभृते भृतिः” मचुः।“नन्द्- 

भोपण्टष्े जाता यथोदा गभ॑ सभ्वाः'रेवी भा०। ^ ोप- 

वधूटी द्रचो राय मारां “तनं तापखानित्य' गो- 

पाश्च वनचारिणः" भार व १२ ख. 

गोपयति शप-अच्। दैरचके । “उन देवाभुवनखाश् 
गोपाः” भाग्खातु° १०. | कचि चिकश्ड्रं गय पपर 

य॒प-खण | भगोपादि गत्तष्स्तु पालके | ̂ “दिव्याख्न 

विन््रहतिल(; कर्थ वैकतनो इषः। सेनागोपशच 

ख कथम्” भा० कण ८० | “श्छरगोपे इकोदरे'" 

भा. आर १०. । स्तिया भणन्ततवात् दैष् । छग्धवो° 

गौरागडोष पार । श्वालि गोष्योजयुयुं शान्” रुः । 

७ उपकारे नि शब्द्र०। गां जलं पिबः पा-क। 

८ बोले शब्दार्थचि, । 

गोपक विन्गोपवास्लाये क शप्त ख ।गोपे र्ब्धयाना- 
ध्ये । हरचके टाप् स्तयां ङेष । ततः शिवा° अपत्ये 

च्च्य । गौ पिच गोपिक्तापरये षुण्च्ली । । 
गोपकन्यास््नो गोपद्ध कन्येव प्रियतया। शथारि- 

वोष्धौ राजनि दतर | गोपजातिकन्यायां च 

“वद्धवम पकन्याञ्च राना संकाल्य कालवित् नाम 

दामोदरेत्ये ब' गोपकरन्यास्तुद्]ऽब्् वन्” 'इरिव०७७ च्च 

गोपककटिका सनी गोप्या ककंटिका थाक. त°। 

(साखालथसा) ख्यति इत्ते राजनि० । 

मो पोष्टा खनौ? गोप्रिया घोष्टा शा "त. । ~वदसो- 

सच्थाकारो उचः छच्छफलो भेत् । अटव्यानेव सा 

घोण्टा गोपशनोणटे ति कौ त्तिता'' चन्द्र उक्तं १३े। 

रङस्तिकोकौ, रलमा।३षिकङकतडने क चौ) रालनिर। 

मापति पु* ६तर| मवां पद्यूनां पल्य यिव, शेषे, (सांड) 

 , (स्क्षखां वथमापच्रं सिंहानामिष गोपतिम्" रामा०। 

भूमिपतौ शप्र ४ ् रीैष्ये, किरणपतौ ५ खे, & खगं - 

{ २७०६ | गोध 

पतौ शक्र, मेदिनिः । जच्छषभगामौषधौ रालनि०। 
५मोपाचिर्गोपतियामो गोचभ्पवसनो इरः" भागख्ासुर 
१०न्शिवसहनासोज्गौ | “त्तरा गोपतिर्गौप्रा"विष्ण् सर 

“गवां पालनात् गोपवेशवारणात् गौमं होताः पाल- 

नाहा गोपतिः” भा०५सिंहेन जिङ्तं गोष गौः सवत्देय 

गोपतिम्" कि०६।२२। गोष्ञाभिनि च इरा “भवा 
्पञ्ित् गोपतौ खाद् बहोः" यु ०६।११ ““मोपलौ गवां 

गव्यावस्िन् यजमाने'" बेददी०। र्यं द्य किरणपतित्वात् 
तथात्वम् ˆ"मातेष्छो मोपलिः कोमान् अतन प्रता- 

पवान्” | आदित्यहृदयम् “तपसाराध्य वरदः देव 
मोपतिमौश्वरम्"” भा० ० १७१ ख खयःकन्धातपतो 
विवाोक्गौ" €चअघ्ठरमेरे ““गोपतिस्ताशकेतखच नितः 
शाङ्ग धन्वना" हरिव १६१ अ. । 
सद्य भावः त्व-भोपतित्व पत्यन्तत्वात् यत् | गोपत्य 

गोपतिभावे न° “'येनांयेन छता गावः कथयुपेन महा- 

त्ना। ख तेनांयेन छगतीं गत्वा गोपत्यमेष्यति'” 

रिव ५६० ` 

गोपथ ए* अथमवेदोयबा्यखमेरे । 
गोप(ष्य)पद् न. गोः पद पदस्यानयोभ्यस्या नू । “गो- 

ष्व्" सेविताेषितप्मा्ेष् पार शक्ना चट्भ््ये | 
गवामसेषिते वनादौ } !गेचैविते गोर्भतिगोचरे ख्याने 

र्गो पदमाल्प्रभाये केम न न्धिशचण्ये न ट| 

$गोचचर णे | 

गोपदल ४ गोष्द्' गोचरणन्धासयोभ्यः शयान" तदाशार' 
वालाति का-क। युवाकशट्े सध गोचर न्धाखयोम्य- 

स्यानस्यत्वात् वदाकार भक्काख्ड़त्वाहा तथाष्वम् । 
गोपन ग युप-गोपने रशे भावे चट | ! खपद्वे 

कमेोऽप्रकाथने श्रये च “सैन्यम सदा दुक 

भरदालश्य गोपने" भा" भो० ५२१ । ""चान्त्या नद्या- 

, कवारथे गोपने च” भार रात् १६ ख. । चश्युप- 

, दोप्नौ भावे ल्युट् । श्दीप्रौ । च॒ष्य-रैववाकडत्वयोः भामे 
ब्धुट ।४ै्योयाम् ६खाङ्गखत्वे च | चुन्युष दोप्तौ मावे 

खच गोपना हदौप्रौ सनी । 
गे(पनोय निर युप-गोपने रश्षणे वा भर्भख्ि अनोयर । 

१्यप्रकाष्े रचये च ।“गोपनोयमिद' इःभिति मे 

निचितो मतिः भा" शान्तिम १ ४६ अ । ““गोषनोय' 

प्रयल्नेन न वाच्य" यद्य कस्यचित्” तन्न्रखा 

गोपब(दौधू दी ६तर मोप वधूरिव पिचत्वात् | 
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श्थारिवोष्धौ भावप्रः रगोपजातिद्जियां “गोपधटौ 

इज्य राय"माषा०।“प्रशतिमगमन् शिल यख्य गोपवध्वः" 

भाग०१।९।१८। खल शकटः बधशञ्टख वम्यं बादिष्वमाङ 

ख बक्नात्यविद्ययेति बन्धंषातोद्प्रत्ययेन निष्यश्चत्वादिति। 

वस्तुतः खप्र्ययश्ाकिच्वाच्चलोपामावप्रसङ्गः । किन्त 

| भ्वष्ोधसच" चष्या० खप्रत्यये धखान्तादेगेन शिङ्धस्तेन 

च्छन्तस्थ षादित्वमेव च्धायः | 

गोषभद्र न° गोपे भदूभिव | १याल्के शब्द्रण गोपे भद्रा । 

शकाश्डीरोषटकेस्तरी राजनि०| संज्ञायां कन्। श्गम्धरारीटकते 

रब्रमाला शालकादोनां मोपप्रियष्वात् तथात्वम् । 

गोपरस ए गां जलः पिबति ण-क नापः रसोशख्ध। 

बोरे चन्द्रत्रा° | 

गोपराष्ट ए बन्वन्गोापप्रघानाः राहा: शान्ते०। भारतवेश्ये 

च्याभीरप्रधाने जनपदभेदे । “अत जह जनपदाद्धिवोध 

गदतो मम" पक्रमे' शअखण्यकाः पाुराष्रा्चगापराष्राः 

सरुतयः” भाग चखा" ९ । 

गोपरिचर्य्या शौ &त° । गोसैवायां तत् प्रकारो हेमाण्दार 

खक्ञजमादौ बह्मइुराणे 
“वन्द् नौयाच पृच्छा गावः रेव्यास्तु नित्यशः 

तथा । ५+मवाङोष्ठो स्थितानान्तु यः करोति प्रदच्िणम् | 

्दक्धिष्णौशतं तेन जगत् सदसदात्मकम् ।” विष्णु: "गावः 

पविना माङ्गलया गवि लोकाः प्रतिरिताः | गावो वितन्वते 
अन्नान् गावः सवाचद्धदनाः । गोमूत्र" गेयः सभिः 

चोर दधि च रोचना | ष्ुक्कमेतत्मरम' माङ्गल्यं 

शपदा गवाम् । इटङ्गोदक' गवां पणय" स्वांचविनि- 

दनम् | गवां कण्ड.यनञ्चोव सवेकषखमघन7शनम् | 
वां खाशप्रदानेन सलर्मलोके सीयते ।* पद्मपराणे 

| खदा भावः प्रश्म्यास्तु मन्त्रे खानेन पार्थिव ! | नना 

भेभ्यः चोमतोभ्यः सौरमेयौभ्य एव च । नमा नद्य 

चछताभ्यच्च भये भूय नभे नमः । भन्त्रद्य अरणादेव 

गेदानफच्भाभ् यात्” । श्चादित्यषुराखे “लवं च 

अथाशङ्गया गवां येवे ददय्,त। तेषां पुगरक्तां 

छाका, गवां लोक व्रजन्तिति। योऽय भक्तया किञ्चि 

दप्राश्य दव्याोभ्यो नित्ल' भारतौ सत्धवादौ | शान्ता 

य॒ङ्धो गेसङकद् षुण्य शंबल्रेखाम् याज्गमेथो लः” । 

हेवीषराखे “भेपालकेा गवां भेष्ठे यसु धूमं.न 

कारयेत् । सखिकालोननरके सश्िकाभिः सष भच्छते। 

असव्सनान्त गां यस्तु दमित्वा गिवते मर! | वाह्हि- 

२९ वा० भाग ४ 
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वाखाचिर' तिष्ठ् चुधार्तौ वे नराधमः" | महाभारते 
(नेक्खख तुषात्तंख जलान्ते वद्धाधिप ! । छत्माद्- 

यति ये विन्नः तमाहुतं द्मवातकम् | वाये 
शरण" शौ त-वात-च्मे महत् । च्यासप्रमन्ारयति कुलं 
भरतसत्तम |“ | जह्भएराखे सदोषा गौ्टहे लाता 

परिपाल्या खदा सख्यम् । इःौोाऽपि दिजः पूज्यो 

नदं ग्धः छसंयतः| अनाथानां गवां यज्नात्कार्वस्तु 
शिशिरे मठः | पुगार्थ* यत्र दीयन्ते वुण-तोये-न्खनानि 
अ” |. हारीतः हौ मासौ , पाययेदल्य' तुतो 
दिश्तनं इत् | चतर्ये विस्तनद्धौव यचान्वायं यया 
बलम्” । नद्एराणे “अाषाश्यामाश्वयुच्याञ्च पौष्यां 

साध्यां च सवदा । न ग्टद्ीयादुगवां चीरः सर्व" 
` बत्धाय निकिपेत् । न षण्डान्वा्येश्धौव न गां भारेण 
पौडयेत् । युगा दषु युगान्तेषु षड्शौनिषखेष च । 

दक्िणोत्तरगे ख्ये तथा विषुवे याः । संक्रान्ति 

च शवां सहे चन्द्रखययेाः । प्ञ्चदण्याश्चतर्दण्यां 
दादशयरामटमोषु च । उपचारो गवां कार्यो मासि 
मासि यथाक्रमम् । लवणस्य त॒ चत्वारि पलान्यौ 
तद्य च | परकोयद्छ दग्ध तथा देयानि षोडश । 

ालि'शत् शौतलद्धापि जलख च पलानिच। चादौ 
विचायं पयसः परिभां बलं सुचि । चआाकदिकन्तु 

दातव्य" पुण्याथेन्त॒ गवाङ्किकम् । प्रभाते क्वं यव 

दौयते च तते जलम् । वत्त णानि भोज्यञ्च पेा- 

शं मांसवजिंतम् | निशि दीपः सतन््ीकेा दिव्या 
पौराणिकी कथा | णवंश्ते हीं पूणे रलनरदत््वा 
भवेत् फलम् । गोप्रदानान्तु यतृषुगछ' गवां संरच्चणा- 
हवेत् । भनहप्य सत.णतेायादौरगाषः. पार्याः प्रयत्नतः । 
देवाः पच्धाञ्च पाष्याञ्च प्रतिपाल्याख्च सर्वदा" । तथा 

“वुष्योदका्येष वनेषु त्ताः क्रौडन्तु गावः शाः स- 

वल्धाः। चीर' मरखञ्चन्तु खं खपन्तु शोतातपव्याधि- 

भवैमिखक्ाः । इमः मन्तः स शुद्धात्मा लपेचधित्ं 

शमाह्ितः | गच्छन् [तन् जपन् जिघ्रन् भञ्जन् 

क्रौडन् सष्तृष्टजन् । महाभयेषु ख समेष॒ विषमे 

अ । प्रयाणकाले च तथा च्रोतव्यभयप्रद्म्”। तथा 

“ासयासादिक' देयं निशि दीपः भास्वरः दति 

"हासएुराखानां व्याख्यान सापवोणनम्। अनस्तु्ोखःया- 

त्वा 

शक्तया परिचयुं यथाक्रमम् | साडङनाक्रोशखेदाख 

स्वप्रेऽपि न कदाचन | तासां मलमषरोषे त॒ नेषदगः 
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क्रियते कचित् | भोधनौयञ्च गेवाटः | 
दिनैः सदा। सोरे श्चाङघलं वेष्या शोते तप्र विकर्दमम् | 

वधाद चाथ शिशिर सखोष्ण' वातवजिनम् | उच्छिष्ट" 

मलविट केध्रमलं जद्यान्न तन्न च | रजखला न 

प्रेशर नान्त्यज।तिने खलो | न लङ्खु्ेदत्यतरीं न 

करोडेद्गेाषसचिधौ | न गन्तव्यः मवां मध्ये सोपानत्- 

कः सपाडुकेः । इस्यश्चरथयानेश्च सवितानैः कदाचन | 

दचिणोत्तरनेः प्रह गन्तव्यञ्च पदातिभिः! गाषःकथा- 

वराः पाल्या: द्या पितमातुबत् | गिरिप्रपातसिंह- 

चेशोतातपभयाठराः। महाकेालाश्ले घोरे इर्दिने 

देशविद्धबे । गवां तानि देयानि शीतलः च तथा 

जलम्“ विष्णु धर्मोत्तरे “ए्कर उवाच गवां 

डि पालन रान्ना कत्तव्य भ्टगुनन्द्न । ' गावः षविला 

माङ्गल्या गोष लोकाः प्रतिहिताः। गावा वितन्वते 

यन्नः गाधो विश्व मातरः। अङुन्यूल परः तासाम- 

लच्छोतापनः परम् | तद्धि मेध्यः प्रयल्ेन तत्र लच्छीः 

प्रतिहता । चहधेगञ्चन गन्तव्यः कच विजानता । 

गवां मृतपुरोषे त॒ छीवनाद्य न संत्यजेत् | नेारजः 

परमः पुण मल्ञच्छीविन्ननाशनम् । गवां कणडयनच्चव 

सवेकश्मघनाचनम् | गवां श्टङ्कोदकं राम ! जाद्वीज- 

लसचभम् । गोमूत्र नेमयः चोरः दधि सर्पिः 

कुशोदकम् | पविलरं परभ न्नेय' स्ञाने पने च भा- 

गेव || रच्ोघ्नमेतन्याङ्गल्यं कलिदुःखप्रनाशनम् । रा- 

चना च तथा धन्या रन्नोगद्गरापद्ा | यस्तु कल्यं 

सत्याय ुखमाच्ये निरोचते \ तदखाऽलन्छीः च्यः 

याति वते न च किल्विषम् । गवां खासप्रदानेन 

षय चमडदच् ते । यावतीः शक्न याद्गासतु छख 
धारयित ष्डह्े। धारवेत्तावतोनिन्य' चुधार्तासलान 

धारयेत् । इःखिता भेनये, यत्र वसन्ति हिजमन्द्रि। 

नरकं सेमवाप्नोनि नात्र कायां विचारणा । दत्वा पर- 

गवे प्यार एषय चछमहदश्चते। चिधिर खक्ल 

कालं सासं परगवे तथा । दक्वा खगमवाप्रोति संवत्- 

सरशतानि षट | खभक्त' नरो दत्वा नित्यमेव तथा 

गवाभ् | समाष्टकेन लभमे नाक्लाकं समायुतम् | 

षायं प्रातसेदुष्याणामशथनः वेद्निर्मितम् | 

दत्वा गवां नित्यमतन्त्रितः | हितीयः यः समन्नाति 

नैन संवत्धरान्नरः | गवां लोकमवाप्नोति यावन्डन्वन्नर 

क्त ! | शौतलाणं गवां कत्वा षडहे पुप्रसत्तभे | | 

तथैकमशन 

गोप 

गवां प्रप्राणे पामौयं कत्वा एर्षसन्तम | ¦ वारूणं शोष. 
भाभरोति कऋरोड्यप्सरशां गैः | गवां पानप्रकतानां 
यस्त॒ षिन. समाचरेत् । बह्महत्या जता तेन चोरा 
भवति भागव | | चरां तभिः नचाप्नोति यत्र तब्नाभिजा- 
यते। गवां प्रचारभूभिन्तु वाहयित्वा इलादिना | 
नरकः महदाप्नोति यावदिनद्रादर्दण । सिंङष्या्र- 
मयलन्तां पड्कलम्नां जले गताम् । गाठ, त्य नरः सगे 
कलसमभेगादपाच्रते । ग्वां लव्दानेन र््पवानभि- 
जायते । सौभाग्यः महदाप्नोति लावथगञ्च दिजा- 
तम ! | आौषधञ्च तथा दत्वा विरोगस्वभिजायते | 
च्छौषधं लवणं गेयमाहारश्च प्रयच्छति | तासाञ्खे द्वद 
द्वानाञ्वरन्तोनां भियो वने । यातृ, धका इन्या- 
च पालस्तन्र किलिषो | गेाबधेन नरा याति नरकषाने- 
कविं्तिम् । तसाद्यवेप्रयलेन कावः तौषान्तु पाल. 
मम् | विक्रवाञ्च गबा राम! नरकं प्रतिपद्यते । ताखान्तु 
कौसंनारेव नर! पायाद् प्रच्यते । नाशं ठंग 
ध्यः पर्वकषशभषनाशनम् । दानेन च तथा तासां इ 
स्थान्यपि सखडरोत् । उदक्या लिकादाभो मैव तल 
ग्टहे भेत् । मभिदेषस्तथान्योऽपि यलौका वसते च 
गौः! गवां निःचवासवातेन परा शान्तिदः भवेत् । 
नोराजनं तत्परम" सवस्वानेषु. कौर्त्य ते | गवां संख 
भेनाद्राम } कलूमधं चषोयते णाम् । गोत्र गोमय 
चोर दधि शपिंः कुथोदकम् | रकराल्ोपवाशच 
श्वपाकमपि शोधयेत् । एटयक् च प्रत्ययाभ्यस्तभिति खान्त- 
पनः इतम् । सवेकामप्रद' रास ! सवाँशुभषिनाथनम् | 
शत्वातिरच्छु पयसा दिवसानेकविंशतिम् । निभ 
लास्तन चोरणेन भवन्ति पएररषोत्तभाः। नयहरष्ण 
पिबेन व्यहलष्णः तं पिबेत् } व्यच्दष्णः पयः. 
पत्वा वायुभक्षः परं त्थम् । स्रलच्छमिद' पमरोक्ञ' 
सवा शुभविनाशनम् । चैवे कऋभा- 
च्छोतेः प्रकीर्तितः | सर्वाुभधिनाश्चव निर्मितो 
जह्मणा खयम् | गोमून्ेणा चरेत् ञान" इत्ति" कुया 
गोरसः । छद्यिताष्छल्ित किष ुपविाद्च च स्तः । 
अभक्तवत्यां नाञ्नोयादयोताच्च चनो पिकेव। नाथः 
चेवाकना रायः भयात्तांच सरब्गरेत् ¦ आसान 
सन््यच्छ गोव्रतं तत् प्रकौर्तिंतम् । स्पेपापप्रथभन 
मासेनेकेन भायेव ! , बरतिलोनेन् परेन अलोक" फुरभो. 
बलेत् । चभौषहसथ वा राभ ! यावा दन्द्राखदरर्दथ | शवा 

^ अ क काक नक क क्य 



गोष 

आहारनिशुं क्ानश्रन् प्रतिदिन" यवान् | मासेन 

वाप्नोति यत्किञ्चिन्मनसेच्छति । गोमतीश्च तथा विद्यां 

साय प्रातस्तथा खपे । गोखोकभाप्रोति नरोनान 

काया विचारणा | ख्पयुपरि शर्वं गवां चोकः प्रकौ- 

चिलः | निवदन्ति खदा यन्न॒ गाशवाकाथगा दिषि। 

विमानेषु विचिल्ेष हतेष्वप्सरथाङ्खथेः | किङ्िणौ- 

ाकलचिलेघ् वीणा रचनादिषु । सदा कामफला 

मद्य कीरपायस्कदंमाः। शोतलामलपानौयाः छव- 

खंखिकतास्तथा । एष्करिरः शुभान वैदूयकमलो- 

व्पलाः । मानसो च तथा सिद्धिर लोके ब्डगृत्तस | । 

शन्तु लोक" नरा यान्ति गवां मक्घवा म संशयः) गो- 

सतीं कौत्तं विष्यामि सवषापप्रथाधिनोस् | तन्तु 

शद्तो विप्र ! श्टणुष्व छसमाह्हितः । मावः छ्रभयो 

नित्य" गावो खम यल् गन्धिकाः | गावः प्रतिष्टा भूतानां 

गावः ख्स्ययनं परम् । श्च्नमेव परः गायो देवानां इ- 

विरूत्तमम् । पावन" सपदेवाना रक्तन्ति च वहन्ति च। 

विषा मन्लपूतेन तपयन्त्यमरान् दिवि । छषीणाम- 

स्निहोतरेष् गावो होमनियोजिताः । स््वेषानेव भू- 

लानां गावः शरणसत्तमम् | गावः पवि" परमं गावौ 

मङ्गलसत्तमम् । गावः स्वगेद्य सोपानः गावोघन्याः 

सनातनाः | नमे गोभ्यः च्रौमतीभ्यः सौरभेयौग्य णव 

। नमा ब्रद्मद्चताम्धद्च पविनाभ्यो नभो नमः 

जाद्मणाच्व गाथ कुलभेक' हिधा कतम् । रकल 
न्त्राखिन्ति हबिरेकत्र तिति) देवव्राद्धायगो- 

साधसाध्वोभिः सकलं जगत् । धघण्यैते वै सदा तमात् 

स्वे पूच्छतमा मताः । यत्र तौयै सदा गावः पिबन्ति 

कषिता जलम् । खत्तरन्तयथ वा येन, खिता तत्र॒ सर- 

ख्वती | गां हि तोये वसतौ ग्रा एदिस्तथासां 

रजसि प्रहद्धा | शच्छीः करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां 

प्रणामं सुततञ्च कुयात्” । भविष्यत्य् राखे “श्रह्मोवाच 
गामालभ्य नमस्त, त्य कुया दयस्तु प्रदक्षिणम् । प्रदचिष्ौ 
ता तेन सप्रदोपा व्न्बरा | गवां इड्गरशब्टन 

इ्टिपातेन सत्तम } । पाप प्रणश्यते यच्मात्तस्मात्मथेयव् 

सगे ताः । कृतस्तसख भवेतमाप' र्टद्ं॑यद॒विभूषि- 
बम् । ततं वालवत्साभिरल नोभिरलङ्क.तम् । या- 

.वन्तोधानि भेदिन्यामासशद्रः सरांसि च | गवां ष्टङ्गे- 

दकस्लानकलां नाहेन्नि षोडशम् | गवामसि न 

लद्खोन ऋति गन्ध' न॒ वजयेव् ¦ यावदाघ्राति तदन्न 

{ २७०९. ] गष 

वाभ्ठ् इख्येन ब्ञ्छते । गवां कछ यन' धभ्य' गोप्रदा- 
फलप्रदम् । ठदच्यं गोशनकशामद्य भयरोगादिपाल- 
नम् । कणोदकादिसंयुक्ते' यः प्रदद्या्वाङ्किकम् । कपि- | 

काश्तदानद्य फल विद्यान्न संशयः । यञ्चमते ! शिते! 

एरय | पविते ! खये सम्पमे ! । प्रतौच्छे द्' मया दन्त 
सौरभेयि ! नमोऽस्तु ते | बना च किसक्तोन गावः 

पाष्या; प्रयल्नवः} गावोदेयास्तथा च्याः पच्या मा- 

या वेशः । गां पर ये वाड्यन्ती ह खलोकस्छ मातरम् | 
तै यान्ति रौरव" नाभ नरक नाल क्ंशयः।) तादख्ये- 

द्यसतु तैमोहात् यो वा कचिन्जराधभः। स गच्डेन्न- 

रक" घोर सम्पोडकभिति तिः । आयान्ती" इन्तु- 
कामां यः सौरमेयौं निभावरौम् | चम मातरिति 
मयात् स याति परमः पद्म्" । वराष्ृष्रापे “यम- 
खवाच गावः पविन्नः भङ्कल््या देवामाभपि देवता । 

यज्ञाः शच्र षते भक्तया च पापेभ्यः प्रच्यते । याव- 

च्लोवं छतः पापं ततृच्चणादेव नशवति। लाङ्गलेनो- 

ष्ुतं तोयं मभा ष्टह्धातियो नरः। शरत ््ष- 

जातेभ्यः स पापेभ्यः प्रच्यते । प्रष्ञवे यो गवां खायात् ` 
रोहिण्यां मानवो भुवि | सषेपापलतान् दोषान् दह- 
न्याशु न संशयः | चेनोस्तनादिनिष्कान्ता धारां चौरख 
यो नरः । शिरा प्रतिग्टह्लौयाव्च पापेभ्यः ब्रह . 
च्यते" । अधिकः भिन्द २२०१।२ ० दर्थिने टडत्- 
पराशथरवाक्ये दण्म् । 

गोपवन न° गेपपरघान' वन" याङन्त | गेपभूधिे 
वने त्र भवः विदा आञ् | गो पवन तत्र भवे निर 

“सच्छे तम इारेयभवालेयकादूवेयमशौभ्ब यभवामरव्यम- 
गौ पवनम्*” कान्या० ` १०।२।९१ सोऽभिजनोऽ विदा. 

ञः । गौ पवन पिलादिक्रमेख तत्र वासिजने तख 
गोतापत्यम् अन्छष्यानन्तय्ये विदा अञ् । तद्रोनापये 
बधु तख लुक् । गोपवना गेपवनस्यषुरुषापये षु । 

गोपवनादि बह्तवे गोलप्रत्वयद्य लगनभित्ते शब्द्- 

गये ख च गणः पा० गर उक्तो यधा। 

भेपषन चिच्, विन्दुः भालन श्वावतान श्यामाक श्वा- 

भश थप्रापथं विदाद्यन्तगंणोऽयम् । गोपवन भिम्, विन्द 

ओगक भाजन मिक अश्चावतान शप्ामाक शवामक 

द्रावलि शदरापयं इरितादिख। 

हरित किन्दाख वष्टस्ल सकेलूष कध्योग" विष्णु षड 

प्रतिबोध रथौतर रथन्तर | गविष्ठिर निष्ाद् शवर 



गोपा 

अलस मठर डक पाक क्दु एनभू पुन दहि 

ननान्दु परस्त्रो परशु च | 

गोपवल्ली स््ली गां पाति पा-क कमे०। शमवालतायां 

राजनि° । र्शवामालतायां (शग्मास) | शब्द्र° । 

गोपस् लिश्युप-अचन् च्चाद्घातुकल्वाद्ाऽऽयाभावः। ?गोप्ररि 

श्रच्चितरि | “स कगार भमुवनद्ध गोपास्त कापेय 

भाभपव्यन्ति" छाण्डम “गपा: रचिता" भाष्यम् । ख 

गोपाशन्दोदाहरणतया कखचिदुक्तिः यामादिक्षो। गेपूथ्य 

ककिबन्पाधातृसिङगोपाशब्टखख पोपालनकलैकत्वेन 

तन्न भुवनद्धे तिका योनन्वयापत्तेः च्यायपक्ते गोपायस 
गोप्ररि लि । 

गोपास्त्लो गां पाति पा-क टाप्। शथयरामालतायास् 
शब्द्रल्ना० । गां पराति पा-क्रिप। र्गोरख्के च। 

५गोपा विश्वपावत्” इग्धर 

जो पाध्यच्च ए {त । गोरक्चकपतौ “नेपाध्यच्तो भय- 
नस्तो रथमास्थाय सत्वरः? भा. वि ३५ अ. ¦ 

गोपानसी स््ली° गवां किरणानां पान शोषणं गोपान' 

तद् खति सो-क गौराः ्टोष। कृद्यष छाद् 
ना बद्धो {वक्रका्े (खदनो) रबन्वनाधारे पटलाधारे 

वंशपश्चरे च अमरः | “गोपानसीषु च्षणमास्वितानाम्” 

भाषः। [ “गोपायक्षानां भूवनल्रय'” किरा । 

गोपायक नि जापयति, यप-अाय+-र ल् । रश्चके 

मोपायन न° युप-ञाय-भावे द्युट् । रनेापने ^नेायायनः 
प्ररूते जगतः सार्वलौकिकम्" इरिवं° ४ चख | कत्तेरि 

ल्यु । ररचके । “नापानां ब्धसा हस्ते बवोरगेपायनेह तः“ 

भार भोर अञअ्° | 

गोपायित ति" युप-अआय-कञ्णि क्त । रक्षिते अमरः । 
भावे क्तं | रेद्मतोतगोपने न। 

गोपाल ए* गां भजि पशभेद वा पालयति पाललि--खष्् 

खपम्सर । †न्धपे र्गेारत्तके च | चलियात् खडङकन्यायां 

सरुतपन्नसु यः छतः। स गोपाल इति न्नेयो भोच्योषि- 

परी संशयः"पराशरोक्ते श्सङ्गीयजातिभेरे ।“च्ाङ्धिंकः 

कृकमित्र्च गोपालोदासनापितौ | रते टेषु भोज्यान्ना 
यंश्चाक्रान निवेदयेत्” भत्ना तख भोच्यान्नतोक्ता। 

मन्द्नन्द्ने ४ विष्णोरवतारभेदे वद्रूपञ्च पद्मएन्पाताल 

० ^" त्वामह" दृट्, भिच्छामि चच्ुभ्यं मधुद्धदन | । 

खलष्ण प्रति व्यासप्राथेने भगवदुक्तं व्यासवाक्ये यथा 

“पश्याट दभेविष्यानि खष्छपः बेदगोण्तिन् | वतोऽ 

{२७१० ] गोपा 

पशम भप बालं वालाभ्बद् प्रभम् | गोप्कन्याहत 

गोप" हसन्तः गोपालकः । कदभ्बस्लमाखौन पौतवाखः 

सखञ्वलस् | वनं हन्द्ावन नाम नवपद्चरमाण्डतम् | | 

कोकिलभ्वमरारावभनोभवममोहरम् । नदोमपशव् 

काचजिन्दोमिन्दौवरदलप्रभास् | गोद्धनः तथाऽपशयः 

कष्ण वासङरोद्ध,तस् । महेन्द्रदर्पनाशाय गोगोपालद्ुखा- 

वम् | ददा विष्टो द्भव" सव्व भृष्णमूष्णस् 1 

गोपालमबलासङ्ख्रद्ति बेणनादिनस्, । 

तख ध्यानभन््रयन््रा दिक तन्ल्रसारे टशवरम् | 

गोपालक षु" गा पालयति पालि-््ल् ईत । 

गो रचक्ते रभ्भिर्चके च देशिते लिका"गोपाल+साये 

क । उक्तार्थे ४नन्द्नन्द्ने। प 

गोपालकन्ना स्त्री गोपानप्रधाना कच्चा | भारतवर्षे 

प्ाच्ये देशभेदे ““यत जघ" जनपदा च्िगोध गद्नो समः 

द्युपकरने “क्वा गोपारक्थाच जाङ्गलाः कुरुवर्वराः। 

भार भौरध्य | त्य राजनि च्यर् । गौपारकचः 

तन्नपे ब्छत्वं तख लक । गोपालकचासतचुपेष “ततो 
+ ` ४ ५. ५ ( "च 

गोपालकक्तां ख सोत्तरानपि कोसलान् | मङ्खानामधिप- 

शौव पाथिवांच्ाजयत् प्रभुः" (भीमः) भा. स०्९्य, । 

भीमप्राचोविजयोक्तौ । 

गोपालककंटी स््ली। गोपालस्य गोरलकश्य प्रिया करकट । 
राजनि° । कद्ररकंख्याम् (राखालथसा) । 

| गोपालतापनोय नण गोपालस्तापनीय सेव्यो यन्न । उप- 

निषङ्ग दे उपनिषच्छब्ट् १२२२ ° दशगर । गोपाल- 

तापनमष्यल न° | । । 

गोपालधानो नि° गेपालोघयतेऽब्र धा-खाधारे चट 
डप ६त० । गोष्ठे । तद्य पूलासेन समासे राजद 

पूवं नि° समाहारोकत्व' च गोफाकर्धानोपूलासम् । - 

गोपालव ए° गोणालं तद्कसे' वाति वा-क छप. स° । गो- 

 पतिधर्भयुक्त आयुधजोविनि राजन्यभेदे । तच्छ ब्राह्- 

शत्व आयुधजोवित्वेऽपि स्वार्थे न ष्य । “खबाह्ञ- 

स्येति कि गोपालवाः?" सि कौ । 

गोपालि ए गां इषभं पालयति -पालि-द्न् । “शिवे 

“मोपालिर्गोपतिाँमः'? 

सहखनाभेाक्तौ रप्रवरभेदे प्रवराध्वावः | 

गोपालिका स्तो गोपालक पल्ली पालक्षानल्ात् न छनष्, 
टापि जत इत्वम् । १ अभीर पव्याम् रथारिवोष्धौ च श~ 

ब्द्ाधचि°। गवां रच्चयात्तखाश्तथालर *कोटमेदे डेभच। 

भा० चखाचु* १७ ०. यिव- ॥ 



गोपौ 

गोपालौ छो गोपास्तदादरोऽख्यल ष्व् गोरा" छोष् | 

मोणलककखयाम् राअनि०) गोपालखं पली छीष। 

शर्मोप पेयाम् । गां पालयत पाकि ष्ण ईष् छगध° | 

श्गोपालयिन्रवां ४कृमाराुचरे मारभेदे च "'खञ्जजाता 

अ गोपानौ इडद्म्बालिका तथा'” भा०।श० ४७ ० | 

गोपाष्टमौ खली गोपप्रियादटमौ | कात्तिक्ख शुक्ताटव्याम् | 

| “शक्ञादमो कार्तिके त॒ टता गोपा्टमो बुवः | तदिन 

बाद्धदेषोऽभूत् गोपः पूवः स वत॒खपः | तत्र कुयात् गवां 

पूजं गोखास' गो प्रदक्षिणम् । गवाहुगमन" काय्ये' सर्वान् 

कामानभोपसत)" जरूनेषुर। 

गोपिका स्तो गोपायति युप-षव्ल्। 

गोष्येव सार्थे क खः | र्गोपपत्यास् । [ लिका) 

गोपित्त न° गोः पिन्तमिव | गोरोचरनाख्ये गन्धद्रव्यभेदे 

गोपिन् स्त्री गोपायति युप-खिनि। {रच्ितरि स्त्रियां ङोप् 

साच्च र्शगामालतायाम् शब्द्चर अतिशयेन गोपो दृठनु 

टिलोपः । गोपिष्ठ मोप, तन्न लि “कामचारखवा 

काम्याय गोपिष्ठो गोपायादिति वा” शत° . त्रा 

२।२।१।२ ("गोपिष्ठः गोपायिहतमः'” भाष्यम् । 

गोपिल लि° युप-दलच् | गोप्ररि ततश्वदरथंयां चश । ' 

मौ पलेय गुपिलनिष्ट ततादौ वि०। | 

गोपौ स्त्री गोपजातिः स्रौ नतौ छष। †गोपजातिख्ति- 

याम्. । इन्द्ावनस्वगोप्यञ्च ₹तिदेवरूनिकन्याद्पा यथा 

द्मषु* पाता० ““गोष्वस्तु तयो न्नेयाः स्वधिका गोप- 

कन्यकाः | देवकन्याच्च राजेन्द्र |. न मानुष्यः कथ- 

स्न” तत्र च्रोष्ठा राधाचन्द्रावलीविशाखाललितादयः। 

मलम् उच््वलमणौ टण्यस् | “ध्ये द यन्यस्ता वं 

गोप्यो विचेतसः" भाग० १०।३।१२ | स्कार प्रभाग. तु 

च्न्द्द्पक्रष्या्यकलाद्धपता तांसाख्क्तायथा।^ततो गोप्यो 

महादेवि ! अआद्यायाः षोड़श खं,ताः। तासां नामानि 

ते वच्छे तानि द्धो कमनाः श्ट । लम्विनो चन्द्रिका 

कान्ता करडा शान्ता मद्ोद्या। भोषणौ जन्द्नी-शोका 

चषा विमन्ाऽ्तया | शुभदा शोभना रया इहंसः 

छाः कलाः क्रमात् | हंसव मनः ऊष्णः परमातरा- 

जनाह् नः। तद्येताः शक्तयो देवि ! षोड़्येव प्रकोरिताः 

चन्द्र पो. ततः .कष्णः कलाद्पासु ताः. खुताः सुपू 

मण्डला तासां साखनी षोडशो कला । प्रतिपत्तिथि 

भारभ्य विहरत्याशु चन्द्रनाः । पौडयेव कला यास्तु 

गेपौर्पा इहानने ! एकेकणस्ताः संभिन्ना; सडरेख 

[ २७११ 1 = 

¶गोपालयिव्याम् | 

गोपु. 

धक् यक्” । गोपायति यप-खच्, गरोच्ल डगप् | 

` श्रचिकायां स्वाम् “गतानि गोप्याः कलसं खगः 
व्रजः 99 माषः | स्वार्थे क | गोपिका तत्राय ^“सद्ा-, 

 समाखोकयति चख गोपिका"? मावः। 

गोपोगोता स्त्रो भाग० १.० उक्तायां गोपोभिः. कन- 

कष्णस्तुतौ सा च “जयति तेऽधिक' जचनाम ब्रजे- ` 

त्याद्ये कन्ति शत्तमाध्यायस्या | 

गोपौजनवल्लभ ए" मोण्येष जनस्तख बह्लभः | चीढष्णे 

` ^“गोपोजनवज्ञभाय खाहा" तन्त्रसारे तन्छन्त्ः । गोपौ- 
भक््रदयोऽष्यत् “गोपौभततु षि रहविधुरा कच दिन्दो- 

वराक्तो" पद् ङ्गदूतम् । 

गोपोत ए" स्तनी गौरो चनेव एतः | खञ्चनभेदे। ह, स. 

४५ अ° ˆ"पौतो गोपीत शति कोशकरः खञ्चनोटष्टः” 

तस्य दर्थने क्रो शकारतोक्ता। 

गोपो न° पा-भावे यज्-“गोपीयेत्थादि' पान्नि० गः 

शेभख पोयः। सोमपाने “रति त्व' चारुमध्वर 

गेपीथाय प्रह्ये" ऋ०१।१९।१ । (जापीचाय सोम- 

पानाय” भ० | गावः पिबन्तपरखिन् आधारे थक। 

श्तोर्थे गोजेलावतरणे सोपाने तीर्थस्य जलावतरण- 

 रशोपानलतात्तथात्वम् | , ““गोपीय तोधमाख्यातम्'” 
उणादि ट | युप-भावे धक् नि०। रेरच्तणे ए 
*नेपोचाय काले | त्वद्य, तातमक्ः” 

भाग ४।२२।५०। “जगतृद्धषट पीयाय रच्चखायु'" 

खौधरः | 'अजातशत्,ः शतेना गेपीथाय सपु्िषः” 

जगतः 

भाग० १।१०३६ | “गोपीथाय रक्ताय? य्रधरः | 
गोपौयाय तं यत् । गोषीथ्य तत्न छते विर “^जल्लिष्र 

इत्या गोपीथ्याय दि द्धाय तत् षद्धरना योजः” 

च० १०।६५।११ । । 

गा पुच्छ ० गोः पुच्छ इव एुच्छो यख । पगोलाक्ग लाये - 

वानरे हेम च°'“सबेवानर गो पुच्छा यस्ताद्छा भजन्ति ३* 

(य खसीषम्) भागव, २८१अ० | "गापच्छो हरि भिमक 

कलेनांभिभिदट तस्'' (चअाच्रमम्) भांग० ३।२।।४३ । 
^ गो एच्छशा लाट कमकटाञ्' भाग० ८।२।१७ 1 ॥ गोः 

पच्छाकारत्वात् रारभेदे अमरः । ६त९ । देगे लागले 

न०। “गो पुच्छस्य वल्नोकगेऽय वा देनं भज- 

, द्ग" द° स^ €५ ० । ततः शकतेरा० खाये चण् । 
गोषच्छ तवा तरि । । 

शषा ज्ञो गोरिव. एटभदाः । स्य लेलायाम् राजनि, । 

६०९ 



गोप्या 

भैौपटिक नर मो शिवव्रप्रख पुटिक' पुटयुक्त' भस्लतकम 
शिवडषखय मस्तके लिका० † ` 

गापुर् न एर--खखगमने क गवां पुरम्. गवा जेन पृच्यते 
पृ-वजव कवा। एपुरहारे रचेष्दवारे अभरः| तत्न 
भशाभसगननात्तयात्वस् । रकवर्तीदिस्के भेदि. तख 
जेलेन पूरथात्तथात्वम् युप्रबप्रचयगप्रख्य ्गोपुरैर्बन्दनो- 
परेः" भागा ०२०६०य्ञो० “गोपुराष्कालक्षोपेतं चतरं 
इराखश्दम्'"” भाग्व° १७९अ्. । “श्वुरगो एर' प्रति सयैन्य- 
छगगरस्” माषैः । “पीडा रख्धौव च गोपुरस्थे "” 

 . (नि) इ" सर ८९ चर | 
गपुरक ए एरक &त° मोर +-खार्य क । गां पूरके 

लिका रगोषरशन्दा्ये च गां भमि" पिपर्ति पृ-क 
` संत्नायां कन् । शेकन्दूरक्टच्ते राजनि° | । 

: ग पुरोष नर ईत । गोमये राजनि 
गे(पेन्द्र ष गोप इन्द्र द्व | १ श्रोढष्णो डेमच, । «मोे- 

नद्रस्याच्चज ज्येष्ठो नन्द्गोपक्षलोद्धमे'” भा० भी० २३अ० । 
६त° । > गोपेखर् नन्दे च गोपेश्वरादयोऽ्यन्न 1 

गाप इ ६त०। श्नन्द्षोषे “गोषरेथं परितः परे"” खग्धर 
र्शाक्यमनौ विका° | 

गोप्रञ्य बि° युप-कर्मशि तव्य वा याभावः । खप्रकाश्ये 
र्ग्शणोये च ““पौरजानप्दाखौव गोप्व्या्ते यथा 
सुखम्” भा० क, &५ अन। इटपच्ते गोपितव्य 
खायपक्ते गो पाचितव्य तवार्थे व° | ` 

गिक्त षन्युप-दच | रक्षके । ८“ सभ्याःसभा्याय गोघ्न 
युप्रतमेन्द्रियाः"रक्ः। "'तद्धार्ये सवभतानां गोप्रारं धम्य. 
मात्मजम् | च्यते ब्रह्महत्यायाः गोघ्न गेत्ाह्मणसय च ' 
मनुः रसंवरके च । शविष्णौ ए०^“न्तरो मोपतिर्गोपना विष्णु 
स" सकलभतपालनात् गोप्ना” भा०|“गोह्हितो गोपति- 
म्रा” विष्ण् सर । 

भार। ल्ियां ङोपं | ““युद्याति- 
युद्धयगोप्रो तम्” देदीजपशमापनमन्तरः | इटपक्ते 
गोपि चरायपन्तेगोपांविंह. नवारय लि° च््ियां डोप | 

कप्य लि युप-कर्मि यत् । $रच्ष्णीये 
अप्रक्ञागनोये च । “यायुर्विन्त ग्ट ह छिद्र मन्त्रमेयन 
मणजम् । तपोदानापमानः च नव गोप्यानि यत्नत 
काशोख० । रेदासोपएले षु मेदि । 

शोप्यादित्व ए प्रनाषोर्द्य गोपौ स्यापितर विन्तिः 
, ततुकथा खर प्रभा० खर यथया 

रुटणोति गोघ्न, 

सखाल्लान खक्रायया गोपायति | 

रगोपनये 

[ २७१२ ] गोप्र 

“वतो गच्छ हारेषि | गोप्यादित्यमदुत्तमम् | भते- 
शाहायतबे भागे धलुभिस्त्िशतान्रे | वलातिबल- 
देव्यौ द^ल णान यरुस्ितम् | धां दण्के रेवि}. 
खस्थितं पापनाशनम् | तशोतृप्नि प्रष्च्छयानि भाः 
पापहरा शुभाम् इय् पक्रभे “खथ तत्र कतान् चात्वा 
प्रासादान् यादवेः एयक । तेलो जेष्योर्छष ता; सदः 
खहस्लाणि च ष्ठोडश । ठष्णमान्नाप्य भावेन स्यापयाद्च 
क्रिरे रविम् कष्भिनारदाद्येस्तु तथा क्तेवनिवासिभिः 
तत् प्रतिष्ठापयामाद्ः प्रतिष्ा{िधिना रविम् । प्रति- 
शिति ततः स्हर्येट्दुदानानि भूरिशः । ततः चेत्र निवा- 
स्भ्यि्लये देषरतेषु पै ततस्ते ऋषयः सव सन्तुष्टा 
टमानसाः । चक्र. नां रवेलत गोप्यादित्योति 
विच्ुतम्'” । 

गीप्याधि ए क्म | च्ाधिमेदे अधिशब्दे ७११ ध" 
द्यम् । “गोप्याधिभोगे ना इद्धः" याज्ञ, | 

गोप्रकार्ड न° प्रशस्तो गौः (जाति ) “प्रशं सावचयै?" पाऽ 
निल्यस° परनि | ष्टे गवि कमरः । नियतलिङ्कत्वात् 
कलोवत्वमेव ^“प्रकाणडसहतक्ञञौ»” अमरोक्तो : । शब्द्क० 
इ स्लोक्तिखिन्तय्रा । यदपि तत्र गोष मध्यो प्रकाश 
श्वय्,क्त तदपि प्रामादिक" "श्रशंसावचनेशच ति सबद 
क्र धारयसम] समानविषयत्वात् | 

गोप्रचार पु प्रचरत्यख्जन् प्र+चर-आआधारे च ६व०। 
शमो चारणस्याने । “ामेच्छया गोत्ारो भभिराजवयेन 
वा यान्न ` रवादौनां चारणाय कियानपि भभागोऽ- 
ष्टः कल्नीयः” भिता० । स्कन्द् पु° प्रभा खण्डो 
र्तोधमेदे । ““गोप्रचारक्था घुशया गोपीनां हारका 
गमः'” इ इच्ना° तत्प्रतिषाद्योक्तौ । 

गोप्रतार घ॒ गां प्रतारः मतरखतल्यः सुमद ऽत्र | राख 
वङकण्ड गमनकालं तदनुगामिनां पुरवासिनां गोप्रतरश- 
ठल्यसन्मद युते सरयृस्ये १तीधं मेहे । गोप्रतार' ततो 

गच्छेत् सरव्यास्तोधसत्तमम् । यत्र रामो गतः खभ 
सभ्टत्यवलवाहनः| दे व्यक्ता भह्ाराज ) तद्य 
तोयेख तेजसा । राभस च. परसादेन व्यवसायाञ्ख 
भारत |। तसि स्नौर्ये नरः स्ञात्वा गोप्रतारे नराधिप !। 
सवेपापविशद्धान्मा स्वगंलोक महीयते", भगवन्त "वि 
ऋदोरप्” पाज्डप् | गो प्रतरोऽ्यत्न“बङ्गोपतरक्ब्याऽभत् 
सुभदस्तत्र मच्जताम् । अतस्तदाख्यया तीं पावनं भवि 
पप्र ` रघुः | अतापि दौषमध्यता इवयन्वे | 

म 
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गया हषमेन प्रतारो गमनमख । शशिषे पुर | “गोनद 

 गोप्रतारञ्च गोडषेश्वरवाहनः'” भा० श्राचु° २८्अ° | 

शिवषहखनाभोक्तौ | छप् ६त०| शेगोःप्रतारे एु° अनु- 

पदम् उक्तं रधुवाक्यम् उदार । 

गो प्रेथ पु०६त०। १गोवेनादितो ग्टद्धप्रवेशो ““गोप्रवेशसमयेऽ- 

सतोटषोयाति कंष्णपशुरेव वा एुरः'” इ०सर २५अ० | 

धारे ल्यट् । र्तत्काले। स च कालः स्यां 

स्तमयात् प्राक्कालः तया चवि तस् रघौ “सञ्चार 

पूतानि दिगन्तराणि छल्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम् । 

प्रचक्रमे पज्ञवरागनास््रा प्रभा पतङ्कख खनेश्च भेलः" । 

गोपफणा स्तो छउतोक्तो व्र्णवन्नभेरे तत्र को षदामेत्या- 

दय् पक्रसे 

वन्धविरेषास्तेषां नामभिराकतयः प्रावेण व्याख्याताः” 

` खतः “चिवकनःसौ शा खवस्तिपु , गोफणाम्” । 

` (जिदध्याव्) इ्त° । | 

गोबाल एु° त° । {गोकेशे -लङ्गोमनि चक सोमा 
न्ानाय भमौ निधेयः यथाह मन्तुः “अष्यनोऽस्यौनि 

गोबालांस्तुघान् भस कपालिकाः | करोष्मिटकाच्चार 

शककराः वालुकास्तथा । यानि चैव" प्रकाराणि काला- | 

` इभूलिने भक्तयेत् | तानि स्वांश सौमयामप्रकाशानि 

कारयेत्'” । गोबाल इव बालोऽखाः “पाकक्रंत्यादि” 

पा० डप । चोषधिभेरे स्त्री सि" कौ°। 

गोभर्डोर प्ण्स्ती भट-भाष््ये बा° दैरनु गवि जले 

भर्डोरः । जलकककभखगे लिका० । स्तिया जाति- 
त्वात् डोप । [स्तस्य चात्मजः'* इरि वं ३२ ० | 

गोभानु ए ठर्वखन्पपौले 
गोभिल ए* इन्दो पग्टह्यकारके कभेटे । 

गोभृत् ° गां भृमिः विभर्ति श्ट-किप् &तण } पवते 
“नादेन गोष्टच्छखरेष त्ताः ग्ट्यन्ति गोक्शरीर 
अण्या” 

पतेतनिषं त -लि° च्ियांोप। | अलुगोमत् त । 

| गोम लेपने अद्” चरा उभर सक° सेट । गोमयति-ते. 

गोमच्तिकास््ो गोः क पटष्यिका गचिक्ा। (डस) 
शयाते मस्तिकाभेदे शब्द्र | 

शोमघ विनगां संहति ददाति भह्ि-अच् छन्द्सि निनलोपः 

ख्य वञ्च ईत । गोदातरि । 

-नानि गच्छाः, र ६।५।१ “म॑ हतेर्दाना्थेख खपश्त्तर- 

पदम्'' भा ` ख गोमके जरिते * ६।३५।४ । “गोमषा 

[२७१ ३] 

«क्रतानगोफणा पञ्चाङ्गो चेति चतुर्दश. 

“ठवेसोसतु छतो वङ्किगिभातु- | ` 

चौरः । तेन निषध म् सद्ग ला०अञ् | गौभत 
[भ % , ̀ 

“कदा गोमघा हइष- | 

मोम 

गोदातौ"भा०५खअन्रामवा गोमघा वा इवेष'"०७।७।।१। 

गोमण्डल न° ६त° | गोसमृहे रभृमरडुले । “मम्नां 

च तोयाप्रदि दुस्तरायां गोमण्डलययोद्धरणं चक र” 

माघः | श्खिरणसंघे च । 

गोमत् लि° गौरसत्यख मतृप् | १गोखखाभिनि २्गोयुक्तं च 

“इन्द्र ! गाभच्चिहायाह्हि"यज्ु०२६।४ " गावः स्तुतिद््पा 

वाचः किरणा वा विद्यन्ते ऽयं गोमान्" वेददौर च्या 

डोप । साच नदीभेदे स्तो “गोमतीं धृतपापां, च 

गण्डकोच्च महानदीस्'? भा० भो° € | खन्धपु 

प्रभार नन््राहाकमरम् “गोख्यत् पन्िकयनं तखा स्ञाना- 

दिजः फलम् | चक्रतीथेख् माहात्मत्र गोमन्ु द्धि- 

सङ्गमः'' शृहन्ना० तत् खण्डप्रतिप्ाद्ये | अत्र उदधि 

द्म-दष्यक्तोः ““गक्का सरखतौो एण्या यखना.-च 

महानदी) भोदावरी मोमती चनदीतापौ च नम्बदा' 

क््य् पक्रमे नद्यः सकछद्रसंयोगात् सोः एण्याः श्एभा- 

वद्धाः"' प्रभाग खर्डोत्त खसा सखद्रगा चन्या तु गोमतौ 

काधोतोऽनतिद्ररे उन्तरखां गङ्गासङ्गता यथाङ..भा* 

ब० ८४ ण्* यथा “गोमतोगङ्खग्योचेव सङ्गमे. च्यक 

विद्ते । ` ्न्निलोममवापरोति कुलद्धव सखद्धरेत्” 

गोमतीख्ान फलं ततैव “रामतौ्यै नरः स्नात्वा गोमत्यां 

' क्रुनन्द्न ! | श्वमेधमवाप्रोति पुनाति च कुलं नरः । 

शतसा हसक तोथ' तत्रव भरतषभ !.| तनोपस्छथन 

लत्वा , नियतो ियताश्ननः। गोसहस्रफलं धरय 

प्राप्रोति भरतभेम !?' नः गेपदमाधिक्येन विद्यतेऽ 

विद्यायां मदम् डप् । ५ विद्याभेदे साच गोदनशब्द 

१६९९ ०द्िता चन्या तिलघेदुशन्द वच्छते ^ नेम्या 
विद्यया चेु' विल्लानामभिमन्त्यं च” भाग्ातु°ऽत्क,। 

“पञ्चगव्येन गेावाती सासेनेकेन श्णुध्यति । गमत च 

जपेदिद्यां गां गोड च संवसेत्" शाता०। गोमव्यां 

, भवः पच्या आण् । गौमत तभवे लिन द्जियां 

डप् । गोमत्या खटूरभवो देणः अण | गौमत तत्सच्च- 

ङ देशादौ लि° स्तियां ङोप् । बह्त्वे तश्च वरणा” 
लुप् । गोमत्यः । चक्तगोमच्छनद्ख्य सञनामस्याने चम् 

गोभान् गोमन्तावित्यादि दपम् | गोमानिवाचरति 

गोरूत्+क्िष गोमतोति ततः किप् गोमत् } ४गोखानि- 

वल्य ̀  घन. सव्वं नमस्याने धाठत्वाव् नः दम् । गोमत् 
शोमतौ इत्ये क| षंशोतक्षरूमे गोमतो ब्द (रेक 

बन्वो्धं दव' विद्र "दत्व “डन्रापोः सं्ताच्छन्दसोः" 
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पा. आर प्रयेगे वा सखः “सा लतेव महासालं 

रुक १ 
ष्ुख्वान्तः शब्दान्तरम् केष्राश्चित् तथा कल्यनं त॒ प्राला- 

गोभतितीरजम्'? भार वि° २७ ० | 

दिकम् । गौस्तदस्थि अल्ास्ति मठप ङोप् ( भागा ) 

ख्यातायां ५ भमौ “भोजनं यन्न॒ तन्नापि शयनं ड् 

` मन्द्रे | मरणं गोम गतौरे'' उद्कटः। 

-गोमतल्ञिका स्ती प्रस्ता गौः (जातिः) “प्रशंसाव 

रमेश" पा नित्यसर परनि | प्रशस्ते गव पुपि 

श्तोत्वमेव | ^प,अस्धावचनेदं ति" पाण्र्तरे वचनयहशं 

खटमालशन्द् परि्ष्ा्े' तेन ये यौगिक्राः शत्तथोभना- 

दयः ये च विशेषवचनाः शुचिसाध्व।द्यःये च गौण. 

सिंहोमाणवक इत्यादौ प्रशंसां बोधयन्तिते 

` प्रर सावचनद्दृ शब्दां डामरे 

त्या 

स्वे व्य् दन्त ” मनो. 

पडिता यथा ““नतद्धिका सचचिका प्रकाण्ड ₹द्तक्ञजौ । 

प्रथस्तवाचकान्यसन्ययः प्रभावा विधिः" | गोम- 

चचिकाष्यत्राये सलौ । 
गोमत नर गवां भतम् । गब्य् तौ शन्द्ाये* । 
गामस्य इ* गौरिव स्थ नोभतख्यः | छञ्चतोक्ते नादेभे 

मत्स्यभेदे । ^'तन्न नादेयाः रोदह्ितपाठोनपाटला- 

रांलीववभ्ि गो सत्यलष्णमत्सवागुञ्चारमरणसङसतदटा- 

प्रश्टतयः” । 

गोमथ लि गां दग्धः भधति सथ-अच् ईत । गोदे 

गोपे । ततः चर्यः कुषदा° ठक् । गौ नथ 

तन्नष्टं सादौ लि । 

गोमन्त ० सद्धपव्वं तयिवरख्छे पव्वं तरद । ५ततच् वताः 

मन्िष्यामः सहास्य विवर .गिररिन् । 

न्श््यातः मेकद्दज्गविभषितस्" इ रि* € ६ऋ०.। तदु नञ्च 

५.८३ वय" -छरासन्धाद् भतः क्तक्तिल्विषाः । साम्ये 

शन्तः सम्बन्धाद् गेःमन्त सुप्ताः | लियोज्ञनायत 

सप्र लख्छन्धं योजनाद्धि। योजनान्ते शतद्वार: बोर 

` िक्रम्लोरणम्'? भा. स°.१३ आर । 

तटगच्छ श्ष्ण ! .शलेन्द्र गोमन्त तु नगोत्तमम्" 

ननोव | जरारुत्येन तत्र लणयुडकथा ततृपकेतदाडकथा 

, च क०८९अनइथनरा। "मथुरापूीड्ं' हिमवद् गोभन्त- 

ज्िनिक्रस्याः" इ° स° १६ अन । 

रीपिन्दः १० वपेतमेदे । “करौ दहोपे महाक्रौञ्चो गिरीरत्- 

वथोकरः । सम्पच्छतेः मह्वाराज | चादवैरे"न 

शित्यदा | गोमन्दः परेतो रान् ! महान् सव॑घादकः । 

[ २७१४ | 

गोमन्तर्मिति वि- ` 

गोमाँ 

यत्व नित्ये निषेखति श्रीमान् कमललोचनः)" भा. 

भो १२० | । 

गामय एनः गोः पुरीष गेः+मयट ङ्च द्। (गोबर) 

१णोः पुरोषे तदुयु्वादगो शब्दे २६८१ ४.दण्यम्। "दन 

जीर्षटेहाया बन्ध्यायास रोगात्तीयाः 

प्रताया न गोनौभयमारेत्" अन्दा्यचिर खटति) 

गोमयद्य च्रे ्ठताकारखम् । र 

““्त' वभ सहसताणां तपन्तपन चदष्करम् । गोभिः पूरव 

विष्हराशभिगच्छेम चरेषठताभिति। | 

विशेष्तः | ̀ 

च्छ ]पुरोषस्लानेन 

छनः पूयेत सवेदा | शकता च पवित्राय कु्रन् देव 

माषाः । ताभ्यो वर' ददौ ह्या तपरोऽन्ते खयः 

प्रभुः | रए. भवत्विति, विभू ्तारयतेति च" | तत्र | 

खच्छया. वासो यथा गोलको संवादे ५ चवण्ड 

साननो का तवा्ाभि्शस्तिनि ! । चलन्दूले निव- 
ख तवं एयमेतद्गि नः भे | । चौराय । दिशां ` 
प्रसादो बुद्ाभिः शतो सेऽहसपहाक्रकः) एष" भवतु 

भद्रः वः पूजितास्ि चखप्रदाः |'' इति भार था० दान- 
धर्मे उक्तम् । “गोमय यष्ठना साक्षात् गोभवं च ` 
सरतो” काशोख । “गोमयञ्च हिका जायते" | 

 शास्त्रकरारप्रवादः छग्धाङ्गना गोमयगोखखानि" भावः| । 

"शु देथ विविक्त च गोमयेनोपलेपयेत्" महुः । ५ 

श्तदाकके लि° स्तिया डप ¦ | 
गोमयच्छत्र न° गोमये तदाधारस्याने छतर मिव । {ओआंलोन्धे 

(ब्धतिया) । ल्ि° खल्याय छप् ष्ठार्यै क | मोमव- 

च्छनिकापि तनाय स्तौ हारा, | । 
गोमयप्रिय भ. गोमयं प्रियभख साधनत्वात् | भख्खे | 

शिनोग्धे रन्रभाला। | 

गोमयाल्या श्लौ गोषयादुन्तिकति डद्+स्या-क टाप। 
(य॒वरियापोका) कीटभेदे हेम च. । 

गोमयोज्ञव लिन गमयादुद्धवति उद्+भ-कच | {गोमयजाते | 

श्ारगबधे (सोदारू) सक्ते च इ शब्द्र०। 
गामह्हिषदा स्तरो कुमारानुचरे मारमेरे । “ट्ण माठ , 

गणान् राजन् ! कुमारात्चरानमान्'? इत्यपकरने“पयोहा | 

गोम हषद् गोदिषाणो च गारत }' भागश०४७च,। | 

गामांस न° ६त+। गवां माते तदुयुणादि गोशब्द ९६८४५ 

“गोमांसभक्चणे प्राला पथ्यः चरेत्" इमन्त॒ः नद्धा 

ज्नानतस्तद्गचये चन्द्रायण यथ।ह शादासषः 
““खगस्यागनने चैव मदयगोमांसभचसे । गुद चान्द्रा; 

न्नानतः, 



मोमा 

, यण कृ्याच्दीं गत्वा सखद्रगाम्"” 

हिज तीनां तव पुनरूपनयनसुक्त' यथा 

प्ासङुककुटनरगोमांसमक्तणे सर्वेष्वेव हिजातोनां प्रयि- 

शित्तान्ते भयः सस्कार' कुर्यात् | 

गोमा स्रौ ६त° | गवां सातरि छरभौ कण्यपपल्रीभेरे | 

गोमातरः छशीलाद्यास्तत्न सन्ति शिवप्रियाः'” काशौखर 

ध: विड्वराह 

रअ० | 

गोमायु एण्स्त्ली गां वितां वाचं भिनोति मा-उण्। 

१गदगाले,अमरः “अनु सङ रुते घनध्वनि' नहि गोमा- 

युखतानि केशरी" किरा०। "पां शुवे दिशां दाहे गोमा- 

विरुते तथा” मचुः। तदाताद्िभक्तणनिपेधमा ह 

लु; “विडवराहनरोष्टाश्वगोमायोः कपिकाकयोः । 

प्राशय भव्रंपरोषाखि दिज ान्द्रायण' चरेत् ।* 

खद् तादिश्ुभाश्भफलं ठ° सं° उक्र यथा 

“शुभिः श्टगालाः सदटशाः फलेन विशेष . एषां शिशिरे 

मदाप्रिः | इडरुताले -परतब्न टाटा पशः खरोऽन्ये 

कथिताः प्रदीपाः! लोमाशिकायाः खलु कक्कशब्दः 

कृष्यः सखभावप्रभवः स तख्याः | येऽन्ये खरास्ते प्रलते- 

रपेताः सवै च दौप्रा दति सम्पदि्ाः । पू्वोदोच्योः 

शिवा. शस्ता शान्ता सवेन पूजिता । भूमिताभिखौ 

हन्ति खरदोप्रा दिगीश्वरान् । सपेदिक्लशुभा दोप्रा 

.विशेषे याङ्कयणोभना। पएरे सेन्यंऽपसव्या च' कष्टा 

र्थन खी शिवा । याङ्कोत्यग्निभय' शास्ति टटेति 
खतवेदिका । धिग्धिग् दष्क, तमा च सख्चाला देश- 

नाशिनी ।. मैव दारुणतामेके नज्वालायाः प्रचच्चते | 

, कां दयानलवत्तद्या वल्गा लालाश्चबावतः | खन्यप्रतिर्ता 

याम्या शोदवन्वसतशंसिनौ ' वारुगयचरुतः म्धैव शंसते 

सलिले सटतिम् । खच्छोभः अवशं चेष्ट घनेप्राश्निः प्रिवा- 

गमः | चोभप्रघानभे द वाहनानां च सम्पदाम् | फलमा- 

सप्रमारेतदय्ाहया" परतो रुतम् ।` याम्यायां त हिपर्य॑स्त' 

फलं षटपश्चमाटते । या रोमाञ्च" ममुषाखां शना 

च वाजिनाम् | रावात् ब्रासं च जनवेत्मा शिला न शक- 

परेदा | मौन" गता प्रतिरुते नरदिरद्षाजनाम् | या 

शिचा सा भिव दैन्ये षरे वा सम्प्रयच्छति | भभ इति 
| शिवा भयङ्करौ भोभो व्यापदस।दिगेञ्च खा) सतवन्व 

निवेदनौ फिफी छड्छ चात्महिता शिवा स्वरे शान्ता 

 स्ववणीत् परम खवन्नौ टाटाबदौखं भिति वाश्यमाना | 

ढे ट चप परतद्च ये ये तखाः खत्िप्रभव 
१० वा० भाग ७ 

{ २७१५ } 

विष्णुना त खत" "तत् | च्जचर्घर वथंस्धाय्यं पूर्वे पञ्चात् क्रौशत् 

कोषटकखाचुद्छपम् | या सा क्षेम" प्रा वित्त चात्नि" 

संयोगं वा प्रोषितेन परिये" । श्वरुतादिफलं चशब्द 
वश्माण' तन्तृल्यफलमेतख् त्यतिदिच्म् ! र गन्धर्वभेदे 

जटाधरः | “"ब्छभिः स गन्धदः प्रागायत च 

दम्बुरः" इय्,पक्रमे "गोमायुः ्र्यवर्चाञ्च सोमवतां 

सप्रमः'” हरिव २६ अ 

गोमायुभक्त पुर. गोमायु" भचचवति भक्त-अण उपर सर | 

नौ चजातिभदे अकं नखेच् पक्रमे “"गोमायुभन्तेमून्िक 

बोक्ञकाणाश्रहृखविकलाङ्खाः” ह°इ° १६ ख तस्य शनि 

विभागे उक्तिः ।. 

गोमिन् लि° गौर यद्य मिनि । १गोस्ामिनि अमरः स्वियां 
डोप | “यदन्यगो घ॒ षभो वत्सानां जनयेच्छतस् । 

गोभिनामेव ते वला मोच कान्द तमापेभस्” मतुः | 

` स्डपासके शष्टगारे इ नेदि० । "वु डभिकषुचिष्ये 

घु लिका० । शालागन्द परे समासे कानवादिग। 

“ालरद्रादयः शालायाम्” पा० अद्ध उदात्तता 

गोमीन ष" स्लो गौरिव स्व^लो मौनः । गोमुशयाखछे 
सौनभेदे “न दद्यात् तिक्रक्रमट' पशुष्टाङ्गणभेव | 

गोमोन' चक्रशक्ल" वडालराववं तथा” मत्खष् क्तम् । 

गोसु षु गों खमिव सखस । {नक्र रेयत्तभेरे च 

हेमच० | देमातलिपुले ““बह्शोभातले त्वञ्च तव पुतेञ्च 

गो खः” भा०क०६.€ <| $बाद्यमेहे ५कुटिलाकारे लेपने 

च नर सेदि° वाद्यभेदे ए खूवमपि यथा “अआडङब्बरात् 

गोखखां च डिख्डिमां्च महाखनान्” भाग्श०४७अर | 

खदङ्गाभाभीराभेयः पर्चवाणकगोषखाः'' भार दो० ८२ 

ॐ० । “पशवाणकगोभुखाः सहते वाप्यभ्य इन्यन्न" मोत । 

पन्च तदाकारेण भित्तौ लेखनम् ““चछग्धाङ्गनागोमय- 

. गोखखानि भाषः । &तद्ाकारे सन्विभेरे (रसरङ्गः) 

रन््ोक्त जपभालारन्खाय पड्वस्तादिनिर्भिते स्वनाम- 

याते पदार्थे ० । तद्य लचणं छश्डभालात 

क्त यथा| 

“चतुर्विंशा ङ्ल मित" यटवस्त्रादसंनवम् | = गिमांया- 

टाङ्कलिषटखः सोवायां ष्ड्दयाङ्लम् । भोय 

गोखखयन्ल्ञ्च सथनन््रधु गोपितम् । तन्पुख्े स्थाप 

ेनृमालां सौडामध्यगते करे। प्रजपेहिधिना शुद्ध 

वथेमालाधिकं ण्वि! निधाय गोरख मालां गोध- 

येन्माटजारवत्" (गोड) ख्याते ८नदीभेदे खरी गा्- 

[3 9 



गेमे {२७१६ ] गेयं 

खाकारत्वात् <€डह्िमालयात् भमतौ गङ्ापतनगुहायां 

स्तो ष | 

गोमू न" ईत । (चोना) इति खाति गो्मले गोशब्दे 
२६८१ ए नद्गुणादयुक्तम् । “"शुद्धिविंजानता कायां 

गोमूत्र ोदकरेन वा ।* “मो सत्रमम्निे वा पिबेदद्- 

कमेव वा'' ˆगोभूत्ेण चरेत् क््ानं दो मासौ नियते- 

न्द्रियः" मनुः | 

गोमूविकाा स्त्र गेभूलस्ेव गतिरस््यब ठन् । विलाल 

इारभेदे तङ्गत्तणमलङ्कारशब्द् ३९२ ए. टश्यम् । 

सा च पादाङ्ंल्लोकविपरोतभेदाचचदविधा। दिडः- 

माल्रखदाद्ियते'" 

प्र।ड।न्ते।षि।क। स) हा |नं|खा।घ।ने।प्य)वि][षा।दि।निः) 

व।छ|षे।वि।क। स॒ | हा ।नं | यु} घामा।प्यावि।षा। खि} भिः। 

माघे १९ स० ४६ सोके तङ्च्चणान्तर भमक्लिनाथोक्त' 

यथा ““वांनामेकष्ट्पत्व यद्यो कान्तरमदंयोः । गोस्- 

निकेति तत् प्राह्धदु व्क र' तदिदो विदुः" | 

पोडशकोषहये पडःक्ति्ये हय इय क्रभेख विलिख्य 

एक्ान्तरविनिमयेम वाचने स्ञोकनिष्पन्तिरिति तडद्धारः । 

गेामवप्रकारः प्रजारे स्यला० कन् टाप अत इत्वम् | 

गेमवठल्ये वक्रसरलप्राये. श्प्रचारादौ | "शगेमतिका- 

प्रचारेषु” दशङ्कः “शोमूलवल्धवक्रसरलप्रचारेष् 

स्वच्छ कान्तियुं रुः स्िग्धो वणढो दौप्रिमानपि । वलः 

पिञ्चरो धन्यो गोमेद इति कीर्तः | चतध जाति 

भेदस्तु गोमेरेऽपि प्रकाश्यते। जद्णः शुक्ताव्ं 

ख्यात् चलियो रक्तं उच्यते । ्रापौतो वेश्यजातिस्तु 

शद्रस्लानोल उच्यते। खाया चतर्विधा शेता रक्ता 

पोताऽसिता तथा । युप्रभाखः सितवर्णद््पः सखग्धो 

ख्टदुवां तमहाएराणः। खच्छस्तु गोभेदमखिष्टं तोऽयं 

करोति लच्छीं घनधान्वहद्धिम् । ल्षुिख्पोऽतिखरो- 

ऽन्यसानः स्ते होपलिप्नो मिनः खरोऽपि | करोति 

गोेदमणिविनाथ' सम्त्तिभोगे बलवीययराओेः| ये 

दोषा हीरके न्नोयाश्ते गोभेदमणावपि। परोधा 

वद्कितः काव्यां शाथे वा रलकोषिदेः॥ स्फाटिकेने3 

कुवन्ति गोभेदप्रतिष्छपकम् । शुद्गख गोभेदमणेस्तु 

भ्ल छवणेतो हं य॒खमाद्करेके । अन्ये तथा विदरुमतचछ 
भूल तथा परे चामरदल्यमा्ः | चतरविधानानेषान्दु 
धारणं परिसन्प्रतसू्" । शच जलकालष्यथोघकः यथाह . 
छतः“ तत्र (जले) सप्त कालुष्यप्र्ाधनानि भवन्ति तद्यका | 
कतके भेद्कविसपन्धिसेवालमलवस््रा छक्तामखि- 

चति" 1 खा क | दोपभेदे। “शाकं ततः शाब्द 

चमत कौशं क्रौञ्चः च गाभेदकपुष्करे च । हयोदये 

रन्तरभेकभेक' सखदरेरदीप्दा हरन्ति सिर शि° ॥ 

`( ताम्ब्ड, ) ख्याते ४यभेदे सती राजनि० । गोभेदसन्निभ ए गेनेदेन द॒ल्यः नित्यस. । इग्धपाषाखे 

गोसग प्रस्तो गवाङतिर्गः] गवये तदय गवाङतित्वात् राजनि० | _ 

तथात्वम् । "अन्स्त ण्टो गोखगस्ते प्राप्याः” | गोमेध इ" नेध-कपे धारे ष् $° । गेाखवाख्े यन्न 
यजु २४।१। स्तिया जातित्वात् डेष । भेदे गखवशब्द विति; "गवां मेघमवाग्नोति खेप्सरेा- 

गोभेद् ए"गौरिव मेद्यति निद-अच् । हमखिभेदे रदीप- भिश्च मादते" भार आआात्तु° १०६ ० । 

भेदे -तच्नामनिरक्तियथा “गेभेदे गोपतिनाीम राजा- गोऽग्भस. न° ६ैत" | गेमूत्रे राजनि° । 

भद्गेखवोद्यतः । याज्धोऽभृदुबद्धिकल्यानामौ तथ्यानां गोयन्ञ एु* गवा ङतो यज्ञः । $गासवयद्ते तच्छब्द विहतिः । 

मनेः क्ले । ख तेषू, इरियन्नाय प्रद्ेष श्रणन् 

र्न् । वव्रे, तं गोतमः केपादथपत् साऽगमत् चयम् | 

यन्तवाटेऽ्छ तागाता दग्धाः केापाभ्निना सनेः । तन्वो - 
दसा महोच्छन्ना गोमेदः स ततेाऽभ्षदित्ि'" युक्किकल्य- 

वरः । रेञ्चदोपस्ये. वधौ चलमेे तदत पक्रमे" भ््यादा- 

कारकास्तषां तथान्ये वधेपर्वताः | सङ्नौब तेषां नामानी- 

न्यभिधाय “गेभेदच्चौव चन्द्रश्च नारदे इन्द्भिस्तथा | 

सोमकः चछमनाः भका वैभ्वाजस्व सप्रभः" विष्ण्, ४०) 
स्वाथे क । मणिभेदे तद्य परोल्ादिबुक्किकद्यतरादन्त' | 
सथा (“हिमालय वा शिन्धौ वा गोमेदमखिशश्धव, | 

सा खद्ष्य यन्तः) सचरौकष्णेन गोपानां हितार्थे 

न्द्ावने परवत्तिते गोवञ्धं नगिरियन्नसंते गवां भोस्- 
खवक्षारके रब्यापारभेदे सत्ृतथा हरिं * ७१ 1 ॥ | 

“शरव्ये ब" छशद्यायां प्राप्रायां प्रषः चवे | नोल 

चन्द्राकवर च रचित" . बह्म लैः। फलैः प्रवालेन 

` चनमिन्द्रचापवनोपभस् | भवनाक।रविटप' खताषरम् 
मख़्तज् । विथालम् विततं  पवनाभोयघारिणम् । 

ख्चयामोगिरिं देवं गाद्धोव सषिेषतः। श्रावतं- ` 

सैर्विषायेञ्च बद्मीपीरे्च दंशितंः। वणटाभिचे प्र" 

श्वासिः पमौ; धारदिके लघः । धिवायं सावः पृज्यनां 



गेय 

गिरियन्नः प्रवत्यताम् । पृच्छतां लिदथेः शक्रो गिरि- 

रखाभिरिज्यताम् । गोयन्न' कारयिष्यामि बलादेव न 

संशयः” | एव च्रीकष्णं नोक्ञो गोपाक्य' यथा 

““वच्वया ऽभिह्ित' वाक्य' गिरियन्न' प्रति प्रभो। 

कसतक्घङ्कयितु शक्तो वेलामिव मद्टोद्ेः। स्थितः 

शक्रमडस्तात | चौमान् गिरिमद्धस्वयम् | त्वत्प्रणो- 

नोऽद्य गोपानां गवां हेतोः परबत्येतास् । भाजनान्द् प 

द्यन्त पयसः पेशलानि च | कुम्भाश्च विनिवेश्यन्ता 

खदपानेष शोभनाः) पू्यन्तां पयसा न्यो द्रोग्यश्च 

बिषलायताः। भच्ड' भोच्यञ्च पेयञ्च तत्वववं सण्नोयतास् । 
भाजनानि च भांसश्य न्यदखयन्तामोदनस्य च | विरा 

शेव सन्दोचः सब्वं घोष ग्टहताम् । विशस्छन्ताञ्च पथवो 

भोज्या ये मह्िषादयः। प्रव्यैताञ्च यन्नोऽयं सवेगोपन्ु- 

सूलः । चछानन्द्जननो वोपो मानु खछदतगोकुलः। 

ह्यंप्रणादधोपैद इषभाणाद्च गव्नितेः। म्बा 

` रवै बल्यानां गोपानां षव नः । दधिद्धद्ः शरा- 

ब्त: (पयःकल्यासमाटतः । मांसराशिप्ज्प्राद्यः 

प्रकाशौदनपमेतः | सं प्रावतेत यज्ञः सु गिरेरभिः 

ठरगोपगणाकोर्णो मोपनारौमनोद्रः | 

थाधिष्टतप्ययन्ते प्याप्रे यन्नरुविधौ । यन्न 

 गिरेस्तियौ सौम्ये चक्र गधा दिजः सह । यजनान्ते 
तदन्नन्त॒ तत्पयो दधि चोत्तमम् । मांसद्च मायया गव्णो 

गिरिभू तवा सभश्रते। तपिवाञ्चापि विप्रासयरासतुशः 

सम्य णेमोजनाः 1 छन्तस्व,: प्रीतमनसः ` खस्ति वाच्य 

यथाद्खम् । म्वा चावभ्टये ष्णः पयः पौत्वा च 

कामतः। संप्रोऽख््ोति दिव्येन रूपेण प्रजद्धास पै | तं 
मोपाः पर्ताजार' दिव्यखगलठेपनम् 2 गिरिम 

स्थितं इषा ठब्णं जग्म: प्रधानतः | भगवानपि तेनेव 

चपेणाच्छादितिः प्रभुः । स्तैः प्रणतो गोपैेवन्दा- 

तमचुवििता गोपा देवं गिरिवरे 

शमाकुलः | 

तानमात्मना । 

स्थितम् । भगवंस्लदवथे युक्ता दासाः किं ज्ञभे१ किङकराः। 

सष उवाच ततो गोपान् नमिरिप्रभवया {गरा । अद्यु प्रश्टति 

याच्योऽह मोघ यद्यस्ति वो दया ¦ अहं वः प्रथमो 

देवः; खवैकामकरः शुभः। सम प्रभावाद्धु गवामयुता- 

ज्य्,पभोच्थ |. शिवञ्च वो मविषग्रामि भङ्भक्लानां 

बने वने । रेऽह' स युश्राभिर्यथा दिव गतस्तथा । 
चे चेभे प्रथिता गोपा नन्द्गोण्एुरोगसाः} रषा 

प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विषुल' धनम् | पर्वा वन्त॒ 

{ २७१० ] गार 

-चिप्रः मां गावो वत्खसमाङलाः। एवं भम परा 

परौतिमे विष्यति न संश्यः'' ७४ अर | 

गोयान न° गवा ढः यानम् | गवाल्टे याने (शगड)) 

भगेायानेनागतस्तुष्टः पादाभ्यां शुभचरषितिः" सुद्धतः 

गेयाने मेथननिपेधमाह मनुः ““सेथुनन्तु समासेव्य 

एु'खियेापितिवा हिजः। 

सवाः: स्ञानमा चरेत्** | 

गोयूति चलौ “गोयं तौ कन्दसि"' पा०अध्वपरिमाये"'वान्नि- 

इन्दोध्वपरिमाणभिन्न न वान्तादेशः। 

गोरच् षएु* गां रच्तति सेवनात् र्ष-अण उप सण 

(चाज्गलिया) १लताभेदे नागरङ्गे भेद दक षभनामौ - 

षौ हेम० ¦ देगोपालके लि | भावे चञ् । ५गो) 

रच्चणे च | ““कभिगारन्षमास्याय जोबेदेश्यसख जोधि- 

काम्” मुः । 

गोरच्क तिः गां रक्षति रच-रलू ल् ६ैत° । (राखाल) 

गोपालक शेरत्षकान् ब्राखिजक्रान् तथा कारुकुशौ- 

लवान् । प्रेष्यान् वाद्ग^पिकांव विप्रान् चद्रवदा- 
चरेत्'* मनुः । 

गोरत्तककटी सनी कम्मं °। चुद्रकक्चाम् (राखालकाङड) 
{ रमेधृभे च जटा०। 

गोयानेऽपद्ध दिवा चेव 

गेागतौ | 

भावप्र०। 

गोरच्चजम्ब, स्वी गोरक्े गोपे जम्बेरिव । श्चेखटाफले 

गोरच्ततर्ड लो स्तो गेरच्चः नख्ड.लो वीजः यखाः। 

(गोर्तचाङ्गलिया) चुपमेदे रन्रमाला । 

गोरत्ततुम्बौ स्तौ गर्तो तस्बौ | कञम्पाकार दम्ब सूराजनि 
गोरच्दुग्धा स्त्नो गेारन्ल' गोपोषक' दग्धः नियासोऽखाः। 

सालवप्रसिङ्खं चलुपभेदे गारचौच्चपे राजनि° | 

गोरत्तौ स्ती° गां र्ति रच्च षण दप ख॒र्ध० | सालव- 

प्रसिद्धे चुपभेदे राजनि° 1 [ मेदि । 

गोरङ्, परश््लीो गवा वाचा रङ्क्रिव। पर्िभेदे लम्नके 

गोरटः ए* गवि रटति. रट-च्, दुष्डदिरे राजनि. 

तख गोः पेषणा् रटनात् तथात्वस् । 

गोरण न° य॒र-भाबे ल्युट् । छन्तोलने उदयने अमरः । 

गोरथ ए-लगधरेशस्ये पर्वतभेदे ।““अतौत्य गङ्गां शोणच्च नेयस्ते 

प्राङःख्खास्तदा । कुशचीरच्छदा जन्म मागधः तेन - 

मच्यताः। ते शश धनको शेमम्ब् मन्त' शुभदम् । 

गारघं गिरिमासाद्य ददशुरांगघः (जरासन्छषरम्) 
षएरम्'* । भा० स १६ अर | 

गोरसं ए०६त० । {गोड ग्थं र्दन रेतक्र च हेम । “खा 



गोल 

छान भांसपरमं सध्यानां गोरसोत्तरम् । तेबोत्तर' 
दरिद्राणां भोजनं भरत्वभ !*' ाग्ड०३३अ०। “थालाः 

शाकोक्लगोरसैःः" भा० चश्च ८५ अ= । -गोरसाहष- 

भुञ्जान उपभोगांश्च भारत! ] भाग बर २३९ खर | 

“अच्च र्षित" भोज्यः शे हाक्' विरसंस्थितम् । 

ऋसा पि गोषू मयवगोरसविक्रियाः" यान्न 

च्य ङस्य विर स्थितस्य तददिकारद्य भोच्तामाड। 

“रिदा गारसो धान्य" पुनः पाकेन शुध्यति” ख.तिः। 

४वाक्यरसे च “केरसो गोरसः विना" 

गोरसज न गोरसात् दभ्नो जायते जन--ड ५त० | तक्र 

राजनिण। 

गोरा ए" ६ैत° टच् सभा०^ चे ज्डते चन्दर° । 
गोराटिक्ा गोरिव रटति रट+ष्वृल । शारिकाप्चिखि 

अच् गौरा ङे । गोरार्डीव्यत्पि तनवे 

चद्खटः | 

राजनि° | 

हेमच० | 

गोरिका खी गोराटिकरा एषो° । शारिकाखगे राजनि० । 
गोरुत नण्डैतर ४गवां ब्द तद्रूतश्एभाुभफलं गवेङ्गितन्द् 

२५६७ छ, उक्तम् 1 गोरूत' तच्छन्द्ः शतिगोचर- 
त्वेन अस्त्यस्य खच | गोरवश्चवणयोग्ये क्रो शद्याद्मके 

देशे हेम च° | | 

शोरूप म दैत । गोः द्ये "जुगोप गोखूषधरा- 

भिवोर्थम्" रघुः । गोः रसिक ख्पमद्य । रेमहा- 
देवे ए । “गाङ्पच महादेवो ₹इस्यच्नोदरखराकतिः'” 

॥ 

भा० च्रानु° १४ ° | [ राजनि°। 

गो रोच न° गवा किरखेन रोचते रोच-श्रच। हरिताके 

गारोचना सी गोभ्यो जाता रोचना इरिद्रा। सखनाम- 

ख्याते गन्धदूरव्ये भावप्र° | 

“गोरोचना हिना तिक्ता वश्या मङ्लकान्निद्ा | 

विषाऽलच्छोयनो दग लावच्चतः खदृत्”” 

“नोरोाचनापलविभक्घरम्याः' “शजारोचनाक्तेपनितान्न 

गौरे" कुमा. सा च यन्तरलेखनदब्य' «गोरो चनास क्तक- 
कुङ्क सेन" तन्न्रखारोक्तो [ असरः । 

गोद नर । ऋब्द् दित्वात् नि° | मस्तिष्के लसतकश्ये एते 

शोत्ल पु" य॒ड-शच डद लः । रसवेवतेले र्मदनद्े 
रल्नमा०। रेजारात् ज्ञाते विधवायाः छते धरणौ | ४वोले 

जटाधरः । गोलः विषतयाऽस्यद्य अच् । खगेालभृगो- 

अन्तापके भास्करोये योलाध्यायाख्छं \ पन्थ च ।` 

ह तां च प्रखिपत्य गोलभभलं बाचावबोधं ज्.बे। 

भावप्रर | 

[२७१८ ] गोल 

मध्याद्य' दोखद† यद्र गख्वितं तो पपन्ति' विना प्रदिः 

प्रौढखभाद्ध नेति गणको निःसंशयो > स्यम् । 

भोञ्छ' यथा सवैरसं विनाज्च राज्यः यथा राज्विव्- 
जितः च | सभा न भातीव श्वक्त होना गोलान- 
भिन्नो गणकस्तथान्” । “गोलः शतः चेतरविशेष 
एव प्रा्नेरतः श्याद्गखितेन गम्बः' कि, भि° उक्ग 

` ६चनमेदे ऽमख्डले न° भेदि रज्छोतिपोक्त ~ 
पचयोगमेदे षु° । “खहाणामेकच्िन् यदि 
भवति ष्या निवङतिखतेदा गोलोयोग, प्रलयषद्- 
सिन्द्रोऽपि लभते । भवेन्ञोको रचः, परिहरति" एवञ्च 
जननौ पाणां नाशः ख्यात् ज्वलति वसुधा शुष्यति 
नदौ" प्रञ्चकौखदौ “सपन यहा यदेकस्या मोकयोग- 
शतदा भवेत् । दर्भिच्यः राष््पोड़ा च तओ्िन् काले 

चपक्तयः” ` मयूरचिलकम् । ^ रकादिष्ट शोत रज्ञान् 
योगान् बिदहायसंख्याख्यान् । गोलदुकम्ूलकरेदार 
माशद्ाभाख्यवोणाः ख: । इःखितदरि द्रषादकल चि. 

कर दुःशोल पशुपनिपएानाम् । जन क्रमेण इःख्िनः 
परभाम्य : स्वे एवते” दौोपिका। 

गोलक ए"य॒ड-ठ ल् ख लः | भिक यलि्चरे (जाा) 
श्य च हेमच० । रेगन्धरसे रत्रभाला शकलावे (मटर) 
ख्याते शब्द् च तख गोनाकतित्वात् तधात्वम् । गोज+ 
खाये क | $गोल गन्दा ५ पिण्डे च “तेजसां गोलकः 
ष्टव्यं : य हर्ता यम्ब गोलकाः | प्रभावन्ोह्कि दृश्यन्ते 
खय्यरश्सप्रदोपिताः'" ससि०। ६गोलोके न ध्र 
गोलक. धाम तदरूपं नास्ति मामके" तन्न्रखा° | जारज- 
गोलकखख संस्कारादडेता क ण्डशब्द् २०८७ ध्र" उक्ता | 
अड्न्द्रियाधिानभेदे न° । चचर्गोखकम् । 

गालत्तणं न° &त°। गोः शुभाशुभस्छचके चिद्धमेरे इ. 
स°तङ्गच्चणयादुक्त यथा 

ˆ षराशरः प्राह दडइ्दृथाय गोचरं यतृ श्रिये 
ततोऽयम् । मया सस।सः शुभलचश्यास्ता खवलया. ̀  
ष्वागमतो ऽभिधाश्ये |. साख्ाविलद्च्ाच्छो मषक 
नयनाच्च न॒ शमदा गावः |. प्रचलद्धिपिटविषाष्णाः 

करटाः खरसदशव्णाः | दशसप्नचवरदं न्तः अम्ब 
खण्डानना विनताः । खस्य लखीवा यवमध्या 
दारितखराच्च । श्यावातिदोषेजद्ाय॒ल फेरनितद-- 
भिरतिशटइद्धिवी। अतिककुदाः कशरेहा नेहा 
ङौनाधिकषाङ्न्यदच | दषभोऽषय ब ख चातिनम्ब- 
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दशः सिराततकोड़ः | स्यु लसिराचितगण्डच्ति- ५यथोक्तविधिना खगोलान्भगोलं वन्धा तत्र क्रान्तिडत्त 

शयानः मेते यञ्च | भाजाँराक्तः कपिलः करटो भेषादेरारभ्य रविभक्तः राशिभागाद्यं दत्वा तदमर 

वान शुभदो दिजखेष्टः । छ्णोऽताल जिः चस्नो नञ्िद्धः वद् पडत्तग -रविचिद्क सच्यते। भगोलं चालयित्वा - 

सूस घातकरः । स्थ लशकष्रणिद्टङ्गः सितोदरः रविचिद्क चितिजे धाय्यम् । तथा ते स्ति लिनिजं 

लष्णसार पयोद | ग्ट्हजातोऽपि ल्ाज्यो यू थविना- ५ प्राचयरां विष्ठवनुमण्ड़ले यत्र॒ लग्न तनन खटिक्ञया 

भावो षभः | द्यामकपुष्मवितांङ्गो भस्मारुणसन्निभो विन्दः कां; | ततः चितिजत्तं जलसमं यया भवति 

विडालः विप्राणामपि न शुभं करोति इषभः वथा गोलयन्त्न स्विर' छत्वा`भगोलस्तथा चाल्यो यथा 

४ परिग्टद्लोतः। ये चोद्धरन्ति पादान् पङ्ादिव योजिताः रविखिद्धख च्छाया भगे पतति। तथा छते सति 

4 कशसीवाः । कातरनयना होनाञ्च षठतस्ते न भार- विवह ते च्ितिजविन्दोभध्ये यावत्यो षटिक्षा 

१ सहाः | ख्दसंहततान्नोटास्तलुसफिजस्ताच्रतालुलि ह्वाञ्च | स्ता षत्यस्तद्धिनत् काले दिनेगता ज्ञेयाः| ऋपड्त्ते 

॥ ततुद्धस्वोद्खवसाः सुकच्चयः स्सटजक्ुञच | तासन भेषादेरारभ्य प्राक च्ितिजपव्यंन्त यद्रािभागाद्य 

१ संहृतखृरा व्यढोरस्का इडत्ककुदयुक्ताः। च्िग्ध तद्घम्न- न्नेयम्' प्रभिताच्चरा । 

4 खच्छत दत्वमोमा स्ताश्नतलुष्टङ्गः । तनु ग बालघयो | गोलवण न° गवे देय' परिमितं लवणम् । याबदूगवे खवा 

ङु रक्तान्तविलोचना महोच्छासाः। सिंहस्कन्धास्तन्वल्य दोवते सावन्छिते लवे । “गाधलवणयोः” पा० प्रमा 
द कम्बलाः परजिताः गताः | वामावर्ता दक्षिणपाश्चे" || गम्ये एतयोः परतः पूवे ततृ एशे प्र्ञतिस्वरता । 

| च द्च्रिणावक्ञैः। शुभदा मवन्तनडद्ो जद्कुमभिख - गोला सनी गां बद्धभूमिम् आधारत्वेन, लाति ला-क] 

1 कनिभाभिः।. वेदरूव्य सद्धिकाुदुदेच्दणाः स्थ, लनेल- $गोदावरोनद्याम् | गां वाचं क(ति ।रस्या,रकुनच्यास्। 

् वाणः | पराल्णि भिर् टिनाभिः शस्ताः सरवैऽपि भार- गां दोप्रिः जल बा लाति। ४पलाञ्चने, ५तणिके, 

॥ वह्ाः। वायो, शवलो मार्जारः सितश्च ६मख्डले, ७ ालक्रोडनके <दुगाँयाञ्च भेदि०। 

॥ ॥ दच्रिणतः । कमलोतेपलताच्चाभः छबालधिवाजिघब्रल्य गोलाच्च पुर ऋषिभ दे तद्ध गोनापत्यमु अश्च(* फञ् । 

॥ जवः | लम्बंषटःप्येमेधोदरच सद्भ्रवङ्कक्रोडः। मौलाच्चायखण तद्गोत्रापरत्ये पुणी । 

१ क्रयो भाराध्वसहो जबेऽच्तुल्यञ्च शस्तफलः । सित- गोलाङ्गल घो गोखाँङ्कः लभिव लाङ्गलसद्य । $वागर- 

। वथः पिद्धभन्तस्ता्विषायेच्षणो महावङ्गः। =चंरो- भेदे लिक्ा° सच कन्यपपलाः क्रोधायाः कन्यायां हरि - 

£ नाम शनफलो यूघख विषर्छनः प्रोक्कः। भूख.गवाल- मान्या जातः यथाह भाराः ६६अ° “नव क्रोधवशा 

धिरात।स्नषङ्कणो रक्दक् ककुश्ची च । कल माषञ्च नारौः प्रजज्ञे क्रोधसम्भवा | मो च सढगमन्दा च 

स्वामिनमचिरात् कुरुते पतिं लच्छवाः। यी वा इरी. भद्रजनो अपिः” इतय् पक्रने “(हवया श्च इरयोऽपत्यः 

शितेकन्नरण्ो यये सोऽपि शस्तफलः । भिच्र- वानराञ्चः तरख्िनः।. गोलाङ्कुलां च भद्रः ते इव्यीः 
1 लोऽपि खादयो यदि नेकान्लप्रथस्त्ोऽस्ति" &१अ° । इनान् प्रचक्षते । २कष्णवानरे राजनि. । . तन्ञ्य्च 

 गोलन्तिका स्तो गवि भमौ ल्तकिष्र | वनचरपशुर्लीभदे : काथो ख० ३ेअ० | “गोलाङ्गङा रक्रङखा नीलाङ्ग 

| ^रोद्धित् कण्डणाचो गोकरुत्तिका तेऽपसरसाम्* यजु* यूघनायकाः |” 

२७।३७। रोत् षः, कुरडु णा ची) वनचरो रोर्लात्त गोलाध्याय ए.गोनखक्छषादिप्रतिपादके भाक्करीये यन्यमेर | 

" कापि बेददीर। { वदषन्यं पु सी । | गोलासं ए गां भमिं लाखयति प्रकाशयति खस-खितचच ऋण 

 शोशन्द् ए० ऋषिभेदे तद्धापत्यः गगा० यज् । गोलेन्द प° सर । शिलोन्व हारा 
 गोलयन्त्र न बि नि० उक्तो यन्त्रमेदे | मो लिद्ध एगोभिलिंद्यते लि ह-वञरये क |¦ कलिकायां २घगटा- 

“अखपटठन्तगरावचिक च्ितिजे ट्त्व कजेन संसक्त | पाटलौ (धण्टापारलि) च जटा०। [पार्क्ि) अमरः | 

गाक्ोडृ्ते विन्द् लला त्यय जलसं, किनिजम् । | गोलोढ ए गोभिकिहति लि इ-क्त । वशटापाटनौ (षरटा- 
रषिचिङ्कख च्छाया प्रतति बुध्ये यथा.तथा शिश्रते। | भोलोक ४० ञङ्ण्छोडं स्य स्थानभेदे तत्स्यानमाना टि ब्रह्मवे 

च्चुगोले क्जविन्डोरेष्ये नाद्यो दुजावः ष्: ॥ पु .उक्र' यथा 

छ 
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<निराधघारच ङग ब्रह्माण्डानां परोवरः | तत्पर- 
चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात् | (त 

निराश्रयच्चापि रलसारविनिभ्मितः। सप्रदारः सप्र 

सारः परिखासप्रसंयुतः। लन्तप्राकारयुक्तच् नद्या 

विरजया ुतः।. वेदितो रल्शेलेन अतण्टङ्गख 

चारुणा । योजनायुतमान्च यस्छौक' टङ्गखच््वलम् । 

शतक्नोटियोजनञ्च धैलउच्छ्रित ण्व च। रैर्ष्यं" तख 

शतयुख' प्रस्ये च लजच्चयोजनम् | योजनायुत 

विस्तोयेस्तलैव रासमण्डलः | अमल्यरलरनिम्भणो 

पारिजातवनेनेव पुष्पितेन च 

पुष्मोद्यानशतेन च । 

वन्त लंखन्दरविम्बवत् । 

बेषितिः | कल्यरच्तसहस्तेण 

नानाविधैः पुष्पः पुष्पितेन च. चारुणा | लिकोटि 

रल्नाभरयैर्गौपौलचैख रकछितः। रत्नप्रदोपयुक्तच 

रन्न तदखसमन्वितः। नानाभोगसमायुक्तो मधुवापौ- 

पौय्षवापौयुक्तञ्च कामभोगसमन्वितः | 

गोलोकम्टइसंख्यान" वपन वा विशारद्ः। न कोपि 

चेद् विद्वान् वा वेद्विद्ान् व्रजेश्वर !* । ॥ 

गोलोमिका. सलौ गोः कोभेव लोमाख छप् ततः 

सार्य के अणो खः । (पाथरी) (गोधूमा) इति 
च ्छातायां परस्तरिख्याम् । र्करोषकएच्छायाञ्च | 

राजनि°। 

गोलोमो स्न गोर्लौमेव लोम लोमसटश' दनादिक्मयखा 

डने । शश तदूबयाम्.। गोलोभेव जाता अण् ङे । 

र्बचायाम् | गवा वाचा लालयति अरुक्रुलयति 

लोमन्+नामधात्-यच गौ रा० ङीष् । देवेश्यायां 

रेमच, । देगोलोभ्भिकाटच्ते राजनि. । 

गोवतस पुर &ैत० | गवां वतत तन्नामदादेशौवृतम् त्रत 

अष्ट दश्चस् |. ` [ (नेकडेवाव) राजनि०। 

गोढत् सादिन् प° भोवतूखणन्ति ` अद््-खिनि&त० | दके 

मावन्द्नो स्त्रो गवि भूमौ वन्द्यते वन्ह्-कश््रण्ि लय्र् 

ङोप् । ।प्रियज्गो अभ्रः रपौ तद्ख्डोत्मे रत्र माला । 
गोवर न°गेषु त्रियते ठ-वाभ्ब) “गोलानर्गोखर चख ु न्का- 

चखिं तगोभवस् । गोवरं तत्समाख्यातं वरिढ' रस- 
साधने" भावप्रः उक्तं शुब्कगोभय चरे" (गेटा) 

गोवद्धन न° दघ-िच् भावे चुद् ६२० । गवां वर्चैने । 
करे ल्युट् । रगिरियन्नमेदे ततुप्रकारो गायन्नशब्द् दृश्यः 
ठंधि-िच्-कत्त {रि च्यु ६त० । शदन्दायनखे पब्ब त- 
भेदे १० तख पूजाकालो इरिभक्तिषिलासे १६बि* चक्क 

>, ९ 
शतेष तः | 

गोव 

यथा ्रातर्गोवद्धनं पृच्छ द्युतञ्चैव समाचरेत् । 

भूषशोयास्तथा गावः पृच्छाच्च दोहवाहनाः । चरौ. 

` कष्णदासवर्योऽयं श्रौगोवञ्ंनभूघरः । शुक्तप्रतिपदि प्रातः 

कार्तिकेऽर्योऽल वैष्णतैः" | “प्रातर्ोवद्धंन पच्य 

राल्नौ जागरणं चरेत्” इति कचित् पाठः| नखा 

न्तदिद' कम गोवद्खं प्राधान्येन मोप्रधान्येन च ख्यात 

मणये केव न्नेयम् | तनन ॒दिननिसैयमाह देवः 
“प्रतिपदूदभसंयोगे क्रौडनैस्तु गवां मतम् । परविद्ान्तु 
यः कुर्थात् एच्नदारधनक्तयः° | निणेयाद्धतष्टत एुरा- 

शान्तरवचनम् "ध्या जह्भः प्रतिपन्भिच्रा तत्र गाः 

पूजवेन्न,प ! । पूजामातरे ख वद्खन्ते प्रजा गावो मह्णी- 

पते | | ततः प्रात्गौवद्गं न पृच्छेति पूवाह्वतात्पंयंको 

वेहतीयासर्गप्तु रषेथा निषिद्धः तद्वथा “नन्दायां 

दने रच्चाबलिदानदशाद्च च | भद्रायां गोक्ञलक्रीडा 

देथनाशाय जायते" । एराणसखद्धये त॒ सम्भावितचन्द्रौ- 
. दवो हितीयासंयोग र्य निषिध्यते “गवां क्रीडा दिने 

यत्र रात्रौ ण्येत चन्द्रमाः । सोमोराजा पशुन् इत्ति 

चछरभो पूजकांस्तथा› । तडदयसम्भ्ावनञ्च॒ नियते 

निरीं यथा ^“परतिपद्यापराह्िकतिम्हत्त व्यापिन्यां 

हितौयायां चन्द्रदथेनः सम्भाव्यते तद्क्रमम्नवाधान- 

विषये इञ्गगातातपरेन" इितोया त्रिता चेत् प्रति- 

पद्यापरािको | अगन्याधानद्चतुह् थां परतः सौोभ- 

द्थेनादिति"। अपराद्भश्च पञ्चधा विभक्तयाङ्शदर्यभागः 

ततच्च यत्र प्रतिपदि पराइव्निम् त्तं व्यापिनी द्ितीवा 

तत्न चन्द्रदर्भनसम्भरावननिति। अन्यद् ््तंरव प्रतिपरत्तत्र 

 ग्ट्ीता तयेवोक्त' एराणससञधगे -“वद्खं मानतिथौ नन्दा 

यदा साङ्गं तियाभिका | इदितीया इद्धिगाभित्वाइत्तरा 

तल चोच्यते” । किञ्च । यदा पूपरतिषत् परत्र निष्" 

क्राभति तद् तरेव कारा यथो ज्ञ भविष्योत्तरे “भयथा 

हादशभिर्मासेमासो शो सचिस्त्, चः । तथैवा होराल- 

द्रा तिथिः पोक्तो मलिस्ट्, चः । यथा मलिन चः पूषै- 

खूयाच्यो याहा स्तथा परः | त्याच्या तिथिस्तथा पूर्वा खाद्या 

व तथोत्तरेति" निखयातमतम् किन्त वशु खौन्छायेने 
रिव मन्तुः शक्यते । तददलापि देवलादिवचनप्रामाण्य- 

भस्तौति । अथ गोद्धनपूजापिधिः। तनेव पराद्य 

“सथुरायाख्घान्यत्र सत्वा गोवद्ध न" गिरिम् | गोसवेन 
। ४१ 

महास्थ लं तन 6, गिरियया ५ मथुरायां तथा 

ख)च्ात् त्वा चेव प्रदश्िणम् | वेव्णवः भाम संप्रा 



। 

५ 

गोवा 

मोदते हरिसन्निधौ "। पूजामन्तरः । “गोवर्धन [ धराधारं 

गोक्ललाणकारक ! | षिष्ण् बाड्ज्ञतो चछरायो गवां कोरि 

प्रदो भवः" गोपूजामन््ः स्कान्द तत्नौव “' लच्छौ- 

चां लोकपालानां भेल्पेण संस्थिता| श्त बद्ति 

यज्ञाथं यमपाशं व्यपोहतु । असतः सन्तु मे गवो 

गावोमे सन्तु ्ष्ठतः | गावो मे पाश्चतः सन्तु गवाँ 

सध्ये वसाम्यहम्” । अथ तत्र गोक्रोड़ा तल व “क्रोधा- 

पये वयेच्च गोमह्हिष्यादिकिं ततः | ठषान् कर्ापयेद्रोपै- 

रकित ्किवादनात्" । पाद्मो च तत्नैव “^"मह्हि- 

घादेस्तथा भूषा क्रोडन' वारणन्या'" | तन््याहालयरञ्च 

तत्रैव “एवः मोवद्खनो गाञ्च पूजनीया विधानतः। 

गोवद्गनमखोरम्यः लष्णसन्तोषकारकः" | ^“गेवदधंनखा- 

अंतिरन्वकारि?' माषः ॥ 

 गीवक्चैनधर ए* गोवद्धंन' इन्द्ावनस्यपवेतमेदः धरति 

र-अच् त° । श्रीकृष्णं नन्द्नन्द्ने तख तद्धार ख- 

कथा हरि० ७५अ० यथा 

“गवां तत् कद्न' षा दुदिंनागमजं महत् । गोपांश्ा 

संन्रनिधनान् ष्णः कोपं समादधे | स चिन्तयित्वा 

` संरब्धो दष्टोपायो मयेति च | आखाल्मान मात्मना वाक्यमिद् 

शूचे प्रियंवदः । सयाडहमिमसुत्पादय सकाननवन' 

गिरिम् । कल्पयेयं गवां स्थानं वपेत्नाणाय दुब्वैरम् । 

च्ययं ते मया भेलः ष्वोग्टइभिवापरम् । नाखन्ते 
खुवजा गायो सहश्यञ्च भविष्ति । णं सद्चितयित्वा त॒ 

क्ष्णः सत्यपराक्रमः | बाहोबले द्विषन् सनोपे तं 

महीधरम् । दोभ्याखत्पाटयामाख ष्णो गिरिरिवा- 

परः । स टतः सङ्गता भेचैर्मिरिः सव्येन पाणिना । 

गटेहभावङ्गतस्तत्र ण्टहाकारेण वशम या" । “तं गेव- 

बनं दष्टा परित्रातञ्च गोज्गलम्। छष्णश्य दशनं 
शक्रो रोचयामास विख्ितः” हरिण ७§ ऋअ° | 

 गोदद्ैनघारिन् ए* गोवद्धेनं नग धारयति धारि-खिनि । 

मन्द्नन्द्ने च्रौरष्णं । [ बन्ध्यायां मवि । 

गोवशा स्तौ वशा बन्ध्या गौः जन्या समासे परनिर | 

मोषाट स° दैत | गोगालायां गोष “सामेलहारगोवाट 

मध्ये गोस्थानसङ्क् लम्” हरिव ६१। (गोवाटेषु च ये 

दाः परिन्तागेलेषु च | सब्बे गेाकाग्नषु गताः 

` यमच्चयवचेसः हरिव -६५ अ० | । 

ओोवास ° बस श्राधारे घञ् | ६त° । गवां वाम्स्याने 
मेषे “निग्रेनमया जम्न् जरासन्ध घौमतः | 

[ २७२१ ] शावि 

गेवासमिव वीक्तन्तः सिदडा इमवता यथा? भा 

स २० अ० | 

गोवासदासन ए प्राच्ये देशभेदे तत्न भवः “णड प्राचां 

देशे> पा र्डगदेढं इसंन्नत्वात् ऋ । गावासदाचनीय तत्र 
मवे लि^ तद्राजे पु “गेवासद्ाक्षनौवानां वशातीनाञ्चु 

भारत] । प्राच्यानां वाटधानानां भोजानाञ्चाभिमानि- 

नाम्” भा वर २३अ० | 

गोवासन ए गां वास्यति वस्-खिच्-ल्घयुं ६ैत° | गवां 

बासयितरि ब्राह्मणमेदे । “गोवासना बाह्यणाञ्च दास- 

मौयाञ्च स्वेतः । प्रीयथे ते महाराज | धम्मेरान्ता 

मदह्ात्मनः" भा० सर ५१अ० | 

गोविक्गन्ते षु गां विलनति वि+शलत-अण उपर स | 

१गोषातक्े रक्ेके हालिके च | ^“रौद्रोयजमानखा- 

चावापरगोविकततग्टरभ्यो गवेधुकाम्”” कात्या चरौ 

 १५।२।१२ | ऋअप्रहतां गां भूमिं विक्न्तति गोवि- 

क्त: कषु कः गोहहिसको व्याधो वा। ५“अच्तावापरख 

ग्टहेभ्यो गोपिकनतखख च गवेधुकां सम्भत्य'' शत 

जार ५।२।१।१० | “नो विकन्तः -क्धगयाखहायभतो गो- 

हिंसको व्याधः” भा | 

गोषिकन्त् धु त्रि गां विक्लन्तति वि+डत-दच त° । 

पाकाद्यथे गोषातके | “आरालिको गोविकन्तं द्धय- 

कत्तं नियोधकः । आस युधिषिरिखा हम्” भा० वि° 

२अ० | “नियोधकः बाह्युद्धकारी । 

गोवितत ए गावो वितता अत्र । गोभविषठ अश्वमेधयन्ने 

“याजयामास तः करो ' विधिवद्भूरिदल्तिणम् । 

खमान् गोवितत' नाम वाजिभेधमवाप सः" मा 

ऋ1०७४अ०। गोविनतोऽग्यत । ' 'गोिनतेन शतानोकः"” 

शत० न्रा १३।५।४१।९ । ^अादाय सलवा द्शमाखमश्च 

शतानौको गोविनतेन” शत०ब्रा° १३।५।४।२। “गोविनतो 

नाम वच्यमाणस्तामविशेषोऽश्वमेघः'*भ7०। ततृस्तोनभेदाः। 

"“चवर्वि'शा पवमानाः, लिष्टदभ्यावते' चदुञचल्ारि शाः 

पवमाना एकविंथान्याज्यानि लिखवान्द् क्थान्यो क- 

विंशानि ष्ानि षटलति'शाः पषमानाच््रयद्ि'गमभ्या- 

> वते मग्नि्ोमसामादेकविं यान्य् क्थान्ये कविं धः घोगौ 

पञ्चदशो रालिर्त्रिटत्घन्धिः?? ता° व्रा° उक्ताः| 

गो विद्ांपति ° गां वेदवाणी विदन्त गोविदः बेदन्नास्तेषां 

पतिः खल्कस०। परमेश्वरे अनिनद्धः सरानन्दो गो- 

विन्दो गोविदूंपतिः'" विष्ण स° । 



` गोवि 

गोविन्द १० गां वेदमयीं वाणी गां भूवं घे्"खगे' वा धि 

न्दति “गशादिष संत्तायास् "पान्थ, ६त० विष्णौ वराह 

पेण भव रेश्वय्य प्राप्रे इन्द्र ण स्लगस्य निवेदनात् मत्ख- 

पे वेदट्खोद्धारख्ात् गोभिवेंदान्तवाक्यः विद्यति इतिवा 

तद्य तथात्वम् ' मोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्द्; रुदाहृतः 

विग्ण् सहस्» भाव््र्टतवाक्यम्'” “नष्टां तु धरणीं 

पूवव मविन्दत् यत् गुह्ागताम् । गोविन्द् इति तेना 

वेदेवागभिरभिष््, तः" 

वाणो ताञ्च ेदयते भवान् । गोविन्द्स्तु ततोदेवछ्चनिभिः 

कथ्यते भवान् ।* तदुभाषगृष्टतङरिवन्वाक्यस् । ५ 

किलेनद्रौ देवानां त्व गवाभिन्द्रतां गतः | गोविन्द् इति 

लोकास्तं स्तोषयरन्ति भुवि शाश्वतम्" हरिव०७& ऋ° । 

गोभि गोविन्द्श्याभिभेककथा -हरिव० ७६ अ० यथा 

«ततः शक्रस्तु तान् ष्ट्य घटान् दिव्यपरयोधरान् । 

अभिषेके गोविन्दः योजयामास योगवित् । दद्ाभि- 

चेच्यभानं च गावस्तम् स युथपेः। स्तनैः प्र्तवसंयुकतः 

किभिततुः  सष्णमव्ययस् 1? अभिषक्त ठ न गोभिः 

शक्रो गोविन्दमव्ययम्” इति च 

गो विन्ददादभौ स्तौ गोषिन्द््मिया दादौ | फार्य॒न 
शुक्दादशवराम् तत् खद्छपविधानादि ब्रह्म इ यथा 

-फालगुनामलप्रत्तेत दुष्पर्े दादौ यदि। गोविन्द् 

दादौ ,नाम महापातकनाशिनौ। तद्ारपेष्् 

विधिवन्नरः संचौणकलमपः। प्रापनोत्यतत्तमां सिधि" 

षन राड त्तिलंभामिति" । “खामदेक्ो हदादशोति लेके 

ख्यातेयभेव ` हि । यतर आनद कोपृजा व्रतमा 

विेषतः० ] तदुक्त ब्राद्धो . पापनाशिनीमाहावयरं 

प्रसष्ग ““फालगुने ठ व्ण विशेषः कथिते प 

व्ाभदक्याव्रत पुय विष्ण लाकप्रद् षणाम्” | प्रभास 

खर्डे च देवोमष्ेय संवाटे ““फालयुनखय सिते 

प्ते एकादण्याूपोषितः | स्तात्वा ज्यां तडागे वा 

वाप्यां कूपे च्टह्ेऽपि वा। गत्वा गस वने वापि यन 

शा प्रा्यते शिषा। क्लोरोरे भ्यमाने त॒ यदाट्चः 

समत्ितः | आनद हैव दैत्यानां तेन साऽऽमदेको 
खरता 1 चिवा कच्छः ख्टते टः सेव्यते छररत्तमैः । 
देवेन छादिभिः सोऽसौ वव्णपः दतः । तंन 
गत्वा अरिः पृच्यो एकशस्लेऽय वां शिवा । पृजवरा इमैः 

शभेरावौ शर्य जागरं हरेः | करकं जकपू्न्त॒ 
क्ष्य पालसंबुतनन। इहविषयान्नन्त कत्तव्य दोपः 

{ २७६९२ ] 

भाग्था०१४४अ०।^'गौरेषा भवतो 

गोत 

, कार्यो विधानतः] रं जागरणं काथय कथाश्रवण 
ततपरः । सच्यन्ते देहिनः पापैः कलिजेः कायसम्भवैः । 

देहान्ते च नराः सवे पज्यन्ने इरिभन्द्रि'* । 

गोविष. स्ततो €त० । गोमये चमरः । , 

गोविषाण न° दत । गोः ग ( सिग् ) ““अनयैक 
सनायुष्व गोरिषाणस्य भच्च्म् । दन्ता परि च्यन्ते 

रसन च लभ्यते" भाः शा० १४० ० | “ननैप्रालं.वा 

-गो विषा णोद्खव" वा” द्श्वतः । गोविषाणं साधनतयाऽ- 

स्यस् ठन् । गोविषाखिक .गोविष्राणनिर्भिते वाद्यभेदे 

ष° । ^“पट्ान् कर्करा चं व क्रकचान् गोविषाणिकान्” 

भा० शल्य ४७ ख | 

गोविष्ठा स्री ६त । गोमबे राजनि० | 

गोवौ धि सी गगनस्य न्षलभेदतयद्धये मागेभेरे । “नाम 
गजञ॑रादतटष्भगोजरङ्वन्छगाजदहनाख्याः । अश्िन्याद्याः 

कैदिश्जिभाः कमाहीययः कथिता पैतामहात् ` 
लिभाल्तिसो गोवोथयामचिन्य्ः पौष्ण' हे चापि भद्रपदे" 

इन्स० €अ° | | 

गोवौय न° ईत० | गवां वीये" “ब््तावनिद्धितायां ठ 

दशसं भागमाषरयुः। लाभगोवीख श्धानां . बखिग् 

मोपकछषषोवलाः?' नारद् स । 

गोतन्द् न* ६त°। गोसम् हे दता । 

गोहन्दारक न° गौटंन्दारकमिव उपमितसमासे व्याघ्रारे 

राक्लतिगणत्वेन सिद्धेऽपि “न्दारकनागङञ्जरेः एञ्य- 

मानम्? पा. सामान्यप्रयोगेऽपि ख्य समासा 

नख हण भिति सिर कपैः | चठ गवि |. 

गोहष + गवि वरेति रेतः ष्क । चेष टे । "मणिः, 

खर दव प्रोता नखोत इव गोषः” भा. दर शण्दः | 

५गोषं . वदृसकं वापि यथेच्छं विनिवेदैयेत्” च्याग्त° 

भविष्य । गोष चे ष्टषम्" ` रलाकरः | “भगवानु 

मोढषध्वजः'' भान्तु ०८४० । “सास्यां गोषचाचि 

भवां ज्ञोकप्रपूजितः'" भ1० आन १४य०। | 

“स्टगाणामघ शाह् ९ लं गोडघन्तु गवासपि"* हरिव ०४ 

गौ दषस तौ सादगेवनास्यत्र अच । सामान्यविरेष- 

तके गोवकीवह न्याये, गेवलौवदेन्यायेाऽप्यतं 

गोव्याघ्र न° गोच व्याघ्रश्च .सदाविरोध्वित्वात् समाहा०द० । 
गोव्याघ्रसखमाहारे। । | 

 गोव्याधिन इ^्गोलपवत्तं के करणम प्रवराध्याये मलं दशगम् 

मोव्रजञ ए० ६त* । १गोशमूहे । गाषोयृजन्प्रम वल-आधरारे 
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क| रगोगतिस्वाने शेगोढो च ° “न सूं पथि 

कुव्योति न भसखनि न गोव्रजे'' (नाधीयीत प्सशानान्ते 

सामान गोव्रजेऽपि वा2। “्तवाप्रनेो निवसेद् 

सरामान्ते गोव्रजेऽपि वा” महुः 

गोव्रत न° गोहत्यानिमिन्त गेषु वृतम् । $गोहत्यानिभिन्े 

गेषु वतभेदे तद्ध वृतं विष्ण् नोक्त" यथा| 

«"साखसेकं कंतवाएनेा गवाद्ुगमनं कुर्वयात् आसौत्रा- 

श्डासौत शस्थिताञ्च सवितः खात् अवसन्नाञ्चोद्धरेत् भये. 

भ्यश्च रच्ते९ तासां शोतादित्राणमलत्वा नात्मनः बुत् 

गोमूेण श्ञायात् गौरतेञच वत्ते णत् गोवत' 

गोवधे क्ष्थौत्”› बराशरसतु सापवाद" तत्न , वरेषभाद् 

“मवा संरक्षणार्थाय न दषेद्रोधबन्धयाः । तद्वधन्तु 

नतं विद्यात् काभमाकामङ्लतन्तथा | अङ्गमात्र- 

स्व लावा बाड्धमालः प्रमाणतः । आद्रस्तु सपलाशञ्च 

दख्डदत्यभिधौयते । दण्डादेः यदन्येन प्ररेदा 

निपातयेत् । प्रायञ्ित्तं चरेत् प्रोक्तं दियुखं गेाज- 

तद्रेत । रोधवन्धनयेक्ताशि घातनञ्च चदठविधम । 

कपादञ्चरेद्रोघे दिषाद्' बन्धने चरेत् । गल्ल 

पाद होनं खाद्धरेत् सर्व निपातने । गाचारे च ग्ट 

वापि दुर्गेष्वपि खननेष्वपि । नदीष्वपि समुद्रेषु खते- 

ऽप्यथ दरोमुखे ।  दग्धदेशे स्थिता. मावस्तभ्भनादरोध 

` चच्रयते। वेक्वादामकडोरे्च घर्टाभरणभषणेः । 

ष्टे वापि वने वापि बद्वा खाङ्गौड्धंला यदि। 

तदेव बन्धन" विद्यात् कामाकामलतन्च तन् । ख्ज्धेखे 

शकटे पडक्तौ भारे वा पौडितानरः। गोपतिष्डयु- 
माप्नोति येक्घो भवति नद्धघः | मत्तः प्रमत्तञन्त्तश - 

 तनेवाष्यचेतनः । कामाकामलतक्रोधाद्दख्छं हन्यादये- 
पलेः। प्रता वा खता वापि तद्धि हेतुनिपातने। 

च्छित: पतितेावाषि दण्ड नाभितः ख तु 1 उन्धिः ` 

तस्तु. यदा गच्छेत् पञ्चसप्र दशे वा (पदानि) खानवा 

यदि गुद्ीयान्तेाय' वापि पिबेद् यदि । पूेव्याध्य् च- 

खचट्खेत् प्रायश्चित्त न विद्यते} पिख्डस्ये पादमेकन्तु 

दयौ पादौ ` गर्भसम्बिते। पारनं जतेसृदि्टः रत्वा 

गर्भमचेतनस | पादेऽङ्गरोवपनं हिपादे श्डा्खेाऽपि च। 

निषादं ठ शखावजं सश्रिखन्तु निपातने । पारे वद्तनयुम- 

देव हिपादे कांस्यभाजनम् । पटाने गेादटष' दद्या्- 
दर्थे गेयं खम् । निषमन्रसपेगावन्त  दश्छते वा 

-खचेननृस् । अद्गप्र्ङ्कसम्पन्ने दिय माबेत' चरेत् । 
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पाषारेनैव दख्डं न गावोयेनाभिषातिताः । शटक्गभ 

चरेत् पाद! हौ पादौ तेन पातने। लाङ्गले कच्छपाः 

दन्तु द्धौ पादावस्विभञ्चने | लिषादद्धोव कर्णे ठु चरेत् 

स्वै निपातने । श्टङ्न्भङ्गे ऽस्थिभङ्ग च कटिभङ् तथैव 

च| यदि जोवति षण्मासान् प्रायञ्चित्तः न विद्यते। 

ब्रकभङ्क च कन्तेव्यः स्ने हाभ्यङ्गस्तु पाशिना | यवस 

चापहृतं व्योयावद्, इवलोभयेत् । यावतसम्पर योसवांङ्ग- 

स्तावन्त पोष्येन्नरः । गामेवं ब्राद्मणखासे नमरत्य 

विसजेयेत् । यद्यसम्प. शं साङ्गो हीने हो भवेत्तदा । गो- 

चातक तखाडं' प्रायचचित्त विनिदिं येत् । काषलोष्रक- 

प्राषाैः शस णोपहतो बलात् ¦ व्यापादयति यो गान्तु 

तख शुद्धि रिनिर्दिशेत् | चरेत् सान्तपनं काट, प्राजा- 

पत्वन्तु लोष्टके | तमरच्छन्त॒ पाषाणे शस्त्र चैवाति- 

कच्छ कम् । पञ्च सान्तपने गावः प्राजाप्रतये तथा लयः। 

तप्रलच्छ भवन्त्य्टातिच्छ लयोदश | प्रलापखे प्रा- 

शण्टतां दद्यान्ततप्रतिद्पकम् । तस्धालुद्प' ल्य वा 

दद्यादित्यतरवीन्मजुः। अन्यलाङ्नलच्छभ्यां वाहने दाह- 

ने तथा | साय ख'यमनार्थन्तु न दुष्येद्रोधवन्धयोः । 

तिद हेऽतिवाद्े च नाखिकाभेदने तथा ! नदौपर्ष- 

तसश्चारे प्रायञ्चित्तः विनिदियेत् । अतिदाहे चरेत् 

पादं हौ पदौ वाहने चरेत् । नासिके पादह्ोनन्तु 

चरेत् सवै" निपातने । दहनाद्च विपद्येत अबद्लो- 

वापि यन्नितः। उक्त पराशरेशेव होकपादं यथा- 

विधि। रोधबन्धनयोक्वाञ्च भारः प्रहरणः तथा| 

इमं प्रतरवोक्लञ्च निमित्त, बधस्य षट् । बन्वपाथ- 

चयुप्राङ्कोच्ियते यदि गोपशुः। भवने तख न गख 

पापे लच्छद्खंमहेति । न नारिकेलेनेच शाणनालेने- 

चापि मौञ्जं नच बद्बष्टङ्कलेः। एतसतु गावोन निबन्ध- 

नोयाबक्ा ठ तिषेत् परशु ब्टहोत्वा। कुः वाचे 

बक्नीया्गोपश्ः दक्षिणाखचस् । पाथलम्नाग्नरग्धे षु 
म्रायञ्चिन्तं न विद्यते । यदि त्न भवेत् छ्, : प्रायतत 

कथ भवेत् ?। जपित्वा पावनीं देवँ च्यते तते किल्वि- 

घात्। प्रोरयन् क्रुपवापौषु इच्चच्छदेष पातयन् । गवाश- 

नेष वक्रौ स्ततः प्राप्नोति गोवधम् । आराधितस्तु यः 

कञचिद्धिच्नकच्लोयदा भवेत् । आवण दयः भिन्न भग्नोवा 

कूपसङ्कटे । करूपादत्क्रमण्े चैव भग्नोवा सोवा पाद्यीः । 

स णवं च्यते, तत्न लीन पादास्तु समा चरेत् | जरुपखाति 

तठीबन्बे नदोबन्वे प्रपाञच च। पानीयेषु विपन्नानां प्राय 
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चित्तः न विद्यते | करूपखाते तटीखाते दौर्भेखाते तयैव च। 

अन्ये धमखातेष प्रायचित्तं न विद्यते । वेष्सद्र 

निवासेषु योनरः खातमिच्छति | स्काग्यग्टहखातिष 

पराय्चित्त विनि येत् । निशि बन्वनिरुडेषु सपव्याघ्र- 

तेष च । अग्निविद्युहिपन्नानां प्रायञ्धित्त' न विद्यते | 

यामघाने शरौघेण बेष्सबन्धनिपातने | अतिडटिडहता- 

नाञ्च प्रायञचित्त न विद्यते । संखे प्रहतानाञ्च ये 

दग्ा वेश्सकेषु च । द्वाग्नौ खामघाते वा प्रायञित्त न 

विद्यते । यन्तिता गौचि।कल्याधे भ॒ढगमेविशोचने। 

यले शते विपद्येत प्रायञित्तः न विद्धते। व्यापच्नानां 

बह््नाञ्च बन्धने रोधनेऽपि वा। भिष्न्मिथ्योपचारे च 

प्रायचित्तं विनिषयेत् | गोडषाणां विपत्तौ च यावन्तः 
प्र चकाजनाः|न वारयन्तितां तेषां सर्वषां पातकं भवेत् । 

रको इतोयेबंदुभिः समस्तं नं न्षायते कदय इतोऽभिघाता- 

ठ् । दिव्यिन तेषाहुपलभ्य हन्ता निवत्त नोयोन्धपमच्ि- 

डुक्तः। णजा वेदवद्ुभिः कापि दैवा्यापादिता भेत् । 

पादं पादञ्च इव्यायाच्वरेबुसतं यक् यक् । इतेष रुधिर 

द्श्य व्याधियस्तः लशोभजेत् | नाना भवति बषटष् णव 

सन्वेषण' भवेत् | मुना चेवसेकेन सर्वशास्राणि जान- 

ता । प्रायचित्तन्तु तेनोक्त गोष चान्द्रायणं चरेत् | केशानां 

रच्तशाथांय दिशुण' गोब्रत" चरेत् । दिगुखे वृतच्यादिष्टे 

दच्तिखा हिया भवेत् | राजा वा राजषव्रोवा बाह्म 

णोवो बहुतः । अश्वा वपन" तख प्रायचचित्त विनि- 

दिशेत् । यख्ख न दिख दानः कश्च परिरचितः। 

ततपापः नख तिष्ठत वक्ता च नरकः व्रजेत । यत्कि- 

ञ्चित् क्रि्रते पाप सव केशेष् तिष्ठति । स्वात् केशान् 

सण. च्छे दयेदङ्गलिद्यम्। णव ' नारोक्मारोखां थि- 

रसोखख्डन' खटेतम् । न स्त्रियाः केशवपनः न दूरे थ- 

यनासनम्। भ च गेट वसेदरालौ न“दिवा गाअलुव्रजेत् । 
नदोष सङ्गमे चेव अरण्य प॒ विशेषतः! न स्त्री णामजिनं 

वा सोत्रतस्नेवं समाचरेत् । निसन्वेय स्ञानमिव्य् क्रः घरा- 

खामञ्चंन' तथा । बन्धुमध्ये बतः तासां शच. चान्द्रायणा- 

दिकम् । न्ष, नियतः तिष्ठच्छ रधििनिंरममाचरोत !दृह् 

येगाोबधं लत्वा प्रचछछादयितुभिच्छति। स याति नरकवेारं | 

कालस्टेनमसंपयम् । विचक्तानरकात्तखान्छतत लाके प्रजा- 

यते | क्लोवेदः्ख्खौ च को च कषप्र जन्द्ानि वे नरः । 
दमात्, प्रकाशयेत् पाप सखधमे' खतत' चरोत् । खोबाल- 
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भ्धयगेाविग्रष्वतिक्षापरं विवजेबेत'" | अखिकं गोराया 
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दशम् | गोहहितं नतम् । रगोरेवाष्छपे पृते गोशब्द 
तत्परि च्या प्रसरे खदाश्ततृप्रकारचच तत्र दशः । 

गोशक्तत् न &त. । गोमये जटा० । ““खदङश्भ समनसो 

गोथलन्ड,्तिकाः कुशान् | पयौष्टतं वाऽऽमरखाङ्गोयदद्र- 

समेव वा" मनु* | 

| गोश्च बि शकते बा° यत् गौः शच शख अद्ध । 

शोकेगौ अयौ?” “"याभिर्गोशय्यं लाव तमू?" ० ८। ८२० | 

“मोशर्य्यःः शयुः'" भा०। 

गोशाल(न्ता) खली न° गवां शप्ला ^` विभाषा सेनेत्यादिना' 
बा क्लोवता | गां शालायाम् | तन्नजातः एडगदित्व 

प्रा ते इञ्नसंन्नत्वा च क, कन्यभते अण्, तद्ध श्वाना- 

न्तगोशाखेत्यादि पा० लुक । गोधान तत्र जाते लि* 1 

स्त्रीत्वपक्षे त॒ न लुक। गोशालीय गोशाल वा तल् 

जाते लि° इति भेदः| 

¦ गोभोषं ए° गोः शोषेभिव शोषे" यख । ¶कभमपय्यं ने तख 

गे पोषाकारण्ङ्गत्वाव् तथात्वस् । ख आकरत्वे नाशस्य 
अच । श्चन्द्नमेदे | गोषद तृपत्तिकथा रामा० किर 

का०४१स* १६।४०स्ञो° । "तञ्च देशमतिक्रम्य महा ् छभ 

शंख्ितिः । सव्व॑रत्नमयः च्ौभादषभो नाम पष्वतः। 

गेशोषेकं पद्मकं च हरिश्याभः च चन्दनम् | 1दन्ण- 

खतृपद्यते नन नञ्ज वा ग्निसमप्रभम्” । तदाकार शस्त 

मेद्. च ‹ अयोगुधेभिं न्द्पालेरगोशोर्भलुखलेरपि" भा 

द्रो° १७६ ऋ० । दत° । ४गोखख्ड न° । 

मोभ्रौषेक प° गोः शीपरभिव कायति के-क. {द्रोणी 

पुष्मीद्च्च रल्नमा° खार्थे क | रचन्द्नमेदं गोौषे- 

शब्द उदा० । 

मोक ए० गो; शटङ्गमिव श्टङ्गमखय । ऋषिभेदे “{इसवद्' 

वनमध्यश्यो गोश्टङ्कः ऋषिसत्तमः" ““गोण्टङ्गख षस्त 

ददशाते तथाच्रसम्'” स्क प° प्रभा ख. । र्द्चिथ- 

देथस्थे पर्वं तभेद च । “तैव सहदेवोऽपि प्रययौ 

-दक्विणां दशम्” इत्युपक्रमे ““निषादभूनिं गोण्टक 

पश्यं तप्रवरं तथा| तरसैवाजयचनच्रोमान्" भा० खर 
१०अ० | ईतर । श्मोरिघाे "+ । तद्ाकारोऽखयसख 

खच | ४ववंर् च्छे पुन रालनि°। 

गोखुति इ° व्याक्षपदगोल्रपत्ये ऋषिभेदे ““तद्ग तल् शत्य 

कामोजावालो मो-तये वेयाघरपद्यायोगा च" का० ° ।. 

गोश्च ए° हि० वण । इतरे. ° परर्पम् ` ` म॑वाश्परथयतीनि ` 

अ" पा० “'यथोद्वारितानि वधेव शाधि ष्टः खिर 



कौ । पचते नेकषवद्भाषःन क्रोक्ता च| गधि अने 

च। पत्ते एश्द्धावः अडः च । तत्राय न° । 

गोष(स)खि पुण्गौः सखाऽख्य वेदे वा धत्वम् | १गोसहायके 

“स्तोता मे गोषखा खात्”? ० ८।१४।१। “यसिन्निन्द्रः 

सोमः पित्रति गोसखायमस्" ० ५।१७।४} & त° अच 

समा० न षत्वम् | रेगोः सहाये 

गोषड्गवे न मां ष्टकम् गो+षड्गवच। गोषट्के 

णवं ऋागण्ड्धवाद्यग्दधागादिष्ट्के न । 

 गोषणि(सनि) विर गां सनोति ददाति सन-दाने दन् 

` सवनादिष पाठात् न निज" धत्वम् किन्तु पुब्ब पदात् 

वा षरत्वमू। १गोदातरि “यस्ते अश्वसनि्॑च्तोयोगोसनि- 

‡ सतख” यज्ञ° <।१२। यक्ते एत्वम् । "गोघखिं धियमश्च 
„  बाजसाचत'” ऋ° ६।५९।१० , 

ध गोषद लिगि वाचि सौदन्ति सद्-क्षिप पूवे पदात् षम् । 

 सूखलदाक्ये } गोषदितिशब्दोऽ्यताध्यायेऽदुवाक्े वा 
गोषदा० बन् ॥ गोषत्क गोषच्छब्दयुक्तो ध्याये अलु- 

वाके च पु०| ऋच | गोष्रट् तल्ला लि°' 

| गोषदादि एु* खष्यायादवाकयोः “गोषदादिभ्यो वन् 

२ प्रा मत्वथं बनृप्र्यय निमित्ते शब्ध्गणे | स च 

गः पाश्ग° सू° उक्ञो यथा गोषद इषेत्वा सातरिजन् 

देवखत्वा देवीरापः रष्णाख्या खरे देवीधियः रच्ो- 

इश युञ्जान अच्जञन प्रमूत प्रदत्तं कशा गोष्द्'” । 

 गोषन् लि गां सनोति सन-विच् ६त° “सनोतिरनः'” 

१ घा नान्तस्य नित्यप्तलनि्रधेऽपि पूर्वपदात् वा षत्वम् | 

| मोदातरि “शंसामि गोषा नपात्" च० ४।३२।२२ । 

शोषा नि° गां सनोति सन-विट् ङग । सनोतिरनः'' पा. 

घत्वम् । गोदातरि “गोषा इन्द्रोदघामसि" सि° कौर 

ता शतिः “इत्या दद णन्तो महिनस्य शम्ममन टिवष्याम 

पाये गोषतमाः” चह्° ६।३२।५। अत्र `  षद्पे्यादि 

पाः ° गोधाशब्दख्य तमपि परे खः 

गोषा(सा)ति स्तौ सो-भावे-क्िन् ऊतियतौव्यादिना 

जिर, सन-भावे क्तिन् डा वा ६ैत° त्द् । १गोलाभे 

श्गोदाने च “गोषाता यद ते गिरः” ऋ ट|८४;७) 

शमोषातौ गवां लाभ ”' भा°सप्रखा डाच् एव ख॒त्तरत्र | 

गवां सातिरणाभोऽख । रेलब्धमौ लब्धपशुके लि 

“यन्न॒ गोषाता ऋषिितेष खादिष' कऋ° १०३९१८१ 

भोषातौ लब्धपशुके'? भा० , 

गोषादो षो गां सादट्यति. द-शिच-खण् उ स” 

गोषा { २७२५ ] गोष्ट 

घत्व गौरा. ङगेष | पल्िभेदे । 

पललौभ्यः'" यजु° २४।२४। | 

"गेघ्ादौ देवानां 

गोषेधा स्त्रीं गोरिव सेध उत्सेधोयखाः पू्ेपदात् ष्त्वम् । 

इल च्णायां स्तियाम् । ““विच्वपदीं दण्द गोषेधां 
विधमासुतःः अथ० १।१८५। [ जमा | 

गोष्ट संघाते भ्वा च्ात्म अकण्सेट् | गोते गोष्ट । 

गोष्टोम दए° गोसंन्नः स्तोमोऽन्र | उकथसंसव बद्धमन्त्रा - 

तके १स्तोमभेदे । रेतदुपलच्तते एकाहसाध्ये यागमेदे च 

^“ एतान् स्तोभानपश्यत् च्योतिर्ग्गँरायुरितीने वैलोका 

एतै स्तोमा अयमेव च्योतिरयम्षध्यमो गौरसा- 

वृत्तम आः” तार वा० ४।१।७। 

“स पूर्वोक्तः प्रजापतिः एतान् स्तोमान् स्लोम- 

शब्दन विश्द्ादिस्तोमवन्त्यह्धानि लच्यन्ते । तानि 

च्योनिर्गैरायुरिति एतच्नामकान्यपणश्यत् । तत्न ज्योति- 

रग्निोमसंस्यः, गौ रायु ते उकथरसंस्ये ज्योतिष द्य" 

जलोमक्िः। लिदृद्नदह्दिष्यवमानं पञ्चदशान्याजानि 

पञ्चदशो माध्यन्दिनिः पवमानः सप्रदशानि ्षटठानि सप्र 

दश आभेव एकविंशोभ्निोमसारेत्ि । अथ गोष्टोभसव, 

पञ्चद् शोबद्िष्पवभानः व्रि्टदाज्छानि सप्रदशम्मध्यन्द्ििं 

सवनरेकल्शि' दतोयसवनम् । चअयायुष्टोमसप नि्ट- 
ह्िष्मवमान' पञ्चदशान्याज्धानि सप्रदशम्माध्यन्दिनि' 

सवनमेकविंश दतोयद्वनमिति | एते उक्ताः स्तोभा 

द्मेलोकाबे भरादिकाः खल्, कः कतमोलोक इति 

बुभुत्यायानाह ऋअयभेव लोकोज्योतिः, अयम्बध्यमो- 

ऽन्तरि्लोको वै असाद ् तमस्तृतीरः खर्योक आयुः, 

स्तोमन्रयसग लोकलत्येण सह संख्यासाम्यात् तच्छब्दता 

एतेः तिभिः स्तोमैः साधनेसत्रीन् लोकानु प्राजनयदिति 

ओेषःअेतान् विधन्त” ५7० । 

"यदेते स्तोमा भवन्तौमानेव लोकान् प्रजनय- 

न्त्ये लोकेषु प्रतितिडन्ति" ता० वा° ठ | “्वदेषोऽति- 

रारो भवतोति वाक्यवदेतत्सवे" व्याख्येयम् । चअभि- 

ञलवष्ड्ख्योत्तरं त्रदं विधावमा ह" भा० “स॒ एत 

न्त्हं घनः प्रायुडन्तं तेन ण्डरेन ष्टक्रतन् प्राज- 
नयत्” तावु०€ ।“स प्रजापतिस्तं पूर्वन्न ' लवं एनः 

प्रयुक्तवान् । गौ रायु्ज्योौतिरिति क्रमोऽल्नावगन्तव्यः | तथा 

चापस्तम्बः “ज्योतिलोममग्नि्ोम' रथन्तरसामानङ्ा- 

रकथं टहत्सामानमायुष्क्थं रथन्तरसामान' ज्योति- 

ोमं इहत्साभानभिति । नन ष्डचेन षट् क्रन् वसनना- 



गोष्ठो 

दन प्राजनयत् खषटवान । अथा्यैवादादु्याय पूवव - 

विहितेन व्र्हेन युज्य इमसत्तरं नह विन्ते" 

भा | “तदेष षडहो भवति ऋटूनेव प्रजनयन्ति तष 

प्रतिलिष्ठन्ि" तार का° १०॥। 

भो्ठ॒ न गवस्तिषन्यत्न चर्थे क धत्वस्.| गवां स्थाने 

अमरः | नेरेष् गोढोतमरडलासनान्" माषः । 

गाणी ब्डजनाः कन्तु तयास्य अच् । रगोष्टीकरव्ये 

आराद्धमेदे न० (“पिवेत खदितभिन्येव वाच्य गोढे त॒ 

शतम्'› महुः “गोष गोचा “"गोष्ां शुधवधे- 

मच्बम्'* इति विश्वानित्रेय हाद्शविधश्राङ्गगणनायां 

गोरश्राद्ख विधानात्" कुज्ञ,° । 

गोष्ठपति ए" ६० । गोः स्थानाध्यच्ने असरः । 
गोश्च ए० गो श्वा अचतरोत्यादि अच् समा । शगोषस्वे 

शनि तन्त्य परह्िसक्ते खण्ड हे स्थित्वा र्परद्े्टरि च 

लिका. । षोखभासेतन अच समा० | गोषश्चा इत्येष 

मोष्ठ(गार न° &त° । गोण्ख सभाया बह्कजनस्यानदखा- 

गारम् | बह्जनागारे गञ्जं इारा० । 

गोष्ठाध्यत्च एु* ६* । गोपन । 
गाष्टान न° गोः स्यान वेदे पूेपदात् षत्वम् । १ गवां स्वाने 

गो । “ब्रज गच्छ गोढानम्” यज्ु° १।९५ | लोके 

ठ गोश्यानभिव्येव । “गेष' गेख्ानकम्" अमरः । 
गोष्ठा(पा)ष्टमौ स्तौ “कार्तिके शुक्तपे ठ खता गोटा- 

(षग)षटमो बुः । तददिने वादवदेवोऽभृत् गोपः पूर्वन्तु वत्- 

सपः'” इत्य क्ञायामष्टम्याम् गोपाटमोशब्द टशगम् । 

शेष्ठि स्त्रो माबो वाग्विगेषास्िषन््न स्था-बा० कि ईत. 
षत्वम् । {गोहोशन्द्ार्ये र्परस्सरसंलापे च । ^“अलय्य 

मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च | स्तश्धता चाभिमा- 

नित तथारत्यागित्वमेव ख | त्ते सप्र दोषाः ख्: 

सदा धिद्याधिनां मताः” भा =° १५६१ ज्ञो° । 

ग्ट स्त्रो गावोऽनेकावार्चस्ति्ठन्ति अत्र स्या-घञर्य क । 

६त° अस्बाम्बेति घत्वम्” गौरा० ङिष् | सभायां 

परिषदि }-^तन्न गोोषु रथपराचच खिद्धप्रबजितेषु च । 

भा. पि । रेपरस््मरालापरे ““गोौद्वखमङुभवन्त- 

स्ति्न्ति" . हितो | रपोष्यवर्गँ च” । <विघ' गोष्ी 

दरिद्र" चाणक्यः | ४समृहे गोऽशन्दे चदा० | 

सभायाम् अख एुसवन्पि । ' सषच्छ्रयान् गवेतसचधि- 
राधान् मोन इरौणां भिरिसेतुमालाः | भा बर 

. १.७७ खर। 

[ २७२९ 1] गोख 

गष्टोपति उ त° १क्हपोष्यवनेपाचके र्सभापतौ च | 
गच्छं डिन् ए" गोष्टे च्छे डते च्विड-ख हे णिनि पामे 

सभि° नि० । प्रगलमे । दुक्गारोद्ा° खाद्]दात्तताख । 

श्व गोषेगलभ गोषेषट् गोषठोपर्डतिः गोष्ठेशूरः 

गो विजित इत्ये तेऽपि पालने समिता निर । सभाप्रगलभे 

सभाक्वशले । पूर्व्ववत् आद्य् दात्तताचेषाम् । 

गीषटेथय इ» गो गोस्याने येते शो-अ् अलुक् स° । 
गोव्रताये' गोषटश्यनकारके । “पञ्चगव्य' पिबेत् गोघ्नो 
मासमासोत संयतः | गोढ शयो गोऽजगाभौ गोप्रदानेन 

शुध्यति" यान्न । 

 गोष्धय लि° गोढे भवः यत । {गोष्ठे भवे | २रद्रमेरे ए । 

"नसनोव्रज्याय च गोष्ठाय च” यज्ञ॒° १६।४४ । `` 

गोष्यद् न° गोः पद्म्, गावः पद्यते यखिन् देये वा 
^ गोष्पद सेवितासञेवितप्रमाशेष्”” पा शेषितादौ षट । | 

गोः पदजाते १गत्ते, र्गोपद् पमाणे च | शेगोभि चैवि- 

तदेशे $तद्पिविते वनादौ च| “व्वाह्धभ्या सागरं 

तत्व लङकि गोष्यद्ं लघु" रामा०्ल०६€स०।“नभीद्- 
द्रोष्णारपव' तीत्वा क॑पाताल (बडवानल) सम्भवम् | 

भा निमच्कख सगणः शल्यमासाद्य गोष्मदम्'* भा० श. 

७० | ५ प्रभासन्ते त्रस्य तीर्थभेदे । तव्स्यानादि कारु 

प्रभा०““दयं सरखतौ पुण्या सर्वदेव हि विद्यते । पञ्चवोताः 
प्रभासते ठ इष्मापा तिदचेरपि । तखा यवृपञ्चमं सोतो 
न्यदग. म्यास्तटानि च । तच्य सध्ये {श्वतं तो गाष्य- 

देति च विश्ुतम्* “पापिनां खक्तिद' नोर्ध॑माद्या र्ट 

गयाद्मता। तदाखिन् गोष्मद् नाम कलौ ख्यातं 

धरातले । यदा च्तीरोद्मथनात् प्रता लोकमातरः । 

तदा देवि | समन्तान्त्, ता गतास्तो्ैसच्िधौ । षद् 
तत्न निमग्नः च नन्दिनश्च शिलातले शिलां खुरा- 

द्धितां हदा जादे शाद्कितां वथा" "इदु पक्रभे देवान् प्रति 

नन्दिनोवाक्यस् । “द्द् मम पद् देवः! शिला- 

संस्य' विराजते, गगनाङ्गणभूमिस्व' चजन्द्रविम्बासिवाः 
परम् । अदय प्रभ्टति भो देवा ! स्तरौलोक्ये सचराचरे । 
गेष्मदं नाम विख्यात ̀  लोके ख्याति गमिष्य ति" | 

गोसख ष गां जरे खति सो-क । श्वोले २खष्णकाले शवि- 
` भाते भेदि०' ५ 

गो स्वय ए° गाः संचष्टे सम्+ चच्-अच् । गरे । अभरः 
“गो सङ्खं आसं कुरपुङ्गवानास्" । ^तेषां गेसद्खय चाः 

बै तन्तिपारेति मां विडः” एति च भा० विन १.० । , 
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गावो वा एतत् सव्रगासत'” ताश्वुा* ४,१,१, गवामयन 

शब्द् विद्रतिः। 

जोस्टत्त एद्लो.गेः सद्लः। गेाठल्छे मये हेम । 

रजा त्यादिना गद्ये लि° । गेसडशादयेऽपि तलाचे | 

गोसनि ए मां साति सन-दण ६त° पूर्वपदात् वा 

घत्वे गप्र सवना० न षत्वम् । गेाद्ातरि गोषिशब्ट् 

उद्ा° दण्स् । ˆगोरसानं वाचखदेयस्” अ ९।२०।१० | 

पसर्गे"? पा शअदुपसगेश्वयक्तेःन कः किन्तु खर् | 

गेसंप्रदातरि | 

जोखम्धवा स्तौ गोरिव सम्पवो लेायादिष्छपाारो यद्धाः। 

१सेतदूवौयां र्गाजाते ° ` 

` गोसमं इ° गावाज्यन ऽतर काले * दल -ाघारे षञ् । 
गवां वनगसाय मोचन काले सूयेख किरणानां व्याग 

राजनि° । 

काले प्रातःकाले “गोसर्गे चार्रात्रो च तथा मध्य 

न्द्निष च?" सुखु° । [ ख्याते गाधाख्ये जन्तौ । 

 गोसर्पं एश्ली गारिव चतुश्चरणवन्त्वात् सपः | (गेसाप। 

` गोसव ए" गौः वते हहिग्यतेऽत्र -हहिसायाम् आधारो 

छप् पूष्वंषदात् वान घत्वस् | गेसत्राख््े यज्ञभेदे 

 ५सख्जिता गेासवेन वा" डेमा० द्ा° लिङ्पु* । तत्कन्तं - 

“कघभगो सवौ ” १, “चषभो गोसव क्रद्ध भवतः” 

२० “पूर्वः ऋषभसंन्नको रान्नः"” 

ककः “दक्षिणा ्षभसहत्त' दादश घा गतस्" ५८० 

विकलेन ऋषभ संन्नक ऋष्रभाणां स्त, हादथाधिकं 

शत' वा” (द््िणा) ककः । “जकच्यो गोसबोऽ्युत 

दश्िष्यः'” &ख* । गोसवसंञः करतुरूकयसंस्यो भवति 

अयुतद्लिणच्चः क्कः श्वेगययन्च द्लयेकेः" ऽसह 

मन्यन्ते । “स्वेषामित्यपरे" स्ख० | सराञानो विशो 

यं षुरख्छवबोरन् ख एतेन यज्ञेत € ० “रान्ना सहिता 

विचः प्रजाः सवे रुषा य' एरच् बीरन् इच्यत्वे - 

नाङ्गोकृ्वीरन् स गोसवेन यजेत") `खआस्य- 

रडले ऽभि धिच्यते "१० ० । “्रतिद्राहवनौयसख दन्ति 

शतः”, १०} “स्यितः श्रा गान्तुकत्वादन्ते। अाहवनीयात् 

दल णयां स्यख्डिने उपविष्टो यजमानः | 

घारेोष्णन उगेनाभिषिच्यते ^संस्यपतिरििनं ब्रबुः 

“नेयसत्रयाजिन' जनाः" ककः । 

ककवीः “पूव रान्ञः'" 

[ २७२७ } 

गोसव प° गोभिः सतं सत्रम् | गवामयनं सन्नभेरे , 

गोसस्प्रद्ाय लिर्गां सश्मदद्ाति सम्+प्+दा- “आतोऽनु ३ 

व्यता च कान्या° श्रौ २२,११,२ बरादौ क्न" यथा 

शरग्यसतोम द्चणा- 

ष्ये 

गख 

लिङ्गो मरतृस्तेभेगणयन्नोा भ्वोतणां सखीनां वा 

१२।््०। बश्यस्तेमद् ज्लिणायां यानि लिङद्कगनि तान्यत्रापि 

भर्वान्ति" ककंः|। गां खगः सुनेाति अच परत्वम् 

“दाः स्वगेदातरि" तिलोऽसि सोमदेवत्यो मेषे 

देवनिस्बितःः तिलदानमन््नः } 

गोगशथस् ४० गवि जले शति शश-वा० असच त° । 
ले रायसख॒ङ्टः। 

गोसध्र न" गवां स्तं॑दातव्यतया यत्र । वलापर- 
षादिषेाडश्मन्तादानान्तगते पञ्चमे मद्ादानभेदे “अथातः 

संप्वच्छामि मह्ादानादको तं नमू" । «यत्तत् षोडशधा 

परोक्त वाद्देवेण भूते” इति चेापक्रम्य “कलपाद् 

पदानञ्च गावहख च पञ्चमम्” इत्यहो तहान प्रकारः 

हेमा" दा मतद ए. उक्तो यथुग १ 

मत्पय उवाच } यातः सप्रवच्छयामि मद्धादानमनुन्तरम् । 

गेसडद्तप्रदागाख्ख' सवपापडर' परम । पुण्यः तिथि- 

मयासाद्यं युगभन्वन्तरादिकम् ' पयोत्र॑तच्तिरान' खाद 

करातल्रसथापि वा। लेकेथावाहन' कुर्यात् तुलाएरूष- 

दानवत् | पुण्याहवाचन' कु््या्धसः कार्यं स्तयेषव च । 

ऋतविग् मरूडपसम्भ1र मूषा च्छादनादिकम् । इष लच च 

सयुक्त वेदिमध्ये ऽधिवासयेत् । 

` गवां दशकनेव” । 

गेसइखादिनिष्क,घ्य 

पयोत्रतस्तिरात्रमिति दोनदिनात् 

पूवे' लिरान' पयेवृतः खादित्यथः, अत्रादिशब्दन देथ- 

काल-उदधिचखाब्ग-शिवादिप्जा-युषट ल्विगवरण-सपुपक- 

दान-कुण्डवेदिवितान-चक्रलेखनपताकादौनि मत्सन् - 

पराणेाक्ततलापएुरुषदामे विहितानि ग्टद्ान्ते | हषं लध्वण 

सयुक्त, टषलत्षणानि,“खन्रतस्कन्धककादम् उञ्वलायत 

कम्बलम्*दत्यादीनि देले प्रकरणे मल्यय्रएरायेक्तान्य व 

वेदितव्यानि, गेखड्सादुविनिष्कर्येति दथेत्तरगासड 

सादिति वेदितव्यम्, असे दथाधिकगेशलविनियोगदथे- 

नात्। यद्यपि गवां दशकभित्यल गोमालप्रतोतिः तथापि 

उत्तरत्र “ऋत्विग्भ्यो धेमेकं कां दथकादिनिनेदयेदिति"" 

भेदसं न्द् नात्, षराखान्तरे "मोस हसृहिनिष्क,ष्य सवतसं 
दशक गवामिति" श्ववणाञ्च धेचदशकसेवाधिवःसनौयस् 1 

श्तरल्र पुनन्तैवग्य' भेलदूपत्वादरः | “गोस् बहिः 

क्या दस्त्रमाल््यविभूष्ितिम › इवखष्टद्कगाभरख रैष्यपाद्- 

समन्वितम् । अतः प्रवेश्य दशक बश्छनाल्छैसतु पूजयेत् । 

छवण-वरखिटिकायुक्त ताचरदोषटनिकान्वतम् | हवणति- 

बकोपेतं हेमपद्ैरलङ्क.तम् । कौ बेयवस्तरसंवौतं मा्यगन्छ- 
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समन्वितम् । डेमरल् युते : कक चाभरोखापि शोभितम् । 

पादुकोपानहच्छत्रभाजनासनखयुतस्। ““दशसौ बिके 

श्टङ्गः, खराः, पञ्चपलास्तथा"। पञ्चाशत्पलभितोदोहनकः 

अन्यन्न तथाभिधानात् भर््टिकादौ सवं शब्दोऽत्र घोडश- 

साषपरिमितह्हिर यवचनः, सदु ञ्चरितद्ुष शब्ट्ावगत- 

परिमाणपरित्यागालुपपत्तेः। पाके काषटमग्यौ , चम्मं सते 

उप्रानह्धाविति भेदः | “गवां दशकमध्यं खात् काञ्च 

नो नन्दिकेश्वरः । क्शेयवस्त्रसंवोतो. नानाभरभूषितः। 

लवणद्रो शिखर-माल्येचुफलसंयुतः । क्यात् पलशता- 

र स्नेतदथेषतः । शक्तितः फलबाहसृलितयः याव- 

देव द । गोशते वै दशांशेन स्ैमेतत् प्रकल्ययेत्"” । लव- 

खद्रोणथिखरे, खवणद्रो ् ोपरीत्यथं ; । नन्दिकेश्चरलच्णं 

ललितविज्यात् “अङ्ग स््निनेत्रो दिभजः सौस्यास्योन- 

न्दििश्वरः। वामेव खलभ्ट्टक्ते चाच्चमालासमन्वितः''इति 

ञ्जं दति, अशयानादपवि् इत्यर्थ : । पलशतं पल- 

सहखतितय' यावदिति, साभरणनन््किश्वरविषयभेतत् 

च्छानन्त््यात्। गोशते वे दथांयेनेति गोशते देये गामेका- 

सेकश्च एषभः {द्ध्य ऽधिवासयेत्। पल्थतादूर्खः पलथ- 

तब्नयं यावदिति साभरणनन्दिकिश्वररचनादिक ङव्यांद्- 

व्ययः । पुण्य कामथाघाद्य गौ तिमङ्गलनिः खनेः । सर्व 

घध्य् दकस्ानक्तापितो वेदिषङ्गवैः । इमषटद्धारयेन्त्' 

ग्ट ोतकुचमाञ्जणिः'” । अलापि पूववत् पूवेदुरषि-' 

वासन विधाय हितीयदिवसे ब्राह्यणवाचनानन्तरमग्नि- 

कखे त्विगुपवेशनदिपूणा दध तिपथ्योन्त' कर्मेष" 

गुरुः समापयेत् ¦ ततः पुख्यकालम् अात्ालुक्रूललग्नखक्ड- 

त्तदिलत्तणमासाद्य कुण्डसमोपस्थितकलसोदकेन ना- 

दैः सञापितः शएक्तमाल्याम्बरधरो यजमानो वच्छमाण- 

सन्त्ालुदरवेत् । “नमो वो विच्वमृस्सिभ्यो विश्चमाटभ्य 

एव च| लोकाधिवासिनौभ्यञ्च रोह्िणोभ्यो नमो 

नमः| मवामङ्कघु तिषन्ति भुवनान्य कवि शतिः । 

ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः पान्तु मातरः | गावो 

मे खखतः सन्तु गावो मसे सन्तु एषठतः। गावः शिरसि 

मे नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम् । यश््मात् ल ठण- 

खपे धमे एव॒ शनातनः । च्यटमृते"रधि्ानमतः 

पाड्ि सनातनः) इत्यामन्तरय ठं यो दद्यादुयुरवे 

नन्दिकेश्वरम् । सर्वोपकरयोपेत गोयुगञ्च उचच्तणः। 

ऋल्विगभ्यो घेनुमेकेकां दशका दिनिबेदयेत् । गवां च शत- 

सयेकेकं तदृ" चाय विश्तिम्'?। दथ पञ्चाचवा दद्ादन्ये- 

मोष 

भ्यस्तद तन्नया”' । दागवण्क्यभव्र दलाएुदण्व द्व दितव्यम्, यते 

ख शतप्र्टति पञ्चप्य्यंन्ता विकला कतिविग्विषया- नदा- 

नन्तययात्. ततञ्चायमथं : चिद्धो भवति गोदथकमध्यान्न- 

न्द्किश्वरयुत' गोयणः युरवे प्रतिपाद्य गेषाणामदटानाङ्ग- 

वाभेवोकाभेकेकख क तिज दद्या, तथा गोखडसृम- 

ध्यात् शतद्वयं चरते प्रदाय ककं चतश्छरूगव्थ दद्यात्) 
थ वा शतः शरवे पञ्चाशत पञ्चशतस्टत्विगभ्य\, अघ 

वा चल्वारि्त" गुरवे वियति विंतिस््त्वग्भ्थः | 

विशति, वा शरवे दथ दथव्विंशभ्यः, दथवा रवे 

पञ्च पञ्चत्व गभ्यो दद्यात् चेषा गास्तददुन्नया चन्ये - 

भ्योऽपि ददात् । दचिणाञ्चात्र पूषेवदेव दद्यात् अच॒क्ल- 

द्विषा उखं : दचिखेति वचनात् यथाशक्ति छव" 

बा। ततः पूेवदेव एष्या हवा चन-देऽतापूजन-विसजेनादि 

ङथौत् । “नेका बह्धभ्यो दातव्या यतो दोषकरौ भवेत् | 

बह्ने दातव्या चोमटारोग्बषद्खयं । पयाबतः 

एनलिषे दकारे गोसहसृदः" । ददेद्च पयोबताहषानः, 
यक्तयपेचम् -अशक्ञौ नकगिष्यदे” इति वचनात् | 
“आाबयेव् श्टणुयाङ्याि ल :7दानाचकोत्तं नम् । तद्दिनं । 
जद्भचारो खाव्यदोच्छ हिएकलां यस्” ! आथर्वंगोपय- 

जाद्मणे “अथातो गोखहरुषिधिर्गोह उदकान्ते शुचौ 

देये प्राञ्चजिष्मखुपसमाघाय श्चन्वाकभ्याथ ज्यात्, 

श्रा गायद्धक्तोनाद्यं जुयात्, मात्रौ हौणासेनदरश्चर् 

सौम्यश्च खसु तद्धा: पयांख अपयित्वा गाव एति, 

णवछभय इ्क्येतेन. ज्यात् यादम्ने स्तो योद्कपूषे- 

कलसमवस्याप्याह्िसंवोगोष नेति दश गाः स्ञापयेत् त्वर- 

माणोऽन्याः समभ्य् च्छ सङ्श्, तद्धा; स्ञानोदवेनेम- 

मिन्द्र वद्खंय सत्रियः म दति, राजानमभमिभिच्येभा 

छप इति, मद्भिरयेधोक्तमञ्जनाथञ्चनाजुलेपनः कत्वा 

सहसृतमों प्रथमामलंलत्य गाजे माुपतिष्टत प्रजावतो 

खयवासादिति च पर्यांखयेत् प्रियमशनन्द्त्वा हि १णं- 

मन्न इति सहरुतमोमालभ्य जपेत् मया गायः पतिनां 

रवद्धमिति न्तरे थाने 1भ॑दत्वा सहसतमीं पनरष 

सग्टद्धा भृमिष्ठा प्रतिग्टद्हात्विति जपेत् सहस्) तखाः 

षते वृजन् स्वाः प्रद्चिणोलला नमस्क.त्य सखि 
वाच्य बाद्मेम्धो निक्द्य दथ गा त्विणः के सहसु 

तभ्य वस्त्युग्यञ्च तदपि । सप्रजन्म्ाह्ग प्रापण षशष: 

सप्रभिः सतस् । त्तृश्णात् विधिनानेन नाशवेद्नोप्डे 

नर; | सवैषासिह दानानां फल" यत् परिकौ सतित! 



भोस्त 

तद्वान पिरेभ्योा नेसहसुप्रेनरः। खश्वभेषः 

शवले" गेसहसव्रवन्तु यः । दद्याच्नोच्ाय ्याष्ः 

पितरस्तपं यन्ति हि । तस्धाद्नेन विधिना गेाषडहसृन्तु 

चमरः प्रदद्यात् स विश्युद्ात्ला याति तत् परस" 

पदमिति । मतृश्यपुराे 

गोास्सप्ररोभषेत् । सर्वपापविनिशंक्तः सिडचारण- 

सेवितः, विसानेनार्कवेन किङ्भिणोजालमालिना| 

स्वे लोकपालानां - लेके संपूच्छते सुरः | प्रनिमन्व- 

न्तरं ति द्राजराजा भवेत् एनः । चआञ्मेधशत' कुया 

च्छिवध्यानपरायशः । वैष्णवः शकमास्याय तते 

 खच्येत बन्धनात् | पितरच्चाभिनन्द्न्ति गेासहसप्रद्" 

शुभम् । अपि ख्यात कुलेऽाक प्रत्रादौह्ित्र एव च | 

गेखहसप्रदो भूत्वा नरकाड्इरिष्यति । स यस्ततृकमेकरो 

बा खयादश्च दृष्टा तथैव च । शंखारसागरादस्मा- 

दमान् सन्तारयिष्यति । इति पठति य एलङ्गा-खडस्- 

प्रदान" छरभुवनदपेयाल्य खरोदापि पण्य त् । अलमवति 

इख वा बाच्यमानेा निकामम् प्रहतकलुषदेङः साऽपि 

यातीन्द्राकम्'' । । 

अन्यषुरायोज्ञसतदिधि्ललेव शण्डः । ६त. | रगवां 
खडहस्ते च | गोसडहस्त' तहानफलं विद्यतेऽत्र अच् । 

गतैरा. डोष । रेसोमवारयुनायाम् ४मङ्लवारयुतायां वा| 

अमाद्यायाम्-स्त्री | जाङ्गवोस्ञाने -तस्धास्वाषुण्य- 

जनकत्वखक्त' ति* त° व्यासेन “चखमावाखां भन्द्वारो 

अदि भूभितख च । गेषडहस्तफलं दद्यात् स््ञानमात्रे ण 

जाद्कवौ । सिनौवानी कुहृबपि यदि सोभदिने भवेत् । 

गोसहखूफलं दटाएत् सान" यन्ौ निमा कतम"? । 

शोसाद लि गां सादयति सद-खिच् अण् प° स०। 

शेचाकके गेखारथौ “गौः सदसादिषारथिषु” पार 

ग्वं पदप्रशतिसखरः । 
गोसाषिन् लि* गां खादयति सद-शिरच्-णिनि ६त०.। 

गोद्ारथौ ।. गोखादवत् पूव्वं पदे प्रतिस्वरः । 

 गोसारयि पु §त०। गेए्रामक्ते . सारथौ गेसाद्षत् 

षवे पदे प्रशतिस्तरः । 
शोस्तन एण्मोः स्तन इवः युच्छो यख । जदर्यदिकहारे 

असरः । ६त०। रगोःस्तने च “करी रपनस्ास्थि गोसतना- 

` क्षाराणि" “चरतं गोखलनाकार' स्वमूतथणोद्धवम् "छ" | 
` गोस्तना(नो) खौ गः सनडव फलम्याः साङ्तवात् वा 

खगेष् । +कपिद्राचचायाभसर टाबन्तः गो; स्तणाष्व स्तना 

(२७२९. } 

“करनेन विधिना यस्तु 

गोह 

अश्याः ड्) श्कवमारालचरमादभदे | "श्ट्णु माटगयान् 

राजन् ! कुम्ारालुचरानिमान्”' इगु पक्रमे प्रभावती 

विशालात्तो पालिता गोस्तनी तथाः” भा श* ४७० | 

गोस्तोम ए गोनामक्रः स्तोमः पूवं परदात् वा षत्वाभावः | 

रका हसाध्ये ऋअन्नि्ोमाङ्गः यन्नमेदे । “गोस्तोमभुमि- 
स्तलोमवतस्पतिसवानासम्"* खाश्च° शआरौ° €।५।२। ^गोख्ोभो 

भभिस्तोोवनस्छतिसव इति लयः काः: कन्तेव्याः”” 

नारा० ° | गोोमशब्द विहतिः | 

गोखांन न° ६त° । गोष अमरः “मध्ये गोस्वानसङ्ध - 

लम्'" हरिवं* ६१ख० । खाये क। तनाथ | 

गोखामिन् इत गवां खासिनि “तावत् भूयो वा गोसता- 

भिने दत्वा" कात्यार च्रौ० | १५। ६॥ १] “गोख्वास्यलुमति 

भृत्यः सा खात् पालेऽभृते भृतिः"? मुः । *श्रालञापत्चं 

चरेत् च्छ गोस्वाभो नतहत्तमम्'” पराशरः | गवा- 

भिन्द्रियाख्णां स्वाम । रजितेन्दरिये यतोनाद्चपाधिभेदे। 

बापदेवगाखामो ूपगोष्लामी । 

गोद ष" युष्टतेऽतर ॒ह-घञज बा० अच्वामावः। गे 
“बदिमोधिजख गेहे" ऋ" ४,२१,६। “यडा यदोमौ- 

शिजख गोहे” ७ “विदद् गौरख गवयश्च गोदे" ८ 

^गोे ग्टहे" भाष्यम् । वद्यादूरभनेदेथः चछषास्ा* 

अथा । गौ ह गेहादररभवे ति° स्तिया डप् । 
गोहत्या स्तौ &त५। मोहनने। प्रावियेगफलक्- 

व्यापारोदननम् यथाह वद्िु* “स्यात् प्रा्षियेाग- 

फलकव्यापारोडनन' खढतम् | रागात् देषात् प्रभा- 

दाहा श्लतः परत ण वा” । इइव्याया न्नानान्नान ` 

ङंतत्व' च प्रा° न° ज्यद््पि यथा 

“खथ ज्ञानङतादिरि पणम् । तत्न गोवधं बुदधपूवं- 

कत्व तदा भवति,यदिगां न्नात्वा एतां इन्धौति इच्छया, 

हन्ति, तदा काभनादारोष न्नानख प्रडत्तयरङ्गलात्, तद् 
भावे तवु्धिपूे कल् । ऋअतएब प्रहत्तदवङ्च्नानख काम- 

, नाव्यजिश्ाराभावादेव “लच्छांसतु चतरः कयात् मेाब- 
घे बुष्भूरेके । अभव्या च दयं कार्यम्, रति विच्वाभि- 
लवचने ्तानान्नानाभ्यां हं विध्यसक्तम् अन्यतर कामाका- 
माभ्थाभिल्य् कम् +या टहस्सतिः `"काभाकामल 

मंत्वेव' महापाप हिधा सतस् । पुरुषापे्या चैव 
निष्क, निदिंविधा टता" । इयञ्च गवयादिभरनेण _ 

यो गोबधस्तत्र बधसय न न्नानङ्लतत्व. गेातेनान्चानात् | 

-गेगतेन गां जान न्नष्यन्चो हे शचिप्रनारपचादिना वदि इनि 



नाड ` (` २७३० ] 

तदापि न न्नानल्लतत्व' वद्धिषयक्र इननेच्छाष्टपदाराभावात् "| 

तत्र सान्ञात् परम्पराङ्तव्यापारमभेद्ः मिता. उक्तौ यथा 

¦ “सा्तात्कह शिनित्तिनाञ्च भेदस्तेनेव दर्भितः श्पाषासै- 

संग वापि शस्त्ेष्णास्येन आ बलात् । निपातयन्तिये- 

गास्तु शतस" कुवुं व्र तं {ह ते। तयेव बाह्जक्घःखपाच्च - 

सौबादिभेाटनौरितिः'। रतदुङ्गम्भश्ति । पाषाखल- 

य॒डा[दभ्सीना{दमाटनादिनावाये गां निपातयन्ति। 

ते सान्ताइन्तारस्तेष्यव शत्च प्रायित्तम् | ये ठ् व्यव- 

दित रेोधबन्धादिव्धापारयेागिनस्ते निमित्तिनि स्तेषां 

न॒ रंत्द्व्रतसमस्बन्वः किन्तु तदथयैरेव पाद्दहिपाद्ा- 

दिनिरिनि तल्नावरोाधादोनां व्यवह्हितव्यापारत्वाविश- 

चेऽपि वचनात् करचितूर्पाद्ः कविह्पाद्ः पादानं 

काचदिति युक्तम् । ४ 

तख; शो धकं प्रायञ्धित्तं खासिभेदाद्धन्न प्रागत° उक्त 

यथा तत्न बाद्यणस्ञासिकस्य गोते मानव" प्रायञित्तः 

त गोन्नशन्द् दशितः तत्र सप्रदश धेनवः नन्यूल्ं वा| 

चातियस्वामिङख गोर्बपे देवलोक्त' तद्ध तले वोक्त' यथा 

“गोतः षण् सगखान् तद्चमणा परितो गेाखासाहारे 

गोद्रती यवाशो गभिरभिसञ्चरन् वि५खच्यते"। गायासा- 

चारो गाखासाङसा “कमेख्यण्" इति साधुः| ष्यमास- 

या्रकभच्षणं दादशप्राजापव्यव् दच्चिणा च विशेषाहप- 

देशाद् यथाशक्ति देवेति । ¢ एतज् त्तानादन्नानात्दङ्ं 

सत्यद्रवालडद्ानामद्खस् रद्धोभयपरत्वे पादः1 

दैशसम्बन्विनो गेषे तु शाताल्पः “पञ्चगव्येन 

गोचाती मार्ेन विष्यति । गेमतौच्च जपेद्द्यां 

गढां गेटे च संवसेत्?" 1 पञ्चगव्यमाह शातातपः 

गे ्त् हियुखं, मूतः सपिरविद्याचचतुखुं शम् । क्लोर- 

भटयुणद्चुव पद्धगव्ये तथा द्धि तथाऽषटयुणम् | यमः 

कात्य प्रणवेनेव उल्याप्य प्रखवेन च | प्रखवेन समा- 

: लेद्य प्रणमेनेव तत्पिबेत्" । उत्वाष्य सिश्रौक्तय | 

` "मन्त्ान्नाने भिताच्चरायां षरटृनि'शन्मतम् “जपहोसा(द् 

यन्किद्वित् शंच्छोक्तः सम्भवेच्च चेत् । सुवे व्याहृतिभि 
कुर्यत् मायलत्रा प्रश्णवेन च” | गणां गो दति चरथ 

सकुरङ्लवत् -तातकाशिकगेसत्वावबोधाय । मोभती 

जपरसङ्ितिमःसपद्टगव्यपानं प्राजापत्यपञ्चकतुरधम् । एत- 

टन्तानक्लते न्ञानङ्ते ठ दे गण्यम् । द चद्वालूढदा- 
मामर्म् एक््योभयधमेपरत्वं पादः । 

चद सम्बन्धिनागोनषे द. शिन्रानिन्रः “ससु चदरः 

. निद्तेभवति तदा एतिनिजित्त' नेमि त्तकमावत्तंत इ 

गाद 

व्यत् गोवधे बु द्धिपूवेके । अमत्वा च द्यं काथं तदधं बाल 
दयोः । स््नौशद्रयोरेभेतद्वधे चेव न सं शथेः"। गच्छा- 
न् प्राजापत्यानि ! तद्तुखयाथक्तौ चतस्लोघेन+; दादश 

कार्षापण) वा| एतजन्नानछते ्न्ने(ने तदङ्॑' स््ीणदरबाल~ 

दृ्धानामह़म्। एकखोभयधम्ब्र परत्वे पादः । प्रान्तनरष०| 

स्वामिलतविशेष्स्तु प्रायञखित्तविवेकाचुसाराद्क्तः | ५ 

गभिस्वादौ व विगेषमाह इड्स्पतिः ““गर्भिणीं कपिना ` 

दोगभौं होमधेचञ्च वताम् । रोधादिना घातिता 

द्ियुख गोवतञ्रेत् । गभिखोवधे तु वियेषमाद् । 

दृद्धयसः गवां निपतने चव गभनाश्ोयदा भवेत् | 

रके कल्र चरेत् लच्छ् यथाप" तथा परस्" । लच्छः पद्" 
ब्रतपरस् दिय गोत्रतभिन्ये कवाक्यत्वात् ̀ “"पादखत्- 
पन्ननाले ठ हौ पादो गालसच्ते। ५।दोन' वुतमादष्े 
त्वा गभमचेतनम् । ऊङ्प्रयक्घसम्यन्न गरे चेतःश्म- 

ज्विते। दियुख' गोव्रत" कु्य†त् प्रायञित्त' विशुद्धये" । 

मध्यमय चनं भवदेषेन व्याख्यातम् यवा ‹"यदि सगुड़ाद्य 

चातेन गौ डयति गभेमालपातो भवति तदोत्पन्चगर्मम 

पाते ययोक्तप्रायचिन्तपादाचरणम् । मालाषथ 

प्रायदधत्तपाददयं शकल गात्रसम्पत्तौ चे तन्याभते प्रा 

त्तपादनयमस् । अराँ ्लन्ययुक्तगम॑ घाते शदृश्जभेव प्रायि 

त्तम् हनोयस्"। भिताच्चरायान्तु ग बधे यदा गर्भऽपि 

न्यायादवियेषेण दियुष बत प्राप्तौ ष्ट ति यन्ते विशेषो क्तो, 

"पादचत्पच्चमात्रे ठ दौ पादौ ददतां गते। पादोनं 

बतछचदि्ट इत्वा गर्भसचेतनम् । खद््रत्ङ्गसम्पद्ने ग 

चेतःसमन्विते । द्वियुण' गोत्रतः क्थाहूष्ा गोहन 

निव्कतिः"। दोग्धीं बह्कच्तोराम्। ष्स्यति 
अतिदृद्वामतिल्लशामतिवालाञ्च रोगिणीम् । चत्वा पू 

विधानेन चरेद ' वतं दिजः"। पुवैविधानेन मन्वादयु् 

लौमालिकादिना असिद्धा द णच्छे नासमां अति, श 

कथत्वेन दोहना नायोभ्या अतिवाला वपय 
बा तदतिक्रान्ता दिवर्धैया। तथा च ड्द क्र 
वधेमाल्रा ठ बाला खादतिवाला हिाषिंको | अतः+ 

परन्तु सा गौः खत्तिरुणो टन्तजन््निः'| अतएव वच्छे 

दिषादस्तु दिद्धायनेः ईति रसंवत्तेः| “वय 

बह्भनाञ्च बन्धने रोधनेऽपिवा । निषडिमथ्योप्ारे च 

दियुख' गेशतञ्चरेत् । रएकम्रय गिष्मन्ने बह्ने गां 

बधे. प्रायित्तगौरवखक्तः न द॒ तन्त्रता पापमेदाभ 



` नने प्रतिपुरुष 

` नितात्चरा। वस्तुतस्तु एकाधिसानामेक्ेकपुरुषस्यं कप्रयत्र 

` जन्ये “व्यापन्नानां बंहनाभिति' पूर्वक चनात् एकेक- 

` नाञ्च यथोक्ता द्युष्णोदमः” 

मोद | २७३१ ] 

शकप्रयलजन्यत्वे नैकमेव गुरुतर ̀  पापमिति प्रायस्िन्तभपि, 

तथा } ब्भनामिग्ये काधिकपरम् । तड्विवच्छायासपि गो- 

इयते प्रयल्लामटेऽपि विरेषवचनाभावात् प्रायर्चित्तहयु- 

ख्य' अुत्ताम् ¦ अपिशब्दात् ग्टडइदाहादिना । करमरतेव 

प्रायित्ताठन्तिः । यथोपपातकानुडन्तौ यमः “गोन्नवदि- 

न्हिनः कल्यद्ान्द्रायणमवापि वा } कभ्यातते तृ वयोम य- 

स्तलःशुडिमिवाभ् यात्? । तयोर्गदधतदन्योपपातकयोः | 

दुवन्तौप सतन्वौ ““एका चेद्भिः कापि टैवाह्रापादिता 

भवेत् । पादं पदञ्च हव्यायाचरेयुसते यक् छयक्'” । 

 इ्याया यद्र य्दिष्ि4 ब्रत तत्र तद्धौव पादं प्रत्येक 

` कष्य; । रकेल पलचणम् खतोवद्भिदं योबेदनाञ्च 
५७ 9 

पादद्य' नरयं वा कञ्छनौवसिति 

धर्षय दिपादः प्रायद्चिन्तस् प्रयल्नमेदे त गोघ्नव- 

दि्यनेन तन््रताया अभावात् प्रयेकं प्रतिषुरुष दहि 

अदाह्तिरिति | रतद्चाकामतोनघरे द्रव्यम् दैवादिति 

विेणोपादानात् कामकते त बहूनामपि प्रत्ये क छत्च््ञ- 

टोषसम्बन्धात परणं प्रायचचित्तं युक्तं सलिशां फलमिव 

प्रतिषर्भ' ठतश्षव्यापारखमवायात् । ““पएक' धता वद् 

द्भ नाञ्च ति भिताच्चरा। वस्तुतस्तु सर्वेत पापे “खात्व- 

कामलंते यत्न हिय ब द्धिपूवेके'? दइत्यङ्किरो चनेनान्ता- 

नात् क्ाने ह युणग्दशनादत्रापि ज्ञाने दिपादणए्वयुक्तः। 

सत्रे त॒ ““सप्रदशावराद्छङ़्कामाः सत्रखुपासौरर्छिति 

खव्यात्तथेति ¡ रकं प्ताभिति परवचनन्तु गावधाति- 

रिक्तविषयन्न् गोवधे एका वचेदिधय्, पदेशेन दग्डवत् 

 प्रायञ्चित्तानि, भवन्तीत्यतिरेशानवसरात् । तददससत्वे 

प्रयेकं पृश प्रायचित्तहं रुणं खात् न पूखंप्रायशित्तमात्रम् 

ऋतएवं प्रायञ्चित्तविषेके “एकं ` घ्चतां वद्नाभिति" मल्- 

ष्यवधे उक्तम् । बह्ृभिरित्य.पादानात् इ।ग्यां हनने त 

प्रत्यक्षः सभ्मणोप्रायखित्तस्* । 

चऋधैकहायनादिगोबधप्रायचचित्तम् हृद्धश्चेताः “एकव 

 , भवि हते च्छपाटो विधौयते । अवदह्धिपूपे घ'सः खात् 

िषादस्तु दिहायने | ्रिदहगयखे विपादः खात् प्राजा- 

 पत्यमतःपंरम्"। इदमपि प्राव्चित्तलाघवेन अवर दिपूवका- 

धमय्यद्स्वासिकव्रघविघ्यमिति प्रावदिन्चविवेकः | तेन 

` . यत् खाभिशबभे य् प्रायञ्खित्तं त्य व तन्न प्रादादिक्म- 

३२ का० भाग 
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इति प्रत्येकः दणड युखय- | 

गद 

नो यमतरएकात्तिवालामिल्यत तंथेवोक्तम्। यतःपर' 
चतु हवये इत्ययः । वृ ्विपूरै एतदेव दियुणमिल्ययं : > 

प्रा त° रवः | 
# 1 

अपालननिभिन्तगोववप्रायञ्चित्तम् प्रा० त° उक्त यथा 

भशोतानिलहता चेव उद्वन्वनख्तापि वा| 

प्राजापत्यः विनिर्दिंेत् । अपा- 

पराशरः 

शन्यागाराद्युपच्चायां 

लनात् प्रणश्येत्, गौचचरन्तो कथञ्चन । जलौ व पल्वले 

भग्ना नागवि्य् तापि वा | आभ्य वा परतिवाऽकस्ात् 

शा पदैर्गीपि भच्िता । प्राजापत्य" चरेत् च्छ् गो- 
स्वामी व्रतदन्तमम् | सशिखं दपनं काये" लिसन्ध्यमय- 

गानम् । ् ङ््वापि खुरोयुता लाङ्ग.लच्रवणादिभिः । 

चादर मेव छ तञ्चभे परिधायसषगां ब्रजेत् | तासां 

मध्ये चेद्रात्रौ द्दिवा ताभिः सम व्रजेत् । ब्राह्यणद 

विशेषे तथां राजन्यवैश्ययोः । प्रायचिन्ते ततद 

क्याद् ब्राह्मणभोजनम् । अनडुत्स तां माच्च दद्यादिणय 

दकिष्म्" अत्र गोखासोत्य भिधानात् उत्द्टडयत्- 

खतरोषु स्वत्वाभावादपालननिमिन्तकतद्धधे तदुतरद्,- 

दौभोनास्तौति प्रतोयते। तवृख्वत्वाभावेनान्येषां स 

म्भाव्यमानमौपादानिकखत्वः निराकरोति _कल्मतर्ट- 

तबरह्मएराम् “अथ हन्ते षोत्षगे* दाता वक्रो- 
क्िभिः प्रदैः । ब्राह्मणानाह, यत् जिञ्धित् मयोवृद्ड शन्तु 

निजेने। तत् कञविदन्योन नवेहिभाज्यञ्च यथाक्रमस् । 

न वाद्धा न च ततृच्तीर' पातव्य केनचित् कचित्" । 

वक्रोक्तिभिः काङ्क्तिभिः खास्यभावेनोतद्धटपथोः पाल- 

ननियमाभावाङ्खान्या दिभच्च खे मोच्यत्वसप्या ह यान्नवलक्यः 

श्टत्तिकागन्तुकाद्यः | पालो- 

मद्ोच्चोऽनि- 

““स्ोच्चोत्ष्टटपशवः 

येषाद्च ते मोच्या ट्वराजपरिक्षताः” }. 

बाव्यः सहावलोषह्:। छउत्द्धशट्पशवः रेवतोह् शेन 

पिलादिनिषटफलोह गेन वा चक्राद्यङ्िताख्यक्तपशवः । र्- 

तिका अनिगवद्शाद्धाः | आगन्तुका खाभान्तरादा- 

गताः । आदिशब्दात् उशनसोक्ता् यथा आखदण्डवा 

इहस्तिनोऽ्वाच्च प्रजापालादह्िते खता; । गदख्ड्वाः 

काणकुशठास्च टषभः छतरुचणंः' कुण्डः खञ्जः । चन् 

काणकुर्ड शब्द् भ्यामत्यन्ता क्षमं उच्यते | ठषभःठतरुक्चणः, 

एते सपान विपालाया समथ पराग् क्तीत्खु पशुः 

“निर्दशं मां षतां मोच्याः तथा च मनुः 

इषान् देवपश् स्तथा | सपालान् वा विपालान् कवा च- 

दण्ड्रान् महुरतनीत्'"। रएतद्धिन्नानां येषा पालो$स्ति 
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तेऽपि नोच्याः| अर्थात्तत्र पालोदण्डनीयः । दैवसाज- 

परिक्च,ताः गजादिद्धावणात् सेनादिदशनाद्वा पला- 

यिताः पशवो यदि केने चरन्ति तदान दोष द्वयर्थः | 

पलकानरसन्त्वे व सलः . " “द्वा वक्तव्यता पाले 

दात्त खामिनि लङ्ग, हे | योगन्तेसेऽन्यथा चत् पालोष- 

क्व्यतामियात्* | “दिवा पशूनां पालद्स्तन्यस्ताना† योग- 

स्तेमविष्ये टो जाते पालकस्य गहेणोयता रानौ 

यन; पालप्र्यपितानां खाभिनां दोषः) च्न्यथारयद् 

रालावपि पाल्लद्कस्तगता भवन्ति तदा दोषे उत्पन्न 

माच एव गहेशोयतां प्राप्नोति" इति ङन् कभ: । 

खतिस।गरे ब्दङ्गिराः “अनागत चानेता या- 

गतस्य च रचः} दातावपि यद्ान्योऽस्ति तदा खा- 

मीन दोष्भाक्" } नलु दण्डप्रकरणोक्तंमनुवचन प्राय- 

अत्ते कथमिति चेच । “'द्ग्डवत् प्रायञ्धित्तानि भव- 

न्नोति'” खुतेः तथा व्यउह्ाराञ्ख। एवञ्च ^“यत्ापवत्तंते 

युग्य वैयुष्य' प्राजक्ख च। तन्न खामी भवेहृश्डयो 

सायां दिशत दमः" इति मलुवचने “यन सारये- 

रकौशलातु यानमन्यथा गच्छति वत्र ह सायामसु- 

सिन्लितक्षारथिनियोगात् स्ामो दिशतं दण्डं दाप्यः 

सादिति" वाल्ञ,कभटुव्यःख्यानद्शं नात् अयोग्यपालक- 

समध स्ाभिनो दोात्तखौव प्रायदिन्तसक्तम् । 4या३त् 

शस्य विनश्यतत चे्ौ तात् फलं लभेत् | पःलस्ता- 

द्योऽ गोखामो पूर्वेक्त' दण्डभडेति' या्रवल्क चने 

मवादिदोषख यावत् अद्यः विनश्यति तावदेव पाच 

कात् प्राप्नव्यः पानकाशक्ततौ पाजकस्ताद्यः खामी पूर्त 

दण्डादिमद्ेतोति दर्थनाच् | गोबधप्रायञ्चित्ते पालकद्ू- 

व्याससमने स्वामिना दव्य दत्वा प्रायश्चित्तं कारयि- 

लव्यः कत्तव्य वा। म्हच्छपार्के सयं कत्तव्यम् । 

^“खदा सशिखवपन{भित्यल मौमन्तक्ेन सथिखवपनेन 

बद्धशि्ेन ठु "दत्य “गायत्रा तु शिखां बहधा नैकत्यां 

जह्मरन्यृषः ! जूटिकान्तु ततोवरह्वा ततः कमे समाच- 

रेत्? इति वद्धषुराणोक्तख च नित्यख बाधोन 

टोष्ाय फल्लचमन्ेम सोमस्य बाधवत् गोदोद्ेन चमसख 

जाधवद्ध । “खभिख्ं वपनं' कार्य मास्ञानात् बह्मचारिष्या । 

द्रति कात्यायनक्रतदन्दोगपरिशिष्टंऽभ्ये वस् एतदेकश्ु- 

तिमूलकत्वात् तङ़.तपारस्करौये पयु प्रशिरखमिति द 

ले $पि तधेवाधेः तद्धायक्ता हरि थापि परिसर्वनो- 

भावनो प्रशिरस' रुख्छितथिरखभिति व्याख्यातम् । न च 

गोह 

"रते लनिखास्तस्छ दशनैरचिरोद्तेः } कृथाः काशा | 
विराजन्ते वटबः क्षासगा दव इति विष्णु षराणौ- 

ये सामगा इति विगरेणणाच्चान्येषां लृनशिखत्रभिति । 

वाच्यः प्राग् क्तवचनात् सर्वेषां सश्खवपनप्राप्रेः विध्य- 

न्तरकल्यनापत्तेच । तृखसागरयोरौ पस्यन्तु इरि णसु- ४ | 

खदेदत्वेना्य क्र तयोः सुखह्ेतलञ्च॒ भच्छल्वेन गाय 

कत्वेनेति शेषः । एलं प्राचोनावोतिलादिना “बदोषवी- 

निना भाव्यस् "इत्यापि बाघ इति प्रसद्गदुक्तम् । ब्रा- इ । 

हयणख्य विशेषेति राह्मणस्य गवादगमनं ख्यम् । रते- 
नापालनलतगोवपे पजापत्यं करणोयमिति अनरे तिकसच- ` 

व्यतापि प्रजापत्यठल्छेति परख्डितसव्वस्ते हलायुधः । ॥ 

णमो गौ दचि्ा | ब्राद्यणभो जनं विगेषयति यन्न 
पाश्च: ““गमानानादिनव्येषु ब्राहम्णान् भोजबेह्भ" । # 

प्राज्ञापल्यदया्क्लौ चेदय तदशक्तौ ष्ट् काषापथाः | 

णवन्च षमल्दयं पञ्च कां पणाः गोमल्यमेकः कार्षापणः ॥ । 

शूल पाणिप्रभुतिभिस्तु इूतिकरंव्यतायां विशेषो नाढतः । | 

एतच्च यद्रसवासिक्रेतरबधविषयम् चद्रखाभिक्खान्नानाव् 
साक्ताह्षे यत् किच्धिह्च्षिणकलच्छ्रदयख निबन्,भिव्यं- प 

वस्यापित्वेनापालनङ्लतवधे तदधिकश्यायुक्तत्वात् वर त~ 

ह्यं ॑रच्छरदय' युक्तहत्पश्ामः । अतण एतदिषय- 
णव खढतिसागरसारे डह्दङद्धिराः अर्ति ङ््-. 

पादौ ते व्याघ्रादिभक्चिते । ब्दाद्धंमाचरेत् खामी. 

रिते नास्ति द्ूषणस्"' । नताद्व' कामलंतवृा" 
नास्ति दूषणमिति यदि प्रमत्ता गौनिंवारयन्तः पालम 

तिक्रम्य ग्कान्तारादौ ज्यते तदा नेत्ययः । अनर ` 

सत्येव पालके सम्यक्पाखना भावेन खभ्वादौ पाताद्गोमै- ` 

रखे प्रायसित्तमाह विष्: ` पल्वलौ बडक्व्याघ्रश्नाषदादि- ` 

निपातने । श््बोदस्नसणद्य ते पादोनमाचरेत् । | 

पालने ठ रच््रखात् न्यागारादुपङ्ञज" । पादो- 

न॑॑प्राजापत्यन्नेव उत्तरव्चने छच्छश्रवणात् | तथा. 

^“पादखाप्राप्रके देयोवतसे स्तामिन्यरच्िते' । चअप्राप्के 
प्राप्रदस्यावस्ये निद्धायखपय्ं न्ते इति यात् । ण्व 

स्ते वत्से ऽरच्विते शभ्वपातादिना श्टते खति स्वामिना ठ 

प्राजापत्यपादः करखौयः । अन्न पाद्मालप्रायचचित्तत्वात् 
बालत्वाद्निा नाहुः । ततद्वाप्मश्नदम्यावस्यवतसापाल- ` 

ननिरमभिनत्तक्षवधघलन्यपापच्चयकामं इति प्रयोच्यस्” ॥. 

आातिदेिको गो इत्या ब्धविधा यथा ““साविलुववाच । | 

शिप्रहव्याञ्च गोह्य किधिघामातिदेथिकोम् | का 



र्णे 

वा णामगस्यावाको वा सन्ध्यादिद्धीनकः | एतेषां 

नलचणं सथं वद् वेदविदांवर) । यम वाच, गामाद््ारं 

= प्ङ्वैन्त' पिबन्तं यो निवारयेत् | याति मोविप्रयोमेध्ये 

गोहगयाच्च लमेत्त् स। दश्डगान्ताडयन् सढो यो विप्रो 

हषवा हकः दिने दिने गवां हत्यां लभते नालि संश्यः। 

` ददाति गोभ्य उच्छिट' भोजगरेदुष्टघवा हकम् । भोजये. 

इष्टवा हाच्नं स गाहत्यां जभवृभ्ूवस् । दष्लोपति" 

याजयेद्योमुङन््ऽच्च त्ख यो नरः| गोडन्थाश- 

लकं सोऽपि लभते नात्र संशयः। पाट् ददातिव््ौयो 

गाञ्च पादेन ताडयेत् । ग्ड विशेदधौ ताङ्धिः स्त्वा 

गोषधमालभेत् । यो भक्त ्जिग्धपारेन शेते स्लिगधा- 

। डभ्रेव च| खढर्योदये च दिर्भोजो ष गोहव्यां लभेत् 

। भ्रवम्। अवौराच्नच्च योभङ्क्त योनिजोवौ च ब्राह्मणः 

यद््िसन्व्याविदहीनख स गोहत्यां लमेद्भुवस्। पि ४ 

 अवैकाले च तिथिकाले च देवताः । न सेवतेऽतियि 

यहि ख गोहत्यां लभेत्पुवम् । स्वभक्त च ठष्ण 
वा भेदबुद्धिः करोति यः। कटूक्तता ताडयेत् कान्त 

शा गोहव्यां लभेद्भ्वम् | गोमागेनन" कत्वा 

ददाति शयनमेव च । तडागे च तदहः वास गोह्यां 

| चभेद् रवम् । प्रायचित्त' गोवधस्थ यः करोति व्यति- 

| कमः । अथे लोभादथान्नान' स गोधां रूभेत्घ्र् वम् । 

। शलके रेऽके यत्नात् गोखामी गां न पालयेत् । दुःखः 

॥ ददाति यो सदो गो इत्यां लभते ्रूवस् | प्राखिनः 

| शह्येत् यो छि देवाञ्चमनलं जलम् | नबेद्य" एष्य 

। भवञ्च सगोहव्यां लभेद् भ् वस् । श्न्नास्तोति यो वादी 

| मिथ्यावादी प्रतारकः! देवददेधौ य॒रूदेषी स गोहत्यां 

खभेवृध्रू वम् । देवताप्रतिमां द्वा गुरः वा ब्रा" 

स्ति! । न सममान्नमेत् यो हि स गोहव्यां 

चभेतुभूवम् । न ददाद्याशिष' कोपात् प्रणताय चयो 

जह्य २५० पु* प्रलतिख०, २७अ० । “सव्कमोषकरो- 
विप्रो गोबधस्तं बतं चरेत्" प्रा° त, उक्तेः ष्कभोपषो- 

$पि देशिकः गोबधः | 

हन् लिश्गां इन्ति इन-विच् न° । ॥गोन्तरि मेषस्य 

जलम दके २इन्दर ए । “खा रे गोहा डा वधोवः" 

ऋ, ७।५६।१७ “गेद्ा गवां मेषस्थखलिलानां 

भेदकः" भा । 

नलति° गृद्ू-रुंवरयरे ल्यु ऊखाभावःच्छान्द्सः | सं 
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दिजः। विद्यार्थिने च तिदयाञ्च स गोह्यां लमेतृपुवम्” 

गौड़ 

वरके “समाने अदन् ` लिरवद्य गानः" छ १।३४।२ 

श्बुह् खगरणे नन्द्यादित्वात् च्यु: ऊदुपाधायाः नेः" 
१३ 

पा प्राप्रख् ऊत्वखखानावच््छान्द्दः भा०। 

0 = 
गोहमुख॒ पु* भारतवषस्ये पवेतमेदे | भागवतेक्तगेकास्ख 

पवेतखख विष्ण पु° गेाहरूखे त॒ नास । गोकाख्खणब्ट् 

दृश्य । [ इन्त लिका । 

गोहरितकौ चनी गाः इरितकीव हितकारित्वात् | विल्व 

गादज्ञ न° इहल-विलेखं कष् तं लाति ला-क गेलः 

गेामये हारा । 

गोहालिया सती गवां हाले चिक्खें साघु बाय | 

(भेग्यालया) ख्याते . लताभेद् “पीतं गेायालियासलं 

` विलदध्याच्यसंबुनस् । निबद्धमलर कथितं प्रवन्तेयति 

शङ्कर |” इति गारुड १९६०क | 

गोद्धित ए गवां हितं यञ्ात् ५ब०। १विल्वे, रघोषालता- 

याच्च । रगाह्हितकारके ल्ि० | विष्णौ पु 

“मोद्ितेा गेपतिर्गोपरा'” विष्णु सह । “गेभ्यो डिति 

गेाह्ितः, [ष ९ ~ ~ ५ ५ 

गभ् सेभारावतारखेच्छया श्रीरखल्शं 

क्वन् गेाह्ितोवा'> भाष्यस् । [मले े मच० | 

गोहिर न° चह-बाण्द्रच् षो जक््वाभावः। पाद् 

गोद तरिर. युह-वा णात् अन्येव ऊच्वखय नियमनात् 

नेत्त्वम् । शय्य २अप्रकाश्य रेसंवरणोये च । 
गौकच्छ स्तौ गोकचपरगोलापत्यः गगा यन् । गोक- 

च्र्भिगेत्रापल्ये । तख कालः करवा° अश् यलोपः। 

गौकच्चव॒ तच्छाले गौकच्छस्वःपत्य तिका फिञ। 

गौकच्छायनि तदपत्ये एसी | स्त्रियां क्रौड्या{द. 

घ्र । गौ कल्या गोक््तगोलेस्तियास् ¦ बड्धत्वे “यञ- 

आख" पा° यजो ल्क् 1, गोकच्तास्तद्गोत्ाप्ये घु । 

गौम्ग्,लव लि° युगयुलौ भवः चख | 

च्तियां शाङ्घरवा० छन् | 

ग्तेच्य ए गोच्याः हहिसालयपव्याः च्यपत्थम् ठकि प्राप्न 

बा° यत् | 

शुगगुलभवे ्चपाटौ 
१.८४ नि 

ह्िमाल्यपएत्रे ` चैनाके शब्दार्धवि । 

गौच््िका ए" श्चा तलाभानभोदः तद्यहणं धौलमख 

ठक । खसं कारे निका. । 

गोड इ° “वङ्गदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे ! । मौड- 

देशः समाख्यातः स्वेविद्याविश्ारदः" च्कन्द्प^ चक्ती 

¶देभे 
कान्यकुञा गौडमेथिखकेःत्कलाः | पञ्च गौडा दति 

खयाताचन्वप्रखोत्तरवार्निः" खन्द्पुन्द्लुते ष छ्न्वि्रप- 

ने ६६ 

द्तट् शस्य जने बन्व० | सारस्वतः 



गोड 
विक न 

ब्राद्यमणमभदधघु च| श्छाथ कं 

दूत्य पक्रमे “उदयगिरि 

इ°स ¶ ४अअ२ 

ववं तेत्तरभायवासिष 

तल्ला । “अथ पूष्वं खाम्” 

भद्गौडकपौ ण्डोत्कलकाशिमेकलाम्बठा 

क्ष्म विभागे पृव्व स्यटेथोक्तौ । “अस्ति गौ डषये 

कौशाम्बी नाम नगरी" हतो । धगौडाराट मनु 

त्तमं निष्ध्पमा तत्रापि राढा रो प्रबोघच० ““सवे 

{सिंहयरज्यं: कचिङ्ग गोडगुजरे" खध* चि° । 

युडष्य विकारः ख् । ४गुडविकारे खरडासवादौ विर 

गुडख दप्रामद्यखख पोत्वा मोड सरासवम्' भार 

व० ४9.) भ्नानास्ताद्रसानाञ्च खाख्डवानां सर्थव 

च; भोजनानि पूर्णानि गौडानि च सह्य 

दामा० बा० ५९ च्ो० | ५गोडमच्मनस्् वा पानकं 

गुर् सव्रलम्” ` सुखतः ।. ५मदिराभेद् स्तो “गौडी 

देटो तथा माध्वी विन्नेया ल्लिविधा छरा । यथ 

का तथां सव्व न पातव्या दिजोत्तमः” भच: । 

"मोरी माध्वी चरां पेटी पीत्वा विप्रः समाचरेत् । 

तप्र्च्छ्रं पराकः च चान्द्रायथसनुक्षमात्"' टह 

स्यतिः। ईकाव्यरोतिभेदे "पदसंघटना रोति 

ङ्ंस्यायिरेषवत्। उपक्क्नीं रसादीनां सा पनः 

स्थात् चठविघा । वेद्मी चाथ डी च पाञ्चाली ला- 

टिका तथा" 

चनः । समासबद्धला मोड"? सा द तक्न्तणणखक्त' 

यथा 

युगल खयोधनख । स्लानावनद्धवनशोखितशोण- 

पाणिरूत्तः सयष्यति कचांस्तव देवि ! भोमः'* बेणोसं °| 

रघा च मौडज्ञन प्रियात् गौडः प्रयुज्यमानत्वाञच 

गौडीसंज्नां लभते गौ ड+ । गौ डोया अलयं |" बह्ध- 

तरषमाखयु ज्ञामहाप्राणाच्रः च गौदोया। रोति- 

रचुप्रासमद्हिमपरबन्त्राऽस्तोभवाक्य च" पुरूषोत्तमः । 

अरागि्णोमेदे स्त्री ंगोतद्ा०। पुर शब्दे परे समासं अख 

"अरि मौ'डपूवेम्'' पा० अन्तोदाकतता । गतैडपुरम् | 

गौोड़पाद् एन्माख्ड क्योपनिषदि तद्यकस्चोककारके वेदान्त 

पर्डितभेदे। ते च ““बह्हिःप्रन्नो विभविन्वोद्यन्तः- 

्र्नसतु तेजः” इत्यादयः ““दद्ं शेमिगश्भोर मजं साम्य 
# #। 

विशारदस् ।. बुद्धा पदमनानात्व नमस्छ्परौ यथाबलम् 

इत्यन्ता; शतं श्लोकाः 

जौडवास्तुक्र एन “तदेव च इशत्पल्न रक्त चेत् गौड्वा- 

सुकम्" इत्य क्रडचये वासुकेर ! (चिन्ञोणाक)राज्ञनि०। 
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विभ च्य^योजःप्रकाशकेदबेन्व आडम्बरः 

चद्धद्ध जभ्व;मतचर्ड गद्ाभिवात-संचखितो
र- 4 

` मौ 

जौडिक लिण्डडे साप गृडान्ठक् 1 ¶षचौ | गौ षुः गूड्वि- 

कारः साघनतयारऽख्यख उन् ¦ र्ग्डविकारबाध्ये भक्त 

भेदे। “हहा गौ ङ्का भक्तया युरवोऽनिरनाशनाः" 

मधसांसोपद्'शं घा पिबेदाष्यथय गौ ङ्कम्? "इति च छ° 

जौण लि युणमधिक्लव्य प्रडत्ता गौष्णो ठत गत 

च्छ । १ खादश्यलच्वलच्छसम्बग्धद्ह्पथा गाण्या 

कचष्टया प्रे शब्दे “गौ यच चाताशब्द्ात्?? 

० द] र्खख्ख्ये च । “यद्ाऽऽगाभिक्रियाचड् 

खालस्याप्यन्तरा वत् | गो एका लत्वसिच्छन्ति केचित् प्राक्त 

नकम्द्ं खि" उद्ा०्त° रि हरपद्तिः । “एवमामाभिया- 

मोय् खुख्य कालादछस्तनः । स्वकालादत्तरो मखः कालः 

ख्य कल्यः” छन्दो गऽ | “तदा गौ णमनन्तछ नामा- 

न्ते ति विद्वस्" भा० शा० पर च° । “बहनि मम 

नामानि शोत्तितानि मदहर्भिनभिः। मौखानि तवर | 

नामानि कष्दजानि च कानि विवत्” ३४९ अ । | 

स्तियां छप | “गौर्यचतेः'" थार ० । ( गोषो- ` । 
छत्पत्तिः } य॒ष्ः साटश्यसधिलत्य प्रदत्ता अण् डप । | 

दखाग्यमलकलक्यामेदे सो । “सादृश्यात् मता गौरय- | 

स्ता घोड्गमेदिताः'' खाण्द० । “साडग्डेतरसब्बन्दे 

$पि हत्तेर्गौैणत्वसिच्छन्ति | “खभिधेयाविनाभेनेप्रतीति | 

लंच्ोच्यते | लच्यसाणगुरर्यगादड् स्तेरिष्टा द. | 

गौणता" काव्य प्र | ` १. 

युखोऽप्रधाननेव खार्ये प्रत्ता-ख् । प्रधाने क्मादौ | 

गोखे कम्रं खि दादेः प्रधाने नौलप्वहाम्* व्यार 

कार गौ ख भावः ष्यज मौर्य न, त्वं मौ खत्वं न° 

तल् गोता च्ल, ऋप्रधानत्वे ““गवाबादेः खोऽन्ते 

गो रये ऽनोयसः" सगध० । “शन्ते रिष्टा ठ. गौ णता"? 

काव्यप्र" न यलञ्च प्रस्ववसतुभेद् व यथाह धागा ०. 

“प्रसिद्धवस्तुमेदख गे त्वखद्यत्वप्रसिद्ध: । यद्ध 

प्रसिद्धो वस्तुभेदः यथा केशरादिमानाङ्लतिविेधो ऽन्वयः 

व्यतिरेकाभ्यां [खंहश्न्दप्रत्ययभाङः छख्योऽभ्यः प्रसिधः | 

ततच्ान्यःपुरुषः प्रायिक: क्रों याय्यौदिभिः सिंहशुणः 

सस्पचः प्रसिद्धः तख एर सिंहथद्दप्र्यवै गौ 

भवतः नाप्रखिद्खवस्तुभद्ख । | 

मौणचान्द्र ए" चान्द्रोऽपि दिविधः पोक्तो मौ्पसुख्य- ` । 

प्रजेदतः । गौः छष्णप्रतिपद्ः पौ णेमाद्धन्तदरितः” 

शब्द्र° उक्तं ठष्णपदादिप्रौ यखान्ते चान्द्रं भासे अनर । 

व्यवष्या नि० ङः क्ता यथा. | ¦ 



न्िकारूडमर्डनः ५ चान्दरोऽपि शुक्तपच्चादिः कष्णा- 

दिर्वंति च ददिधा” स्य. देशभेदेन तदवरृबस्थामाह 

““कष्णपन्तादिकः सास नाङ्कोक्षेन्नि केचन । येऽपौच्छन्ति 

ज तेषाञ्च देओ चिन्धपरुख दच्षिे"?¶ति विन्धगरश्य दिये 

ष्णादिनिषेधाद् उन्तरतोदयोरभ्यलन्ना गम्यते तत्रापि 

शक्ता दि ख्यः लष्णादिभिःः -शास्त्े ए चेतश किप 

व्येव चान्द्रसवल्यरारण्भोक्तोः तदुक्तं दौपिकायां “चान्द्रो 

ऽवदोमध शुक्कग9तिपदारन्ध {ण्ड्सिन दिये ङव्णादिं सन्य 

न्ते तेषां वल्धरारग्मोभिद्यते अतः शुक्तादि्ठं ख्यः कष्णा- 

दिना मलमासायम्भ्भाञ्च सम्द्रखय सवैनकषत्रभोगेन नाच - 

ल्नभासः । खावनादौनः व्यवस्योत्ता हेमाद्रौ ब्रह्मसिद्खान्ने 

“खमातरा्यापरिच्छिच्चोमाखः ख्यादुत्रा ह्ख ठ । संक्रा 

न्तिपौ य मासोभ्यां तयेव ऋपवेश्ययोः'" : ̀ रल्र बराह्मणा- , 

दोना यत्न क्सविगेजे वचनान्तरेष्य “वसन्ते व्राद्ष्णोऽ- 

ग्निमादधीत"इत्या दिवस उक्तस्तत्र दशान्तत्वसात्ं नि- 

यस्यति न त॒ सवकस दथान्तएेति दश्चाद्यथेसोभरेया- 

दिनिघननियमवददिधिलाचघवात् त्रैविकानां सेक्स 

आासषिरेषलत्िधेः सावनादीनां शखद्राइुलोमादिपर्त्वा- 

पत्ते ति य॒रुचर ष्णः । ज्योतिमेगः ““स1रमासो विशा- 

.च च्ान्द्रोभाखः प्रथते?" । षष्ट ङ्गः ̂विवाहव्रतयक्तषु | 

ज्ञेरं मामस््रचच्चते। पाश्णे तवटकाच्राद्धे चान्द्रमि्टन्था- 

शद" रदन्यन्तरे “रको दिषटविवा्ादौ षाद सपर 

कावने।* च्योतिरग मैः ५अआायुदायविमामश्च प्रायञित्क्रि- 

था. तथा । सावनेनेव कर्तव्या शल् ष्णं चाप्य्, पालना" 

विष्णुघे “नचलसवार्ययनानि चेन्दोमौ सेन कुववोद्धगया- 

उकेनेनि?' ब्रह्य ““तियिक्चे च कष्णादिं ते कलादि 

चेव च । विवा) दैच सरादि मासं बलये धिनिदिशेत्"” | 

गौखिक् लि° रुख ख्पादौ साध् कथान्डक् । ?युणसाधने । 

सं त्ति कत्प्रतिपदक सन्वसलधोते वा उक्था” ठक । 

वसन्ता ठक् वा| रगुखवेत्तरि शतद् यन्य पाठके च 

लि यसेः सत्त्वादिभिः निचः ठ । सत्वादिनिट ते 

$पदायँ च्छ्रिया खयैप् । तत्र हभेदेन गतिभेदो 

असुना दशितो यथा 

शवेन वास्तु येनेषां खखारान् प्रतिपद्यते लान् 

समासेन वच्छानि स्ैखाख कथाक्रमम् । देवत्व" सात्वि- 

क्षा यान्ति मलषद्रलन्च राजसाः । तिययद्घ तामसा 

न्मिविनित्रेषा लिविधा गैलिः। दिविषा लिषिषैषात 

६८५ 
मण कति १ 
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विन्नोया गौपखिकोः गतिः| अधमा मध्यमाभ्या च 

कवं विराविरेषतः \ स्थावरा कमिकोटाञ्च मत्खाः क्छ 

सकच्छपाः । पशवद्च क्टगासेव जवन्या तामसी गतिः । ` 

इस्तिनच वर्गाच शद्रा ष्ठेच्छाञच गह्िताः | सा 

व्यात्ना वराणा मध्यमा तामसो गतिः। चारणाश्च सु- 

पथ्या पुरूषाद्धैव द्/म्भिकाः । रच्चांसि च पिशाचाश्च 

तामसी पत्ता गतिः} भाज्ञा सज्ञा नटाद्धौव पुरूषाः शस्त्र 

हृत्तयः । द्यु. तपानप्रसक्ताख्च जवन्या राजसो गतिः) 

राजानः चत्रियाद्यौव रान्तद्व परोद्डिताः । वादबुद्ध- ` 

प्रधानाञ्च मध्यमा राजसौ गतिः| गन्धवा युह्यारा 

यत्वा विबुभादरा्च वे । दथेवापसरसः स्वां राज - 

सौषत्तमा गतिः। तापललायतयवो विप्र ये च वेमानिका- 

गणाः । नच्तलाखि च देव्या प्रथमा सात्विको गतिः। 

यज्वान ऋष्यो देवा बेदा ज्योतोषि वत्खराः । पिन- 

रद्ौव साध्याश्च दियीवा सात्विक्नो गतिः । नद्या विश्व 

ष्टजोघरमे महानव्यक्गमेव च । उत्तमां सात्विकोमेदां 

मतिमा्धसनीषिष्यः । रष सदेः सखदिट्िप्रकारस ` 

कर्मः । लिविधस्त्रिविधः कवचः संसारः साभ भिकः" 

खणणव अङ्ुलया* साये ठक् । ५यणशब्दाये ए 

हाद यक्ना सावनः खतः । श्याव दिके पिटका ज्नोतम ° गोतम गो तापत्यम् ष्य । १ गोतमभिगोता- 

चये २भरदाजछनौ प स च वैवस्वते मन्वन्तरे सप्रभि 

सध्यवन्भ यथाह हरिवं० ७अ० ^ खनिर्वसिष्ोमग- 

षान् कश्यप मह्ा्छधिः । गौतमश्च भरद्वाजो विच्वा- 

निललस्तपेव च | तथैव पुल्ल भगवाच्चोकश्य महात्मनः । 

सद्ठमो उमद्^ग्नश्च धयः -साम््ता दिवि” शता- 

नन्द्पिता अहल्यापतिख्च गौ तमस्तनोभिन्नः एव । तत्- 

कथा च? रा गार ४द।४< ख “ग पतमखाच्रमं च 

पूर्व्वं मादीन््हाक्मनः इत्यादौ णना 

अहल्याएने इथतानन्द् “जनमद शतानन्द्ः” वीर च० | 

मो तमगोननसख शर दतो ऽपत्ये $दक्पाचार््े ५तदख भगिन्यां 

दरोखपलत्यां शष्यां स्तो प । (सपः ख्टतःस बै तश्ात् 

 भौतमौ च ढपी मता] एते चारहताः परोक्ता णते ते 

गोतमो खटताः”* हरिवं ३२२अ०। छपे २१९२० 

विष्टतिः। ^तत आसाद्य तरसा दारुणं गौ तमीदतस्* 

( ख्ल्यासानम् ) भाग १।७।४७द्ञो* 1 ई मायादेवी ते 
आक्यलनतै च्यमरः । एकतादौनां खंनोनां पितरि । 

“आसन् पूैयुगे रालछनुं ! रनवोभ्वातरस्तरयः + एकन 

` इिवद्धौव लिवश्वादिष्यशच्निभांः इत यक्रमे ^तेप्राञ्च 
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लपस) प्रीतो नियमेन दमेन च | अभवद् गेतमोनित्य' 

पिता धम््मरतः सदा" भा. श० ३७० | ष्डुगयां 

स्त्रो मेद्° “गे तीं कंसभयद्ं यथोदानन्द्वर्चिंनीम्" 

च रिषं०१७अ | €राच्तसोभेदे स्तौ शब्द्र° । तश्दमि- 

त्यथ प । १०गोदावरौनद्यां स्त्री गोराग्डष् । “गेत- 
मप्वावनाशिनौः?'इति गोद्ावरीख््ञानमन्तलिङ्ाद्षनाशाय 

तश्यास्ततसेषितत्वाद्वा तथात्वस्" " ' तान्त्रारुणा बेलवतौ 

पर्णाशा मतम तुसा। गोदावरी च वेणा च" भार 

खा०१६५अ०| !१गोरोचनायाच्च स्तनौ राजनि० १२गा- 

क्यसनिप्रणोतविद्यायाम् र्गौ तसप्रणोतायां घोड्गप- 

दा्थवद्यायाच्च स्तौ । “ञ्धोत्य गौ तभो विद्यां श्टगाल- 

त्वमवाभरयात् । पुराणान्तरे तद्दिद्याध्ययननिषेधः । 

गोतमप्तद्(या स््ली गौतमाय तदवनाशाय सम्प्रवतीति 

खच्) गेातमगद्धगयां गोदावरीनद्यास् राजनि 

जह्धएणगोातमं प्रति बरस्बकवाक्यस् | “द्यन्त नोातमी 

पनर ! यल कापि ममान्नया| स्वेषां सवदा नां 

स्ञानान्यक्ति प्रदाखति। कचित् कले एण्रतर्जं किञ्चि 

तोय सुसङ्गमे । सवेषां सुञ्दा तोय गोतमो नात्र सं- 

शयः। श्यं माद्ेश्चरी गङ्गा गतस ेष्णवीति च| 

ब्रह्मो गोदार्सी नन्द् सृनन्द्ा कामदायिनी । बद्धः 

तेजःसमानौता सर्वपापप्रणाशिनी?” ““दवसेषाऽपि ते 

भाक्ता गङ्कगख्याता भामते ! । माहेश्वरो वैष्णवी च 

रेव ब्राह्मी च पावनी | भागीरथी देवनदीं ह्िमवच्छि- 

स्वराश्रया | मह्श्वरजटाभारेरेव' ह विध्यभागतम् | | 

विन्ध्यस्य द.चणे शङ्का गौतमी सा निगद्यते। उत्तरे 
सापि विन्य भागौोरथ्यभिधीयते” 

मौ र॑स पु गच्छतोति ग गातरसुत्तायति छद्+नभ-अच 

स्पाये अण॒ । ख्यावरविषभेदे हेमचर | [सम्बज्विनि। 

गौ दन्तं य॒ लि° गोदन्त दम् शुभ्वा० ठक् | गोद्न्तचन्दन 

गौदानिक निर गादानः कर्ममाख बरद्रचयंख्य. महा 
नान्नयरादिभ्यः षषव्रथं उपसंख्यानम्” वाति° ठक् 

` १ मोदानाख्यब्रह्म च्यः सम्बन्धिनि । गोदाने उक्त.ठभ् | 

्गोदानोक्तो .कम्प्रखि । “उपरि समिधं कत्वा गामच््च 

ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय गौदाजिक कमेः कुव्वीनि". चश्च 
न्ट" १।८।६। «ततो -भगोदानोक्त कमयो" हापि क्त्" 
नारा० ठत्तिः। | गौ षेरोऽप्यल गोधाशन्द दश्यस् | 

गोधार एण्गोधायाः अपत्यम् कारक । गोधापुत्े । गौघेयः 
शोधूम -लि° गोधूमस्य विकारः तिल्वा० ` अण । रोधृम- 

विक्वारे रोटिकादौ च्छियां ङोप् । “गौघुम" चालं 

भवति?” श त° व° ५।२।१।६। ““उवकौखं समायो 

मोधूमच्षालः?” काया च्रौ०१४।१।२२] “गे घमयिटमय- 
शषालो भवतीव्य्धः , | [भवनयोग्य के | 

गौधूमोन नन्गोधृमख भवनं चवम् गोधूम-ख । गोधूम 

गोषेरकायणि एसी गोधेरस्याप्य' वाकिन फिञः 

क्क् । गं ेरापतये । पे अत इञ् न शक् । मबेरि 
नदपत्ये पुक्ी।. 

गोनद नि* गोनहू देशे भवः प्राचोभिन्नमते रङग दित्वे $पि 
इद्त्वाभावात् न छ, किन्तु अण | १गोनहू दे शभे रपात-~ 

इलसनौ पुर 
गौपत्य नर गोपतीरभावः पत्यन्ततवात् यक् | मोपतिभावि 

गोखाभित्वे । ` "विश्ररष्यजां मा विश गौ पत्ये न"यजु* 

~ ९।९२। “रायस्पोषं गौ प्यन्" | ४१।५८। 

गोपवन इ. गोपवनशब्द् व्य्,स् पत्तिः | ऋष्िदे सच सध 

काण्डस्य वंशस्योखनिभेद्ः ““अथ वंश: पौतिमाषदरात् 

.गौ पवनात् गौ पपनः” इ०० ४।६।१ । 

गौपिक ए स्त्री गोपिक्षाया अपत्यम् ठकोवाधकः शिवा० 

छश | गोपपिकाऽपत्ये स्लियां ङौैप | 

गौपिलेय नि" गोपिल+चतरण्या सद्या० ठक् गोपिल 
निष्टं ततादौ | [सदये । 

गौ पुच्छं लि०गो एच्छमिव शर्करा" इवाथ अण॒ । गो पच्छ - 

गो पुच्छिका ति° गोपच्छोन क्रौतम् ठञ् । ?गोएच्छक्रते । 
गोपुच्छेन तरति ठञ् । रगोपृच्छेन तारक्चे च|. 

गौकषेय इस्त गप्रा वेश्यजानिस्त्री रखा च्यपत्यम् 
शुभ्ा० ढक. दच्नाभिकायोऽपवाद्ः | युप्राया खपे | 

गोभूत ति गोभता निट सङ्ला०अण | गोभ्टता निष्ट 

गोमत ति* गोमययां भवः पलद्य० अण् | गामतीनदीभवे 

मन्खादौ । 

गौीमतायन ए स्त्रो गोमत्यां भवादि वा° फञ् | गोमती 

भवादे | ततः अरोहणाग्चतुरण्यः वुज. । मौपम- 

तष्यन क तनृनि त्तादौ लि° । [जिंडत्तादौ । 

गौमयिक लि° गोमयेन निट त्तादि कुखद्ा० ठञ् | गोमय 

गोमायन ए्स्तली गोमिनोगोन्ापत्यम् अश्चागफञ टिलोपः 

गोस्वामिगोलापत्ये | 

गोर प° ग॒डः-गतौ र नि° ष्धिः चर -षञ् प्रत्नाय वा । 

शचन्द्रो र्श्वे तसषेपे मेदि० र्धवते राजनि०. $पीत- 

.दे ५ तवे ६अरुणक्णेः च ए, ७तदिथिष्े नि९ 
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गौर 

स्यां गौ रा*ङगष् । सशरो चैतन्यरेवे महाप्रभौ रनन्त- 

मेहता 1 €पद्यक्रेशरे न०भेद° १०खेँं १ृद्घ्मे च 
म° राजानि. | तत्न श्चोतवणयुक्तो “कोलासगौर' दष्र- 

मार्रुचोः” रबु; पौतवखादये ““गोरोचनापनितान 

गौरे” कमा० अरुणवखांद्य ““कीर्यैः पिष्टातकोचेः ठते 

दिसखसैः कद, मच्तोदगौ रः '" रल्ाव०“तरुणादटित्यमौरे 

शरगौरोद्च वानरः" रामा कि००}स्०। “नितानगौ- 

ययो तङ्क मेष्वलम्'” किरा० १२परिभ्ाणमेटे वथोक्त' 

यान्न.” जालद्व्यं मरोचिद्थः नसरेणुरजः ख, तस् । ते 

ऽष्टौ ल््वा च तास्तिसो राजसषेष उच्यते । गौरस्तु 

तै त्रयः षट् च यवोसध्यस्तु ते लेयः” इति 

१३स्धगभेदे एण स्त्री गौरजो सह्हिषः ठष्णः शूकरो 

शयो र्र्ः4 द्विशफाः पशवद्येमे विरू, च 

सत्तम ! | खरोऽश्मोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा | 

एते चेकशफाः चत्त! भाग १।१०।२२। ° | 

““सद्ोरगाख भयतो विद्रवन्ति सगौरङष्णाः शरभा- 

खमयेः” भाग० ८।२।१६अ०। १ विशुद्धे ि° भेदि* । 
«“कडारागकमेधारयेऽख वा पूवनिपातः नौरपटःपटगौरः | 

शौरच् न° गोरख भावः क वा ष्ञ् । त्र्यक्षरे 

पाश्पाच्ये । “ड भिगौ रच्छवाणिज्य ' वैग्यक् सभाव- 

जम्?” गोता। 

रिंरम्रौव एन गौरी सवात्र | देशभेदे शत् शवासिनि 

च तद्यापत्यम् तखदं वा रोवतकान्ड गेरगौकय । 

३तद्पत्ये पुश $तत्सम्बज्धिनि लि गौौरपोवदेशस्च 

इ .°स° १४० करूविभागे मध्यभागे उक्गः | “गौरसीवो- 

दे छ्िकशुडाश्चत्य पाञ्चालाः” । 

गोर चन्द्र ए -चेतन्यरेके म हाप्रभौ “लष्णस्नै तन्यो गौराङ्गो 

गौ र चन्द्रः शचीसुतः | प्रमुगौतो गगरहृरि नामानि 

भक्तिद्ानि मे” अनन्तसंह्िता एतद्य इढतरप्रमाणत्य' 

` कंप्रद्ायविदो न भन्यन्ते | 

गौरजौरक ए° करं" । श्र जीरके । राजनि°। 

गौर तित्तिरि इसी श्वे ततिल्तिरिभेदे। “तित्तिरिः सव्व 
दोषन्नो माही वशं प्रसादनः | हिकाश्चासानिलहरो 

विशेषात् गौ रति्तिरिः"'छते तन््ंसयुौ (क्तः [राजनि०। 

गौरत्व च् ० गौरी त्वक् यद । इङ्कदीदट्े ( जियाषुंति ) 

मोरपष्ठ ए यमसभासदग्छपरभेदे । “इन्द्रदयुश््ो भौमजालु 

गौरो नलोगयः" भागसर अ मयक्भावणेने । 

गौरमुख ए गौर विद्धः इष्ठमदय | मोक; चिषे 

{ २७०३० | मौर 

१खनिभेदे तेन हि शिष्य खपुतरष्टङ्किशापडत्तान्त 

शमोकर्णिं: परिचिते न्यवेदयत् ततृकथा भा०रा०४२अ० | 

परिचिते 

संद्ण्य कुशलप्रञ्ज 

काछत्तान्तमेव च | शिष्य गौरख्खं नाम भौलवन्त' 

समाद्ितम् | सोऽभिगम्य ततः थोत्र नरेन्द्र करुषड्ं नस्। 

“रवमादिश्य शिय' स प्रेषवामाद् छतः | 

न्टपतये दयापन्नो मद्धातपाः। 

विवेश भवन" रान्तः पृव्वे' दाःस्यौनिःबेद्तः। पूजितस्त्, 

नरेन्द्र ण दिजो गौरषखस्तदा । आचख्यैा च परिश्रान्तो 

राज्ञे सर्ष्वमयेषतः| भसौकषचन' घोर' यथोक्त 

मन्त्रिसन्निधौ । गौरसख उवाच । शमोकोनाम राजेन्द्र! 

विषये वत्तेते तव | ऋः परनघमात्म। दान्तः शान्तो 

महातपाः^““तख् त्वया नरब्यात्र ! सर्पः प्राशैवियोजितः। 

अवसक्तो धटुष्कोश्या खन्धे सै नाज्वितसख च | न्तान्तवां 

स्तव तत्कमे एुतस्तख न चन्म । तेन शप्रोऽसि राजेन्द्र! 

पिठरज्नातमद्य वै । तक्चकः सप्ररालेख सढ् स्तव 
भविष्यति । तत्न रक्तां कुरुष्वेति पुनः एनरयाग्रवौत् । 

तदन्यथा न .शकयञ्च कल" केनचिदप्यत | न हि शक्रोभि 

तं यन्तु एुन' कोपसमन्वितम् | तते)ऽं प्रेधितस्तेन तव 

राजन् ! हितार्थिना” । गौर' शुक्त खमख । श्व त- 

सखद ति स्त्रियां खाङ्गत्वात् वा ङोष । 

गौरखग इ० स्त्री नित्यक्र्म० | गौरवे खगमेदे च्तियां 

ङोष । “(क्रो भायोरिनद्रष्य गौरसटगः"* यज २४।३। 

गौरव न° चरोभवः कर्मा वा ष्वा" वा चणय । ॥ रत्वे 

शततृकश््खि च | “तथापि यन््थपि ते रुरखरित्यस्ि 

मौ रबस्"” भाषः। “तामगौरवभेदेन” “प्रायश्चलं गतैर- 

वमाच्ितेष' कुमा° । “सच्त त पितृन् साता गौरवे 

श्ातिरिच्यते' मतुः । गौरव 

अच् । रेगौरवडहेतुके ऋभ्य् त्याने हेम० | गुरोरिदम् 

ख | ४गुरुसम्बस्धिन लि ““मभ्यगया भगेगेन शुरो 

मौैरववत्सराः?' वसिष्टसिद्धान्ः | 

गौरवादइन ए श्रोतवादने न्टपभेदे। कुन्तिभोजो महा 

तेजाः पार्थिवो गौरबाडइनः'* भा० स०९९अ० | 

गौरवित लि° गौरव जातम तार° इतच। पूज्ये । 

““गौ रषितक्रियाहेतर्भो्ति”' शब्द्शि° भुराायः। 

गीरथाक ए" गौरः शाजोऽद्य | मधूक्भेदे जटा. । 

गौरशिरस लि° गौर' शिरोऽख्य अतिटद्धत्वाव् । ¶शक्त- 

वर्थकेशयुक्तो २ छनिभेदे ए । ` “अद्ध दिखितद्षौव तथा 

गौरशिरा शनिः" भाः सर ऽग्र" इनद्रतभ्योक्तौ स च 

साघनतयास्तवत 



मौरा { २७३८ ] गौरि 

राजनौतिशास्रप्रष्येता यथाह" भा. शा ५८० | 

“विश।लाच्तख्च -भरवान् काव्यक्चोव महातपाः) सः 

साचो मद्ेन्द्रख् तथा प्राचेतसो मलुः | भारद्वाज 

भगवांस्तथा गोरशिरा खनिः । राजशास््रप्रणेतारो 

ब्रह्मरया ब्रद्मबादिनिः'” 

गौरसघंप एणकग््र ° । १ अ तसरेषे (शितिसरिषा) रलमाला । 

तह्.खा भावप्र छक्ता वया '“गोरसतु सपपः प्रान्तः 

सिद्धां इति कथ्यते । सष्पस्तु रसे पाके कटुःक्तिग्धः 

सतति्तः। तौच्छोच्ः कफदातषु) र करपित्ताग्निवद्धंनः। 

रच्लोहराजयेत् कण्ड, कु कोठङ्नमिखहान् । यथारक्त- 

स्तथा गौरः किन्तु गौ रोवरोरूतः'“ | स च च्ौमशथोधकः 

यथाह मतुः्रोफसेरशुयङ़ानां चौमाणां गौ रसपपेः?? 

दरव्यशुद्धौ। “सगौरसभेपेः चौमम्” गौररुषय- 

कलकन साच्धन साधितखख-च'' यान्न रेराजपषपत् 

यभिते परिलाखे च | “न्नसरेणवयोऽखौ विन्नया चिच्चक्ता 

परिभ्ाणतः | ता राजसषेपास्ति्स्ते न्यो गौर- 

सर्पेपः”” मतुः। 

गोरसुवस्ते षु गौरः घेतः चष वेऽख । चिदेज्ट- 

प्रखिद्धं पलशाकमेदे ५गौरछवणं' शिशिरः कफपित्त- 

च्वरप्रणुत् । दाडारुचिभ्वान्तिरक्तच्रमृत् पयप्रनेव 

च" राजनि तद्ध या उक्ताः| 

मोरा सी गौर+-गौरादिगखे वसैवािनएव गौरशब्दखछ 

पहणात् विश्द्धांपरत्वे टाप् । विशच्धायाम् स्तिवास् 

{दिदपकोषः | तदूधंपरतायामेष टाबन्वता वर्णषरन्वे 

तु ङोधिन्ततेत्याकारे स्थितम् । 

गतैराङ्ग ए.गौरं शेतं पोतं वाऽङ्मख। विष्णौ «ने तोरक्र- 
स्तथा पौतं इदानीं ऊष्णवां गतः" भाग०!*ख° तख 

युगावतारे अेताङ्गत्वात् पौताङ्कत्वाञ्च तथात्वस् । गौर" 

विशुद्धमङ्गमस्य | भिश्युडकान्तिनुक्त नन्द्नन्द्तै र्यौ 

कष्णे च “गोराङ्ग' गौरुदोपषराङ्ग" प्ठेत् स्तोः ता- 

ञ्मलिः। नन्द्गोपञषतं चेव नन्यानि गदम्पजम्” बद्धा 

यामम् ।“मौराङ्गो नाद्यब्भीरः स्नासाखटतलालसः" 

रृष्णयामलम् । रेनवद्वीपस्यगरोषएले इति वैष्णवाः | 

ते हि तत् परतथेव यामलवाक्यदयं व्याचचुः गौर 

वदेहे लिरख्ियां डे | गौरङ्गताहतरषघशक्त 

गस्* पुः १६8४ अर यथा “कुश्नाख्डनालच्ारस्तु 

श्रभोभूलखच तत्चचः। जलपिष्टा इरिद्रा च बद्धा 

मन्दन डि) माहिषेण पुरीमेख जेष्टिता ष 

मध्वज ! | असया उदन्त न" कुव्यीदङ्गगौरत्वसाघनस्* । 
गौराजाजो खरी कम्म । शतजीरङे राजनि० ! 
गौरादि ए* ““धिदुगोरादिभ्यञ्च' पा छक्तं खगेषनिसिन्ति 

शब्द् गणमेदे स च गः पार ग ° छ्कोयथा 

“गौर तुस दुष श्टक्ग पिद्धल हय गवय खकय 

छप एट णद्रूख द्रोण हरिण काक्ख पटर 

उच्यक्ष आमलक कुवले विम्ब वद्र ककर तकार शकार 
ष्कार शिखर सखद् शस्काण्ड खनन्द् षस षष 

अचिन्द् गङल पापडश आक खानन्द् चआच्त्य 

सृपाट ऋयद्खिकष शष्कल स्मे शपे च यृषय्य 
स्टप मेथ वह्लक धातक सल्लक मालक मालत बतं 

वेत ष तस उभय ङ्ग मङ् मटष्ेद् पे मेद् 

शन् तच्न् अनडुह आखनडङवाह रषण (करणे) देह 
डेल काकादन भवाद्न तेजन रजन लव कौदूगा- 

इमानि गौतम पारकं यस्य भौरिकि भौलिकि 
भौलिङ्कि थान मेष आअलम्विखाललि अालस्धि आलि 

केषाल पापक च्छारटे नटटोट नोट भलाट शातन 

पोतन पातन पानठ श्राल्लरण कचिकरण अधिकार आय 

हायण प्र्यवरोहिन् शेचेन चभङ्ल ( रुत्तायास् } 

ऋख्डर न्द्र मर्डल भन्यर शङ्कल पट पिर्ड भण्ड. 

खद शुदे शम खद आदे छद् पाण्ड भाख्ड लो हारः 
कद्र कन्द्र कंदल तरण तलन कलमाष ठह्त् भत् 

सोम सौधम रोदि ( नच ) रेवती ({ नचत्रे }. 
विकल निन्कल पुष्कल कड ( च्रोखिवचने) | पिप 

ख्यादयञ्च । पिष्ली हर्टितको कोशातकौ शमी बरी 

शरो एयिशौ कोष्ठ मातामहो पितामहो आकतिगख 

गारणगनब्द्ख तोपधभिच्नवणवाचित्वोऽपि प्राविपदिक्त- 

्ठरेणोत्सगतः कष्णे तिषदन्नोदात्ततया अन्यतो छोषि- ` 

त्यस्थाप्र रमये पाठः; 

“उपाद् ददजजिनमगौरादयः'' पार उपात् परख दयज- 

न्तादेरन्तोदाततायां पु दस्ते शब्द्गणे सं च गणः पा 

ग जन्तो यथा. “गौर तेष तैल लेट जोट दिग 

केष्ण कन्या ग्घ कदखपाद् 12 ख्पभारः 

गौराद्रक न° नित्यकम्प° | स्थावरविषमेहे हेमच०। 

गररावस्कन्दिन् ए" युरोरिदं गपरबं युरुपलीष्टपं कटल' 

तद् स्कन्दति या-~+ स्छन्द्-श्िनि वेदे षोऽ व्छेविप- 

येयः! अहल्याजारे शक्रो इन्द्रागच्छत्यपक्रमे “गार 

वाम्छन्दिन्न च्छाय ज्ञारेति'' शत ब7* ३।३।४।१२।., 

"त + + नन -- २. 



गौरो 

गोराश्व ए" गौगरोऽशवोऽख | !्डपभेदे । “श्रलकंः कचसेन- 

श्च गयो गौराश्च एव च'"भाग्स० ८ | यमसभ्योक्तौ 

श्रो तवाहने श्वोताश्वे अजने च। 

ग्तैरास्य एनस््री मरमां यख। गौगरख्ख ठष्णदेहे 

बानरमेटे राजनि । स्त्रियां जातित्वेऽपि योपधत्वात् न 

गोष किन्तु टाप । 

गोराद्दिक स्त्री गरः गुभ्वः अहिः कमन संत्नायां कन् । 

छष्ठतोक्त निधिषे सर्पभेदे “गाराह्हिकटचेयय'' इति 

चख अह्िशन्दो टशयम् | 

गौरि ए० गरखापत्यम् इञ । आङ्गिरसे षिभेदे ^'गे- 

रेरङ्किरसणख साम'“खतिः। 

जाटिक ति गौरवर्णोऽखछख ठन् 4 १श्े तवर्थयुततो रशचोत- 

सपे ए “यवाद्धगरिकोन्दिश्रौः पादलेपः प्रशस्यते" 

छद्तः | 

गारिभत् लि° गस सन्यते मन किप् ६त° डन्रापोरिति 

संननायां खः । रग रोनामयुक्गं गारीत तत्रस्य 

श्नदीभदे स्त्री शाङ्करज्डन् | (भोगवत् गैरीमत्) 

संन्नायाम्" तद्रणद्धनोक्त : संज्ञायामेव डेन अन्यत्र ङोप् | 

नारित षु गौरवर्णोऽसयसखय बा्दलचं | सिद्धाय चेतः 

सेपरे रलौ हच्णे च भेटि") 

जीरिवीति एर गेय्य वेदूबाचि वतिः विशेषगतिरख 

इ्रापोरिति''सन्नायां हखः। श ् तिसनि एति छ धिभेदे । 

चतरसिवा हइ '"यत°ब्रा०१२।८।९|७] |. 
“स्तोमसामा गौरबीतिरवद्धं नः” ऋ ०५।३६।११। गौ रि वीति 

“गोरवौतिः शाक्तः 

रेतच्वामङख मन्नदरद्,:” मा° | गौरिदीतिना दष्टः साम 

खख] गौरिषौत तदो सानमेदे ““द तीयसवनाञ्जि- 

ष्णोः शिपिविवतोष गौरिवीतेन" कात्या" च्रौ० 

९५।१३।६।५गौ रिवौतं नाम कामभेदस्ते न स्तुवीरन् "ककः । 

गौरिधकथ य" गौयां इव सकिख रख षच समार छख 

चषामा० त्व् । गौ रौठल्यसक्यियुक्तं । 

मौरो स्त्री गौर+गौरा० डोष । श्मौरवयायां च्ियाम् 
(कपोलभित्तोरिव लोघ्गौरीः'' माषः। 

कषयतुताया कालोनाभूयां मेनकाकन्यायां तदाः प्राक् 

शष्ण॒वं त्वे न जा तत्वेऽपि पश्चात् पैताङ्गत्वात् तथात्व 

कालिकापुराणगन्द् २०१५ प*४५ अतन्त्र ले टश्यम् । एरा- 
च्यान्तरे ^“यो गाग्निदग्धदेहा सा एनजांता हिमालये | 

अद्वन्टु कान्ट्धवला ततो गौरीति सा ख्डताः"'शतयुक्तम 

तइ कख्ान्तर विषयम् । "अष्टवधां भवेद्गौ रोः नवव ठ 

+ 
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शहहिभा- | 

गौरौ 

रोहिणो" स्तियाम्। 

४ हरिद्रायां ५द्ख्हरिद्रायास् ६गोरोचनायां अवर्ण 

-पद्याञ्च । एप्रियङ्धः, हते €एथिव्यां १०नदीभेदे च मेद 

“लेभे 

अभिशस्ता त॒ खा भरा, नदी वै बाह्दाऽभवत्” 

हरिवं० १२ र 

च्थावाम् तखाएव बाड्धद्ानदौष्पत्वोकगोः 

बाद्दानदोपर इति बोध्यम् । {बुद्ध त्निमेरे हेमं° । 
१३गद्जि्ठायां १४ तदरूबीयां १५मक्जिकायां १६दनस्वां 

खटल्क्तायां श्चष्टवरषावां 

प्रसेनजिद्धा्या गौरीं नाम पिबताम् । 

११जक्त.-† शय्यं वंश्यप्रसेनजिद्धा 

नदो विशेषः 

१७छवणेकद्ल्याम् १८अाकाशमां साच्च राजनि०। सर्वा 

साञ्चाखां शयश्च पोतरक्तविशद्धपत्रपुष्मादियुक्तत्वात्तयात्वम् 

१€ राशिभेदे संगीतदामो० | र०वाव्वि निचरट 

“गौ रौमिमाय सलिलानि तच्चत्य कपट द्विपदी साचव॒ 

षदो अष्टापदी नवपदी अभवुषो सहसता्लरा परमे 

व्योमन्*” ऋ०१।१६४।४०।५गौरी गरणथीला शब्द बद्धा 
स्वका च वाक् भिमाय| मिमतिः प्रतिष्ठा घाद । 

प्रतिशितानि वबदादिद्रव्याशि तक्षती तत्तदवाचकत्वंन 

` निष्मादयन्ती । रीकप्दो अव्याक्लतत्वे नेकप्रतिष्ठारेक- 

.द्पावात्मना | हिपदी हपतिङ् भेदेन पदहयवतो ! उतु 

 -ष्पदो नामाख्यातोपसनेनिपातमेदेन ! अष्टापदी अाम- 

न्तितसह्ितदबविभक्गिभिरष्टमेदेनाटापदो | नवपद) 

नवघ्ठ॒ पदषु भवन्तो बभ्वधो प्रचचाद्वह्धविधाभिव्य्तिरूपे- 

सुषौ परमे व्योमन् उतृकछषरे द्याक्ञागे सला रे 

सहसरा चतरानेकाकारेख व्याप्राऽनेकध्वनिप्रकारा *वतीन्य- 

येः" भा^। नि२०११।४। व्याख्ान्तर दथग्रस | मौ सरि 

रलोपाभावः च्छन्दसः) “सोम गौरो सधिश्चितः''ऋ०€।! 
।॥१२।९। गौरी गौरथांम् सध्यमायां वाचि'"भा० “पां 

रुदक्"” पा० हैटूतो च सप्तव्य्े"' 

पार तद. प्रगट द्यसंज्नत्वात् न यखादेशः, भा. र१्दो्नि- 

न्यां स्तियां निर० | ““गौ सी सो चते ज्वलतिकन्प् णः | 

शय पौतोवा गौरोवशेः एतस्मादेव प्रशस्तो भवति तखा 

एषा भवतिः, “गौसोमिमाय सलिलानि? युति 

मधिकषत्य उक्तनिरुक्तिः। पार्वतोद्धपा मौरी च 

माषश्लचतय्ये पञ्चा यथाह ति० .भविष्योत्त° पुर 

 भाषणशुकमधिलव्य'“ चठर्धौ वरदा नाम तां गौरी सुपू- 

जता । संपभाग्यमठलं क्यात्" । 

गौरी कान्त पु* &त° महादेवे गौरौनाव।दयोऽ्यतरे 1 

गौरौगुङ इ०६त० पार्वतीपितरि हिमालये “गौ रीरुतरग- 

खप्रस्या लक | 

३८६३. 



गौलमि 

५अखिलसिदमचधय गोरोयुरोः"” 

किरा गोरौपित्रादयोऽष्यत्र | 

हरभाविवेश'' रषः 

गरो नण्गौयारजमे जायते जन-ड। {अश्वक राजनि° 

म्ब शड्ट् २१५ ए० द्यस् । २का्तिकेये पुर । 

गौरौतक्रम् नर गौयां निर्मितं तक्रम् | “लयं मरिचः 

विश्वः जीरः नारङ्ग्जः 

तक्र "धृषभेत् इतङ्कुना । गौर्ये द् विहितं तक्र स्व- 

त्वचम् | 

दोषनिवद्ेणम्" शन्द्ाथग्ि° उक्त तक्रभेदे 

गोरोपट् ए गोयाः शिवलिङ्कस्य 

गौय: पूजास्याने शिवलिङ्कशब्दे विद्रति° 

पट्मिव स्यानम् । 

गरौपुत्र ए०दैत० कार्तिके गौरीतनय द्योऽष्यव्र [राजनि 

गोरौपुष्य ए गौरो इरिद्रिव पीतः एष्यनख | प्रियङ्ुदचे 

गौरौमन्त ए तन्त्रसारोक्तं गोयं मन्त्रभेदे तथोद्धारञ्च 

“हं गौरि! रुद्रदयिते ! योगेश्वरि ! खव (ङ ) पट् । 

दिढान्ः षपोडशवं1ऽयं मन्त्रः सद्धिरुदोरितः'? 

गौरौललित न गोरौ इरिद्रेव ललितम् पीतवत्वात् । 

इरिताले राजनि° | 

` ओौरौखिखर न" गौयां स्तपःस्यानं शिखरम् । खनामख्याते 

पवतमेदश्टङ्््पे तौधभेदे 

तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिख ख्डिमत्'” कुसा? 

गारौसुत ए० ६त° । $अदवर्पीढाजतनये न्दाधचि । 

२क1निकेये च | [ ठक । युरुपलोगाभिनि । 

गौरुतखिकर ए युरुतल्य' युरुपललीं गच्छति परदारा 
गेालचशखिक ति" गोलश्षण' वेत्ति तद्पत्यमघीते वा 

““विद्या ल क्या न्त "वास्ति ० ठक् । {गोल णवेत्तरि 

श्तद्घन्धाध्ये तरि च| 

गीलन््य पस्त्ी गालन्द्गोल्रापन्यः गगर यज् । गोलन्द्- 

"षि मोलापरत्ये स्त्रियां जातित्वात् ङीष् यलोपः । गो- 

खन्दौ तद्प्च्त्रियाम् । गौलन्दयद्य दानाः कणवा० अणा 

यलोपः। गोलन्द्स्तच्छात्रषु । 

गीलाङ्गायन इसरो गोलाङ्कख गोत्रापत्यम् अश्चा° फञज. । 

गोलाङ्करं गना पत्ये स्त्रियां ऊातित्वात् डेष् । 

गैालिक एए साधु ठक् खख लः । न्क कडचे राजनि 
गालोमन लि° मोलोमेव शक्रा श्वस् । गोलोभसदशं 

स्तिया ङोप् । 

गेाल्मिर पः गुल्मे रच्चणाथस्यानभेदे नियुक्तः उक. | 

युच् मद््पर चवण यस्याननियुक्तो याभिके सेनाभेदे 

“(वषे गुलमे सपर च्छ थयानान् सष्यगोल्भिकान्" 

एला चणा न्वित 

“प्रजासु पञ्चात् प्रथित 

[ २७४. ] ग्रथ 

"यक्ख हाराणि च हाःस्यास्तथा गुलमानि गौ रभिकाः"” 

भाग्शा० स्र [राजनि०। 

मालय न° गुड् भावः ष्यञ् उखलः। माधूयै सध्ररके 
गेाशतिक लि° गोशतभख्ास्ति ^+एकगोपूवत्"” पा० शत- 

सहस्ादित्यपञ्ञषयर ठञ् । गोतसखाभिनि स्तिया डप । 

ओष्ठ नि° गोच्छा भवः पद्या अश् | गोष्ठ भवे स्त्रियां 

डगेष् । सायं अण ङोप् गोोत्यःप गोष्राम् । तच्छ 

ब्दखयेव पलद्यादिषु पाठ इत्यन्ये । 

गोष्ठोन न° पृ भूतं गोष्टः खञ् ।. भ॒तपूेगोो । “ताश्च 

वाच स गौष्ठोने वने स्त्रीषु सभोषणेः' भट्टिः 

गीसहसिक लि° गख हस्रमसयस्॒ गौ शतिक्वत् ठ _। 

गोसडहखस्वाभिनि । 

गेाहलव्य इत ग् लोक ठेगनापत्यम् गनगेग्यज । 

यहलुगोत्रापत्ये च्त्नियां डोप लोह्िना० खाये ष्फः 
गौहलव्यायनौ । 

श्धि स्त्री अद््-क्तिन् वेदे घसादेशः उपधालोपञ्च तर 
जशविधौ न स्थानिवन्वम् । भक्ते । “सग्धि से" 

सि° कौर््टेता ख॒तिः 

ग्नाः खली गम-बा० ना ञ्च । स््रीभाने “ग्नास्वा शनच्पसो- 
$तन्वत वयिन्ो वयन् 'ताश्बुा०१।८।€) “गच्छन्ति इ मा- 

सणना इति ग्नाः स्यः” भाग्भ^सेना ग्ना इति स्लोीथां 

स्तियख्यायतेरपत्रपणकम्बं णः । मेना मानयव्येनाम् । 
ग्ना गच्छन्त्य नाः निर्" | रदेवपत्याम् । “खा म्ना 

ग्न इहावसे होराम्” ०१।२२।\ ० म्ना देवपत्नी भा०। 

म्ना अस्त्र मठप भख वः। भ्नात् सण्लोके। “खनि 

यत्न' स्टणोद्हि नो ग्नावो नेष्टः?” ० १।१५।१। ५भतु- 

बसोरू-” संबुद्धौ विसगं: भा०। श्वाचि निष । 
“तव ग्नावो मित्रमहः सङात्यम्” ० २।१।५। ग्ना 

स्ततिवाचस्ताः सन्तीति मदठप् । ““खन्दांसि वे भ्नाः 

षति छतः वेर च वेदख वाग॒विेषत्वात्तथात्वम् | 

“नराशंसो ग्नाष्यतिन खन्या” छ, २१८१० ग्ना- 

स्सतिदेंवपल्नोनां पतिन््न्द्खां पतिर्वा?” भा. ^ 

स्मत्रिरित्यत्र् वा चुट | सान्तः वा शब्दान्तरम् अतयव 

निषण्टौ म्नाः इति 1वसगां न' पठितम् । 

म्मा स््ली- गम्यतेऽन्र् गस-वा० ड | एविव्यां निष० | 

ग्रथ कृटिलोकरणे खत्म इदित् सक° सेट । पमनग्यते अद 

न् यिष्ट जखन्धं | 

प्रथनं न° सन्व-बार क्यू नलोपः | (गोषा) । खन्धे 

ः म 

¦ स 

[ऋ 
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्दोषस्विरत्वात् खथनाचचु" चश्ुतः । “ययनच्च विद- 

भख संपुटोरोधनं तया , योगः प्व श्येते बिन्यासाः 

षट्द्च कम्प्रा । “मन्न ान्तरितान् त्वा साध्य 
वान् यथावधि । थनं तदहिजष्नोयात् प्रशस्तः 

ान्निकण्ड्ं खि" रतन्त्रसारोक्त “मन्त्र णान्तिरितसाध्य- 
बं धिन्यासमेदे च । 

श्रित वि सन्य-संदभ क्तं नलोपः। सत्रादिना शत- 

सन्द्भं माल्ादौ " “परा यखथिताक्तसूत्रवलयाः” 

पवो । ““श्थाख्य रत्र सयतोत्तरीयम्”५कुदने खं यताम- 

पार्थिवैः" (खजम्) रघुः । “तच्छ कक् रमद्यापि सथितं 

छद् सने'"भा०खा° १० | "वर्यः कतिपयरेव यथ- 

तख सखरेरिव" मणः । रेक्रान्ते रङसिने च भेदि | 
शरधिन् ल्िन्यन्य-वा०्भ्नि किञ्च नलोपः | जल्यके | “न्यक्र- 

न् खथिनो घरवा चः" ० ७।६।१। “सथिने जल- 
कान्" भा०। 

श्रथन ए यन्य-भर नखः । स्तवक । “शादु नोलभिनयुक्त 
1 

सथुः स्तवक उच्यते! कपुटटिकाभितः केशाः महि 

पञ्चात् कुटिका" भटनारायणष्टतथाक्यम् ““पञ्चात् 

पतिरवस्याय दुन्सन्तमौडम्बर' अलाटुसथुमावक्नानि" 

मोभिचम्टद्यम् । 

श्न्ध संदभं वा चु*डभन्पके क्यु7° पसकभ्चेट् । सन्ययति- 

ते थुति आअजयन्यत् खसन्वीत् । स्रन्ययामास वभूव 

चकार चक्र । जग्रन्य जखययतुः-जयरन्यतुः। जखन्विय 

जसथिथ पव्येके | लख किकलद्रू मे पा० गे च 

पर्छ पदिष्वेव क्रौयादिश्ष्य पाढः। णिचि त॒ उभय- 

पदिता । भारद्वाजीयास्तु पठन्ति “चिचन्विन्यित् 

व्माकनेपदाकसकाणामाद्मने परेषु पसं ख्यानम्” न्धि 

॥ सन्यरोराष्टषोयत्वात् णिजभावपक्ते यह णम् । खन्धति 

न्धम् | चन्यति मेखलान्देवदत्तः। यन्यते यन्धः.। 

खखरन्धि्ट | अन्यते } अश्रन्ि्ट। इति भारदाजौय 
मते खखात्म० तेनोभयपद्तवा। सिन्कौ "पत्ते भ्वारदत्वमपि 

तेन॒ यन्धति इव्याद्वि ऋरौवादिकयोस्तु चथनीते | 
पथनोते सिन्को० | यतच्ध कमे क्चतरिन त॒ कसैरि 
द्त्यन्ये 

छद् + उन्तोल्य यथने । “"केशपच्ान् उदप्थगरे वरान्” 

वयाशच°ौ०।०।८।८ “लताप्रतानोदुखधितेः स केशं :"'रघुः। 
“ाख्यानि तद्ोद्पंथितानि यदः भागव० ११२ अ० 
"कम्म ययं ययतचद् पथयन्ति सन्तः "भाग ४।९१।१७। 

{ २५४१ ] ग्रन्धि 

अरन्य ए" खन्य-सन्द्भे भावे. वज । ।य॒म्फने | कर्म्शि 

चज । रशास्त्ते “खन्धस्रन्विरिदह केचित् कचि 

दपि न्छासि प्रयब्रान्मया” नेष०। ““यन्ययन्वि तदा चिल्लः 
खनिगू ढं कढहलात्” भा चा १य^ | श्घने ४हा- 
दिं श्वहयंभितालष्टप् छन्द्स्छ शोके हेम । 

ग्रन्यकार स्त्री खन्य करोति अण् उपर स । खन्यकारके 

(शाकल्यस्) ““तञ्चा ड़ भगवांसतुरो सन्धकारो भविष्यति" 
भार श्या ३८५ अ०। किप् ईत, | यन्वलद् 
प्यत्र ' “सन्यलङ्गोकविद्यातो भविताखलजरामरः” भा* 

आतुर १४अ० । “सयन्धारम्भे विद्नविषाताय ससुचितेट् 

देवतां खन्वशत् पराद्डशति” काव्यप्र । टच | न्व 
कन ण्व ल् खन्धकारक खलनार्थे ति०। टचि स्तियां डोष 1 

ग्रन्यङ्टौ श्रो यन्यद्य जरटीव | जेखयस्याने लिका । 

ग्रन्थन न" स्वभावे ल्युट । (गथा) सन्द्भौ रुम्फने 

.हेनच । च्° यन्य-युच । खन्वनाऽपयत्र स्रौ | 

गरखसन्धि ए. &त०। सन्यस्य सुनो । तन्नामानि च 

कतिचित् निकारपदितानि । “सगो वगः परिच्छोदोद्- 

चाताध्यायाङ्रुयहाः | उच्छासः परिषरुचच पटलः 

काण्डमरस्त्रियाम् | स्यानं प्रकरणं पव्वा(ङ्किकञ्च यन्यस- 

न्यः”? | उपक्रमे त् सादो क्त: अन्यद्।प खन्यसख्ि- 

नाम भवतीति चितम् । तेन कुद्ुमाञ्चसे1 स्तवकः, 

काव्यप्र"उङ्खासः, । बेटे प्रपाठकव्राद्धणातुकाद्य. 

ग्रन्थि ए° खन्ध-संद्मे भाञे करादौ वा यथायथं सव्व धा- 

ठभ्य, इन् नित् खरः, “खनिलप्वज्यसोव्यादिना इवं खरे 

मेदः । १वंशादिपव्बंग्णि (गाठ) अमरः । २काण्डसन्धो 

१भद्रचस्तायास् ४हितावल.41 ५ पख्डालौ र1जनि० | 

बन्धने ७रोगभेदे मेदि | रमायापःे “भिद्यते इृद- 

यसन्विन्व्यन्ते सव्वं संशयाः” तेति उप* । पथि-- 
कौटिल्ये भावै दन् । €्कौरिल्छये । करेरि इन् । !गपन्धि- 

पंदत्ते मेद् रोगभेद निदानादि खखते दितं यथा 

थातो खनुथ्यपच्यवु दगल गणानां निदान" व्याख्या- 

स्यामः । वातादयो मांखनद्धकष्दु्टाः रुन्द,ष्य भद 

कफादविद्धम् । उत्तोचचतं विययितन्त॒ शोफं कव्व न्य- 

तोखन्यिरिति प्रदिष्टः । आयस्थते व्यधत्त एति तोद्' 

, प्रयते लव्यत रति भेदम् । छष्णोऽढदव्वं स्िरिबात- 

तञ्च भिन्नः सृ्द्चानिलजोऽसुमच्छम । दन्द्ह्नते धष्यि 

चातिमानं पापच्यते प्रक्यलतीव चापि | रक्तः सपो- 

तोऽप्मय वापि पित्तद्धिन्नः सूवेदष्णमतोव चाद्धम् | भोतो 
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विवरयोऽल्यरुजोऽतिक्गड ,: पाषाणवत्य'हननोपपन्नः । 

गविराभिष्डधिवब कफप्रकोपाद्धिच्रः सवेच्छ्क्तवनञ्च पयम् । 

शरौरट बिक्लयटदडधदधानिः च्िग्धोभिद्ानल्यरुजोऽति- 

कग्ड : । मेद्ःकतो गच्छत चातिभिन्ने पिणवाकंसपिः- 

जि सेदः । व्यायामजातेरबल्य तैस्ते राप्य 

वायु्धि शिराप्रतानम् । शंपौद्य सष्टोच्य विशोष्य वापि 

सनिं करो्यनच्नतमाशु इन्तम् । यतृथिः सिराजः सत् 

सच्छसाध्यो भनेद्यदि खात्यरुजल्लच | खरक सए 

वाष्यचलोमहांस्च भर्मोत्यितवापि विषजजनीयः” ` 

अन्थिकं न गृन्धिरिद्+पायति- कै-क सन्य +अ सर्य 

ठन् वा। १पिप्लौमूले श्पन्थिप्णें श्शुगधुलौ ४करोरे 

वंशे ५दैवन्ने ६ैसहदेवाख्ये पाण्डवे च, ए भेद" । 

यग्यित लि खथि-क्त। गुस्फिते चमरः | 

य्ग्थिदला सत्री सन्विदलेऽन्धाः । भालाअन्दे राजनि°। 

गस्यिवूर्वा खली सन्धिशर॑धाना दनव शार त° । (गादौ) 

दूरव्वाभेदे राजनि०। । 

गरस्िन् त्रि चन्यललद्थाः वा ज्ञेयतयाऽख्यख †सन्च- 

ख्िनि वा सनृथाधैवेत्तरि रेपरनृथयुक्तो तद्विशिष्ट 

श्यनयनकन्तेरि च । व्यन्तभ्योयन्विनः चेटा यनूचि- 
भ्यो धारिर्णोधराः महुः) “खन् धो भवति परिडितः” 

सवेत स्तयां ङोप् । "चन्त आपिद्धंदे चुन यन्थिनी 

चरण :" ऋ०१०।६५।६। सनृधिनी खनुवती संदभे- 

वती" भा । [राजनि° | 

म्रज्यिपच ए* खन् थिप्रधानं पमस | चोरकनाम गन्धद्रव्ये 

यन्थिपणं नर न्धो परणान्यख यन्धीनि यन्ययुतानि वा 

परान्यसख । (गाद्ित्ाला) १ट्तमेदे अमरः । “पन्यि- 

पर्थं" तिक्ततौच्छ कद्ष्ण' दौपनः लु | कफथातविष- 

५। 

असकर्ड दौ गेन्ध्यनाशनस्"” भावप०। र्चोरनामगन्वदूव्ये 

राजनि रेजतुकालतायां स्त्री राजनि ४मर्ड- 

द्शौयां स्त्री राजनि" गोरा" ङीष् । 

गरन्यिफत्त एर सखन्वि यन्ियुक्तं फलम । १कपितयन 
२मदनट्च्ते श्थांकरशङढच्ते च राजनि०। 

ग्रन्थिवन्धन न» €त। (गाटवं1धा) पुस्तकादौ १ ठबन्ध- 

नार्थ ब्रन्धनमेदे २जन््रनिथौ .गोरोचनायुतखत्रबन्धने 

, च । “शगुदुगधतिलानव्यात् . जन््पनृयेच॒ बन्धनम् }, 

युगयुल्निम्बसिहाधेद् भगो रोचनायुतस्"” छ्य चि०.। 

यस्यिव(व)र्िन् इ यनुधिं वहति बह-स्तृतौ सनधि 

वद्ध ति वद्-बे व्यानि । न् यपरे . शब्द्रण 
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गरज्िभेद ए" मन॒धिं वस््रादियन्यिं भिनत्ति भिद-खष्् 
पर्स्" (गाडकाटा) चौरभेरे “अक्ल पनुथिभेदद्य" 

खेदयेत् प्रथमे सहे । हितौये इस्ततच्तरणौ दंतीये बध 

मे ति"भनुः ५ उतृन्तेपकयन्चिभेदौ करसंदंशहीनकौ । 

कार्ण हितीयापरापे करपादैक्धीगकौ'" यान्न 

गरज्िमत् बि" खतृथिरस््यन मप । सनृथियुक्तो (गांट- 

युक्ते ) स्त्रियां कोप् “'रषत्वचं खन् चिसतौ दधाना” 

कुमा° (हाडयोडा) २अस्थिसं दारिते पुण्भावप्र" 

यन्थिमत् फल ए.गृन् यमत् फलम । नङ चरचते (मान्दारः) 
दूति ख्याते इच्च राजनि०। 

यन्थिमूल न° गनि युम्मनवत् मूल यख | !ग्टञ्चने 
राजनि° र्मालादूवीयां स्री टाप् राजनिर। 

गर्यिल तिर गुनृधिषिद्यतेऽख खिदा लच् | गनुथिवुकञे 

भेदि° र्पिप्पनीमले ननराजनि०। शर्क नर्शब्ट्च° 

विकङ्कत (वद चि)५करोरडचे च मरः | दनख्ड- 
लीयशाके ऽदह्ितावल्यां टपिण्डालौ € चोरनामगन्धद्रव्ये 

१०क्किड्टट्च्ते च राजनि°) भद्रखस्तायां ११माला- 

दटूकीयां १९गण्ड दुर्वी याञ्च स्त्री राजनि०। [ विकार 

ग्रल्िहर एण्गुनुथिं हरति हर-अच । अमाय मन्त्रि 

शरन्योक न° गृनृथिक्+छषो,। पिएपलोमृे हिन्को° 

्र(ग्ल)प्छ ए सथ+षटणे° दिघाद्पम् । स्तवक । “यथादौ 
दग्धेन शालादुख(ग्ल)परेन, सौभन' व्य. इति” चश्च 
ग्ट० १।१४।४। स(ग्ल)पसः स्तवक उच्यते" नारा, | 

ग्रस भचणे भ्वा० आत्म सक" सेट । सस्ते अथयसिष्ट 

जये! उदित् सरसित्वा यस्वा । यस्त: । ““ड्ना- 

शमाशु सुते तन्द्र दिलनः स्फ्ट' फलम्"भावः“घमहा- 

न्तमपि खास ग्रसे लब्धं यदच्छया' भा० शा० १७९६ 

, न । “य इमां एथिवी त्च सं{चिष्य यसते 

पनः" 

व° २६६७ च्लो° । स्रासः | ससनस् ¦ किप धाठत्वाच्न 

दीषैः त् सौ सस इति। 

ग्रस भच्तयेवा चरा०उभगपरच्े भ्बाष्परन्सकण्सेट । यां 

यति-ते यस्ति अजिखसत्-त भयासोत अख्रसीव् | 

स्ाख्यासू बभव आस चकार चक्र । ससितः। 

भा*० २६ छो | (रास्ते निशाकरे" भा. 

10 "नर ५: 
“न च्व प्रापितमन्येन यसेद्थ' कथञ्चन” मसु: । 

प्रसत न° सष-भावं चुट । †भच्वणे “खसनादजगरः 

शरोरप्राणद्रो न विषात्!” चदु" । रराणा न्द्र 4 

्ढ्ययोरुपरागे च दन्य ध ५ ष्ठो ब्रणादि 

५ 

त चका स == अत रव रज क्क " कक, 9" [अ क > 

; 
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शासे च । उपरागश्ड्ट् विष्टतिः | ४अघुरभेदे ४० 

दा तदस्त्रमाहातवः सेनानीयंसनोऽस्रः” [ “^“तस- 

प्रत्यक्यै" जगतानच्नजय्य' चक्र' पपात सतस्य कणठं * | 

«हिध त॒ कत्वा पसनद कण्ठ” नद्रक्रधारारुणघोरनाभि" 

इति च सतख्यएु० । पः 
ग्रसिष्ठ लि चतिशयेन यिता स्र्विद्+-ष्टन् दचोलोपे 

इटोऽसिद्धिः। यसिखतमे “भोगमानलादिड् घसिष चो 

षधीरजोगः?ऋ०१।१६३।७] “यसि: सिदतसः'"भा० 

ग्रसिष्ण व्रि°यस-द्ष्ण च | शयसनशोले (अत्ता चराचर 

हणात्” शा" स न्यायात् र्परब्रह्मश्ि च| भत- 

भन्तु च जन्यं यसिष्णु प्रभविष्ण्, च" गोता । 

ग्रस्त तिन्यस-कमेषि क्त उदित्त्वात् ब्लोषेटकत्वे न इडभावः | 
१भच्तिते लप्रवखं पटे र्संपूर््ौद्धारितशब्द न° श्रमरः। 

ग्रस्त वरिन्यस+दच चछा इडभावः। भक्तके । सिहका- 

सषु राम्” “खस्तारं चेव चन्द्रख व्य ख च मह्ा- 

प्रभम् 'हरिवं०२२६ अर | 

श्रस्तास्त ए" सस्त एवासतः. । अदष्टमोचचे यासोत्तरमस्त- 

गते श्यः चन्द्रे च। उपरागशब्ट १११५ 

विष्टतिः। 

यस्तोदय ए* गु सतस उदयः | गुसोत्तर' रपिचन्द्रयोर- 
दये “परस्त्ास्तादौ पिगरेषमाह गुरुः ““पस्तास्ते 

लिदिन' पूवैः पश्चात् यस्तोदये तथा । खण्डे च 

लिदिन' निःशेषे सप्र सप्र चेति” । कश्यपस्तु “सस्तोदये 

परे दोषो सस्दासते ऽवा शशीनयोः । दय् निशा- 

बे'ढभय तत् खणड़ाखण्डब्यवस्यया'” इत्या ह । 

ग्रस्य तिः गस-कमेणि बा यत् | अद्नौये “यच्छक्यं 

णसितु गख गस्तं प्ररिणमेश्च यत्” भा०७०३२अ० | 

श्रत् 1 ग्राख तत्राथे लि°। 

अद हस्तव्यापारभदे सीकारे ज्ञाने च क्रवा° उभरसकणसेट । 

ग्ट्ाति ब्ट्भौते। ग्टद्होयात् ग्ट्लौत | ग्टह्ातु ग्ट- 

हाण । अट हात् अब्टह्भीत । चअग्णोत् अलिटि इटो 

दीषेः। अग्रही्टाम् | अगृहोष्ट । जगृह जग्टहतुः 

जग्रह्हिय जग्टह्हिव | जग्टहे जग्टड्िपि। ब्रहोतागु- 

द्यात् खङ्खोषोट गृहोष्यति ते। गृहोतव्यः गृहणौयम् 

गायम् पदाखेरिपच्छषु ग्यम् । छन्दसि प्रतिग्टदयम- 

पिष्टद्य लोके त प्रतिग्ह्य्रम् चपिगुह्यम् । जलचरे 

गाहः । ज्योतिषि अच गुहः । ब्ड्ोतःण्ट होति | ' 

गहणम् अप गृहः । ट्याः छौ संगृह: सद्य 

9 
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प 

सगृहः | गृष्टोतर | ग्टहीत्वा प्रविष्य । ज्ञाने 

“ख' तनौ सच्चिह्ितः चरन्त" छनेजे नोट ्तिरिव स्वि- 

कायाम् । य्रहीतकरामादरिणाधयेन" नेष | ५गृह्भाति 
चन्तुः सम्बन्धादालोकोद्भ्तद््पयो "भाषा हस्तव्यापार 

“गृह्धाण शस्त्रः यदि सगं रषते “न्तौ जगद्तः 

पादान् राजा राज्ञो च मागधौ" रः | “दश गान् 

गृह्हाति' खनिः 'सखीकारश्च खत्वाप्टनव्यापारः सेवनादिना 

खायत्तोकरखञ्च तत्राद्ये “तन्न करच्चन्न ग.इणौयात् 

प्रायः कणठटगतेरपि" प्रा°त० गङ्गसा० दितीये ५शर- 

दरौद्' न गुहणौयात् गुणीयात् मागं पेाषयोः' नौति 

कमि ब्टश्ते अगाह्हि खगाह्िषातास् अगहीषातास् | 

व्यगृाषिष्य्रते अयङोषद्रते | णिच गुहयति ते चजौ- 

गृह्णत् त । सन् जिटत्तति तै | यड जरौगृदयते | यड- 

शुक् जरो(रि)गुहोति जग्ट॑होति शरी(रि)गडिढं 
जगेडठ खग्य०"सिन्कोण्जागृह्णोति जागदि । न्ञान- 

सामान्धा्थत्वे िचि प्रयोख्यसख कसेत्व' “शष 

~ वेद गहयतोति | गहकमालराथेकत्व $पि क्त्वम् 

छग्धवो “अजौ ग् इन्तं' जनको धदसत्” भदः । 

“+खयाच्ितारः न हि देवदेवमद्रिः छतां गायित 

शशाक” - क्ञमा०खन्यमते भञ्जनीयत्वेन विवाह््त्वेन 
च बोधयामासेत्य्थक्त्वात् नालुपपत्तिः | ङग्धनो० 

दिकर्भकुमध्ये पाठात्,/“जगुा ह यञ्चनोभोच्यस्” चद् ० 
चाण्मते न हदिकर््ौकतिति भेदः| वेदे हस्य भकारः 

"'इमासगभणन् रसनारटतख'खतिः । ष्येऽपि कचित् 

स्यभः गुभौतभन्द् खद्ा०› 

` खति।अतिक्रम्य वतेने ` ““खतिगृ व्यथने लकने ।र 
तीयायाः? पा० “चखतिक्रम्य गृद्धोऽतिगृ्ः चारिव्य- 

लोऽतिगृहय्रते चारित्य ्णान्यानतिक्रन्य वतेते इत्यथैः” 

सि° कौ. ^तरत(नतिगृाह्यरान् दड्स्तानव्यग ह सात" 

शतण्ना° ४।५।४।२ 

अनु+आतुकल्यक्रर शे ̂ 'वयमप्यज गङश्णोभो हिधा छत्वा वक््- 

धिन्?" भा विर €€.६गो० । 

सम्+अतु+बन्धनादिना आादश्ल्ये“खवसच्य किरीटं स केशान् 

खमतुगद्ह) च । उदतिषठजजरासन्वः भारसन्द4 सेम 

ऋप+-सन्ततधारातोविच्छिद्य पएरयकक्लत्य ग्ण. ` यपगहय 

एनरिन्द्रवाय्ः काव्या चौर 2। ६१ ॥ 1 पगु 
सन्ततघारातोविच्छिद्य  `्र्वमैतः *एनस्खा पवः 

धाराया गह्णाति" ककः श्चप्चारणे च ““खण्क 
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खषमपग ह्थाति” शत°जा १।८।३।१६। ^ ' चमौ 

खे अपग, हरोपासाते'” २।५।२।४२ रोने च । “ 
(च्यवनः) ते विप्रः स वख बाद्मपण्टद्लात्तपसा 

जातमन्य् :" सार्चाश्च ९० 

परपि+पिधाने ““यब्नौतत् क्णौवपिग, इय निनदमिव""छा०ख ° 

“पग. इय पिधाय भा “तस्मात् कणे" पिढदेवतः 

हि तदपिग हयम्” शत ° ब्रा०१।८।१।१५ । आच्छादने 

च ““तख््ात् कल्पगन्धानपि ग णोत "शत ०ब्रा०४।१।१।८ 

पभि+-खाभिखख्ये न पडे “कम्बालिका च वलबद्भिग. य 

चण्डवमेणा परिणेतुमातव्मनोभवनमानौता" दशथक° 

अव~+प्रतिरोघे नियन्े च“मन्टोऽपि नास न महानवग, हय 

साध्यः” मावः “देवनौयं धंसति पदावमरहम्”" तेत्ति° 

“'हृष्िवेषे तदिषातेऽषयहावसङ्ौ समौ""अनरः“राव- 

खावयरुक्ान्तमिति वागख्छतेन सः” | “द्िमैवति 

शद्यानामवय हविषि णाम्" 

वि+खव+-वनतौ ्यक०| ^^तल्नेव कपालस् व्यवग हीता- 

न्तसिव भवति व्यवमोतान्तेव {ड़ द्यौः"यतभा०७।१५। 

१।२ " व्यकग, तान्त विषिधमवगृ होतोऽवनतः अन्तो - 
यद्छ' भार 

च्या+चाभिठच्ये च्यातणता वचोयुजा इरी ग्टभाण 

छसद्रथा"” अट, ८।४५।९६ “आग,भाण च्यखाद्भिहठखं 

` यादु" -हसराभ्यासाकयेत्यथं ः” भा० । निर्बन्धो ““चले- 
$पि काक्ख पदारपणाग डः" नैष० | 

अ+सम्+खाभिषख्यन संखे “च्चा त् न इन्दर सुमन" 

चिं साम" संग.माय' ० ८।८१।१। आसंग,भाय 

खाभिच्ख्येन संग, हा" भार 

उद्+जचं ' विण्टच्छ दाने ““वाजद्य मा प्रसव उद्खाभेयोद 
स्भोत्'"यजत्*१७।६१। उदं " विष्टज्च दानम् उट्पद्ः* 

बेददौ° “उद्गते खता रोष ङौताय ख्वाहा”०२२।२६। 
उङ्त्य उन्तोल्य पहशे^यत्ति योऽखराखदयहीत्-भटि २। 

खट्+ग.ह+खिच । उङ्क 7हि-ङपन्यासे ५उद्ग7हितस- 

५१ 84 

पन्यस्तम्?” बेजयन्ती विशेषविदुषः शास्त्र" यत्तवेद्गा- | 

इयते भया” भाषः । “मोच्जिग. इः सुनौनानि" भदः 

छप+उद्+च्नाभे | ""तस्य डि खखशपोह़् इच षा ष्व" छा०ख० 

“सुखं हार" विद्यायादाने दीयंखपोद्ग इन जानंनि- 

, ज्वधेः'" 

€प+सामोप्येन यहयो “दधापविलछ्पग.हयं॒ह्हिकरोति" 
: त° बरार १।९।२।११ अवष्टम्भ च “तिजो वा अह्यो 

भूय स्तषा णतहायुष्ठपग, उद्राकाशमभितपति'” ा० छर 

“तहा एतत्ते जो वायुचपग, हयावषभ्य खाक्ना नि 

लोक्य वादु माकाशमभिव्यान वक्तपति" भा 

नि+बलेन निरोधे प्रातिङ्कच्यकरण्णेन नियमने च| ५\ वे 

प्रविशमानस्तु शेक्ेणान्वेन् रिणा } निग, होतो बलाद् 

हारि सोऽवातिष्ठत "पाथिः भौण्व° १९६० “निग. 

होतः कन्धरायां शिशुना दठसरदटिना” हरिव० २० 

ˆ (तात् यस्य महावाहो निग छोतानि सेशः } द 

न्द्रियाणोन्दरियायेभ्यस्तसख प्रज्ञा प्रतिष्टिता गीता 

(अनियह्ेन्द्रियाणां नरः पतनच्छच्छति" यान्त 

प्रति नि+प्रतिङ्पतया गहे “चखादित्यपान्नेख ङोण- 

कलसात् प्रतिनिग्.दहौते'? शतशव्रा° ४।२।५।६ 

विनि+विथेषेण निगदे "धिरःसु विनिग, दतान् योधया 
भासु पाण्डवः?” भा० चखार {रेट खर 

निस+निःयेषेण यहणे नियहे च "शअकस्वभिति यो दवै 
निगडं होतः किलाभवत्? भा.आाहु१९९ दश्चो 

परि+परितोयहणे «वान, परिज्ञयाह दचिणेन शिरो- 

धराम्” भाग्या०६२२सो°। न्नाने+ परिग छ्य तान्" 

भुः । स्तीकारे च “कदय गप्र: परिपद्ः?” भा० आओआ° 

गैन्वव्व" प्रति खजञे नोक्तिः 

प्र+प्रकर्धण गखे। श्रग हीतञ्च योऽमाग्योनिग दोतख 

कारणः भागवि" १२य्ो० सन्धिक्षायेनिष धाय विशिष्य 

गह्य ` प्रब्टहय्र पद्म्”" प्रा" प्रग, इप्रणन्द दृश्यम् । 

प्रति+-दत्तवस्तुनोप ष्ये सप्र वित्तागमा धम्यौदायोलाभ 

क्रयो जयः । विभागः संप्रयोगं सतृप्रतिग् ङ एब च” 

खतः “4्याजनाध्याण्नप्रति ङ ह्मणो धन मरनं येत्” 

तिः अट्टायैव्यक्द्रव्यसोकार ८१ प्रतिग हो सस्छः 

न्यत्र भाक्तः । “नोर प्रतिग हस्य च्यस्त।च्यो धमेख 

, विक्रयः” ल न प्रतिग.इणोयात् प्रायः कराठगते- 

रपि?" प्रा° तर बह ° | ५प्रतिग ादपाडन्तः सन्तु 

ष्टो येन केनचित्"? प्रात°“यभिपद्य च बाभ्यां प्र्य- 

ग ्णादसपित. भा० वम ४४! ज्ञो | प्रतिर्फतया 

शस्तादिग ष्ये च ण्ञ्वो भोश्र दिव्यमस््- 

खदौरयन् । प्रत्यग्ट ह त्मा"? भार वि ६° च०। 

स्लोकारमाले -"प्रनिखहत्रः प्रणयिप्रियत्वात्"" कुमा. 

५+इभोधाः प्रतिग र पदभाशिषः'” रघः | 

विन॑विरोषे रोधने । ^“ पवते न चानार्य' विग इणोयान्च 

` बन्बुभिः" भार शा^७०अ/ “विग्य चलन् कौन्तेय ! 



खम्+खञ्चये नानास्वानपठितद्ध रज॑ समावेधाथै संदम- 

ग्रह आदाने वा चुरा० उभ० प्त भा० परण सङ्ग बेट् । 

ग्रह धग.ह-यच् । १नवच् ग्या दिषु । रेबालारिष्टकारेष 

यरद { २७४५ |] 

जेयः चितिपतिस्तद्ा* भा० आश्र०ददख० | विशेषेण 

ज्ञाने «न जिग इहणाति वैम्यम्""भाग०२।२२।२।४ स्लो] 

“्विपद्धा गताटिस्या यथा पामादिकमेभिः'" इरिः 

विशोषणग हः ऋअवयबोभावः । विगदो देहः । “रक्त 

प्रसाधितम्वः च्तश्खिहाञ्च'” वेणो पञ्चविधट्तिर््,- 

टीकर वचनभेदे “इन्तधेविवरणं विग.हः? सिग्कौ° 

«“सप्रस्या विग्र हस्यया” शब्दश ०प्र० | 

मेदे ^“ंग्रहेऽस्तपागते" वाक्यपदौवम् । सङ्खोचने 
«संग. णतो कौ शिकछत्तरीयम्'” भाग्व° १५६०२ दोर 

खकल्नोकरणे "संग, हा तत्समं र दग नि' समे स्तिय खत्तमाम्" 

८५१५६ शोर सम्यक्ग हयो "ओषधानि च स्वांखि 

मूलानि च फलानि च । चदा वेदयान् वे संग. हणो- 

यादिशेषतः'” भाग्था० २६५४ क्ञो०। छटौ संग्राहः 

सञ्चये दव्यसंस हः"? सिन्कौ° 

गुहृथतिते रहति । अजि हव्-त अय हीत् चअ. 

` ्रात्तोत् । 

स्वन्दयहादिषु भावे चप् । इ्खहग हे, ४निबेन्धे, “व~ 

ग्यभव्यष्वनवग हग हा” नेष० ५अादाने ग.चये, &रयोः 

द्यम, ७सलबन्धे, ८चन्द्रयं योगसे च `"तदा सम्भाव्यते 

गुडः इति च्चोतिणम् “एज्रा परित्यज्य कायात् 
पाणिखद्ं ग्रह” च्योतिः खयांटयञ् 

“खये बन्द्रोमङ्गलच वधञ्चापि इ हस्पतिः । एक्रः यनेचरो 

राद्धः केतुश्चेति नव गा" एषां गतिभेदाः खगगति- 

शब्द २४१२प्ग्द्धिंताः । राड्केललोयेया च हत्व पौग्घा० 
व्यवस्थापितः तञ्च केतशब्ट् २२२४ उक्तम् | शा०्ति° 

श्पटले “लोकानद्रीन् स्लरान् धातून् छनीन् दीपान् च- 

छ्धानपि । सुभिधः सप्रसंख्याताः सप्र जिह्धा हविभ जः”” 

इत्यनेन ग॒ हाथां यत् सप्रतवषक्त तत् वराहमताभि- 

प्रायेण । तच्च १३११० उपरागशन्ट् शअस्डताखाद्- 

विगेषादित्या् लम् । अन्यमताभिप्रायेण गाणां 

नवत्व' &पटले शा०तिज्डक्त' यथा “नव वगः सखतपन्ना 

नवरलर श्रा ग॒हाः। चकेन्दुरक्गन्गुरु्टगुमन्द्ाहि- 

केतवः । माथिक्य मौक्तिक चार विमं गार्ड 

घनः] पुष्पराग" लसदुवज' नोलं गोभेदक्त शुभम् ) 

द्वे" नव रल्नानि" । 

ग्रह 

ष्छन्द्ग.हादोनां नवानां न्षणविभागः चखते उक्गोयथा 

«"चछथातो नवगृ हालतिविन्नानोयमध्यायं व्वाख्याखामः ॥ 

बालय्रहाणां धिन्नानं साघनच्चाप्यनन्तरमू । उत्मत्ति' का- 

रण्व छ्तेकमनाः श्टणु ॥ ्कन्दग् हरस्तु प्रयम्ः 
षछन्द्ापारर एव च | शकुनी रवतो चैव पूतना 

चान्व पूतना ६ ॥ पूतना ओतनामाऽ च. तयेव सखमरिडि- 

काठ । नवमो नेगसेयञ्च^ यः पिहगृहसंक्नित. ॥ घा- 

लीमाल्नोः प्राकप्रदिरापचाराच्छौ चश्वटानाङ्गलाचार ही- 

नान् | नस्तान् ष्टां स्तच्जि तान् क्रन्दितान् वा ¶ृजाहे- 

लोकं ख रेते कञभारान् ॥ रशवं स्थास्ते न शक्यः विशन्तो 

देह" दर् मालेविशद्छपाः । आप्त वाक्य तदानी - 

च््ाभिधाय्ये लिद्धान्येषां यानि देहे भवन्ति 4 नाचः 

अतजसगन्धिकः स्नदिट वक्राखो हत चलिते कपन्पमने लः ` 

उद्विग्नः खललितचच्चरलरोदौ स्कान्दात्तौ भवति च गा- 

ददटिवञ्चौ :१ ॥ निःसंज्ञो. भवति घनमवेत्धसंन्नः संरब्धः 

करचरणे्च त्यतोव । विण॒मूल्े जति विनद्य जुख्- 
सायः फेन प्रजति तत्बखाभिपन्नःर ॥ खस्ताङ्गगे 

भय चकितो विहङ्गन्विः संख्लावित्रणपरिपीोड्तः सम~ 

न्तात् । स्फोटे प्रतततश्ुः सदाहपाके व्व न्नेयो भवति 

शिशुः चतः शकुन्यार ॥ रक्तास्यो हरितमलोऽविषा- 

खड देहः श्यो वा ज्वरखखपाकवेदनाततैः । रेवत्या 

व्यचिततलुदच कणेनासं खद्ाति परुवमभिपौ डतः कुमारः 8॥ 
खस्ताङ्खः खपिति छखं दिवा न रातौ विडभिच्वं जति 

च काकतुल्यगन्धः। छया षि ततनृच्छहः कमार 

ल.व्णालुमेवति च पूतनागुहौतः५ ॥ यो हेष सनम- 

तिसारकासहिक्रार्दी भिच्चं रसद्िताभिरद्यं मानः । 
इव्व खैः सततमघःशयोऽष्डग न्वि्त' त्र युवं रभिषजोऽन्व- 

पूतनात्तेम्६॥ उद्विग्नो भ्टशथसतिवेपते प्ररुदयात् संलोनः 

स्वपिति च यख चान्त्रश्रुजः । विच्वाङ्गो श्टयमतिसा- 

यतेच यस्त जानीयाद्धिषगिड शौतपूतना रभ् ॥ 

स््नानाङ्कः छरचिर पाशिपादवक्गो वह्ञाशौ कलुषसिरा- 

इतोदसो यः । सोहेगो भषति च मत्रतुल्यगन्धिः स 
न्नोयः शिशुरय वक्रमणिङि कात्तं :८ ॥ यः फेनं वमति 

विनयते च मध्यं सोदेगं चिलपति चोद्धंमो्तमाणः | 

उ्वण्येशत प्रततमथो वसासगजन्धिच्धिःशन्नो भवति हि 

ने गेयज्टः2 ॥ प्रसतश्ो यः स्तनं भो छद्यते चावि 

न्दः । तं बालं नचिरादधन्ति गृहः सम्म यल्षणः 1 

विपरौतमतःखाध्य' दिकित्से दचिरादितम् । ग. हे एरा- 



म्रद [{ २७४६ ] 

शह विषाभ्यच्य बालं शुचा शुचिः ॥ ख्षेपान् प्रकिरे- 

त्तेषां तैसैदीपन्ः कारयेत्| सदोसच्चि्ितश्चापि 

जङयादुधव्यवाहनम् ॥ सवं गन्धौषदोदोजेगं न्वमाच्ये- 

रचङ्क,तम् | आग्ने लत्तिकाभ्य्च स्वाहा स्तराहेति 

संखारन् ॥ नमः स्कान्द्ाय देवाय ग.ाधिप्रतवे नमः| 

शिरसा त्वाभिवन्द्ऽह्ं प्रतिग दइहोष्व भे बकम् ॥ नि- 

सूजो निषिकारञ्च शिश्एम्म जायतां घ्रषम् ॥ 

सोत पन्तिकमन्यय हमेद्ा भा०व०२२९अग्डक्गा; वया 

यावत् भोः, वर्श भवन्ति तरुणाः प्रजाः। 

प्रबाधत महुष्याणां तावदूपेः एषम्विधेः । अडच्च वः 

प्रशखामि सौ द्रमा्ानमव्ययम् । परमः तेन बहहिताः 

खख" वत्स्यथ पूजिताः । भाक्ण्डय उवाच । ततः 

शरोरात् स्कन्द् एरषः पावकप्रभः। भोक्तु प्रजाः 

स सत्तनां निष्पपात महावलः। अपतत् सहसा 

भूमौ विसङ्गोऽय चुधादितः) स्कन्देन सोऽभ्यलु- 

ज्ञातो रौद्रद्पोऽभवदग इः । स्कन्द्ापखमारमित्याह्धम्र हं 

त दविजसत्तमाः | । विनता ठ महारौद्रः कथ्यते शकु- 

नोहः | पूतनां राक्षसीं प्रास्त विद्यात् पूतना- 

पहम् । कष्टा दारुण्ड्पेण घोर ख्पा निशाचरो | 

पिशाचौ दाखरुणाकारा कथ्यते शोतपूतन, । ग्मन् 

सा भाच्चधोष्णान्त॒ हरते घोरदशेना । अदिति रेवर्ती 

माङ्धगु इसतसखास्त रेवतः । सोऽपि बालान्महाबोरो 

बाधते वे महाग्रहः । रैत्यानां या दितिभेाता तामा- 

खं खस्द्डकास् । अत्यथं शिशुमासेन संप्रहृष्टा 

इरादा । कुमाराच्च कमाव्यंञ्च ये प्रोक्ताः स्कन्द्स- 

स्वाः । तेऽपि मभेभूजः स्वे कौरव्य ! छमहायहाः । 

तासामेव ठ पल्ीनां पतयस्ते प्रकीर्तिताः| अन्नाय 

साना ग,हणन्ति बालकान् सौैदरकम्िणः | गां माता 

त॒या प्राज्ञैः कव्यते छरभिन्ःप || शज्ञनिस्तामथा- 

रहय सह भुतो शिचछून् भूवि । सरमा नासया साता 

शुनां देवी जनाधिप । सापि गभत समादत्ते मानु 

घोण्णां-सदेष हि । पाद्पानाञ्चया माता करञ्जनिलया 

ह्िखा। वरदासा हि सौम्या ष नित्य भूतालु- 

कम्पिनी |` करञ्ज तां नमन्ति तस्मात् पुच्ा्धिनो । ॥ 

नराः इमे.क्षशदभान्ये मै सहा सांसमधुभियाः। 

हिपञ्चरात्'(१०)तिष्टान्त खतत' तिकाग हे । कदरः - 
४ ध [क )} 

च्डवपभत्वा गभि प्रविश्य । भुङ्क्तं सा तत्न त 

गरभःसातु नामः प्रद््धयते। ग्न्धश्रीणाच्च या माता 

म्रद 

सा गभं गदहा गच्छति । ततो विलोनगभा खा मातुषो 

सेवि दृश्यते। या जनितो लपसरसां ग्भमास्ते प्रग. 

सा| उपविष्टः ततो गर्भ कथयन्ति भनौष्िणिः । लोह 

तद्धोदेः कन्या धानी कन्दर. सा खता । लो्हिताय- 

निरित्येवः कदम्बे सा हि २च्यते। एुरुषणु यथा 

रुद्रस्तयाग्यां प्रम्दाखपि | आयां माता कुमार 

एधक्कामाथ मिज्चते । एवमेते कुमारां जया प्रोक्ता 

महाप्रहाः। यावत् षोडश वाणि ह्याथिवास्ते शिवा. 

स्ततः । ये च मार्गणाः प्रोक्ताः पुरषाद्वये महाः। 

स्वे खवन्द्य्रहा नामश्चया नित्यः शरीरिभिः तेषां 

परमन" काय्य स्ञानः धपमधाञ्जनम् | बलिकषर्मप- 

हार ्कन्द्श्यच्छा विशेषतः| णएवमभ्यविताः सवे 

परयच्छन्ति भ' णाम् । बुध च्च राजेन्द्र ! सम्यक् 

पजानमस्छ, 7: । [चङ्ग न्तु भोड थाहा द्ये भवन्ति चा 
न्टणास् । तानह" संप्रवच्छामि नम्त्य भहेश्वरम् । 

:चः पश्यत नरो देवान् जागा शयितौऽपि ३, । 

उन्द्राद्यति स तु चपर" तन्तु देवग," विदुः ।  आसौ- 

नञ्च शयानञ्च यः पष्यति नरः पतिन् । उन््राद्यति ख 

तच्िप्रं स ज्नोयस्तु पिय; । च्यवमरन्याति यः 

सिद्धान् क्रद्ाश्चापि शपन्ति यस् | उन्माद्यति सतु 

च्िप्रं न्नयः सिद्धमस्तु षः कपानराति च यो 

गन्धानृरखां चापि एवयग्बिषान ' खउन््राद्यति सवत लिप्र 

स न्नयो राचसयदह्ः| गन्ध्ा्चापिय विद्याः संवि- 

शन्ति नर' वि | उन््राद्यतिस तु ल्तिथ' यदो गान्धर्व 

रत्र खः। अधिरोहन्ति य नित्य पिशाचाः यरु 

प्रति। उन्छव्यतिस त॒ कि यहः पेथाच एवसः। 

आ्राविशन्ति च य' यच्चाः इरुय क(लपध्येये | उच्छा 

दयतिसतक्षिप्र ज्ञेयो यष्यहखुसः। यख दोषः 

प्रक्गपितः वित्तं खदह्यति देहिनः | उन््द्यतिस्तु 

च्िप्रसाधनं तद्य शास्त्रतः | वक्लव्याच्च् भयाइ्वधोराशां 

चापि दशनात् उन्नद्यात खतु्तिप्र सन्त्व तख 

ठ साचनस् । कञ्चित् कऋरौडतुकाभो पै भोक्त कामस्तथा 

ऽपरः । अभिकरामस्तथेवान्यश्त्येष लिविधो यहः । 
यावत् सम्नतिवषांचि भवन्तगरेते चड़! णाम् | अतःपरं 
रेह्हिनन्त॒॒ मर हदल्यो भवेज् ज्वरः । श्यप्रको े न्द्रय 

दान्त शुचिः नित्यमतन्दरितम् | आस्तिकः शद्धचार्च 

वच्जयन्ति सदा ग्धाः | इत्येष्ते य्होहेथो माचषाणां 

परकोत्तितः। न स्पशन्ति प्रहा भत्ताच्नरान्देवे महेश्वरे" 

=+ मव 
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वग खध्यानादिक ग, हयन्नगन्द वच्यते । ग हग्कतादि- 

सानं तद्गश्द्कच्च तत्तद्ग हशब्द क्र वच्यमाणच्यु 

ग्यम् | ““उन्गष्यं ग. हपञ्क्े'" तिन्तर्श्रोरामजन््ाद्ने 

“मत्तः पद्य भरुचचसस्वमेः” रषः । ग, वतिऽनेन 

करणे अप् । €मोना दग,ङणयात्रं “दश गदान् ग,-. 

दृह {ति ५ च ह' समाद" शतिः सोमादिखरहणसाघन- 

यानन।लि च यागभेदेन भिन्न।(नि तानि “दश सोम- 

गान् यभति द्व्यःदौ शतश्व्रा* दर्धिंतानि। णवं 

यागमेदे खड़भेद्।; तनोक्ता द्याः | ग्टहयतेऽनेन करणे 

ष्। ४ -व्मद्यदके वाणादोनां ग ङत्वम् इृन्डण्डक्नयथा 

““याङ्गश्लछ्येति होषाच कति सहाः क्य।तप्डाः १ 

षति पटो प्रहा अष्टावतिग्रहा इति वे तेऽष्टौ यहा 

टावतियुडाः कततरेते१ इति| प्राणो! वे यहः सोऽ- 

पनेनातिप्राहेय ग्टद्धीनोऽपानेन दि गन्ध जिघ्रत । 

वाग२ चे ग्रहः स नाश्नातिय्राहेष म्टह्ीतो वाचा हि 

मामान्यमवद्ति | जिद्धारे वै ग्रहः सरसेनातियादेण 

गुष्ोती जिह्वा. हि रसान्विजानाति | चच वैयहः 

ख ख्पेणातियरद्ेय गृधो तच्चा पाणि पश्यति। 

श्रोत ५ पे प्रहः स शब्द् नातिय्र(हेयग्टहोतः | श्रोत्रेण 

हि शब्दाञ्छ.योति। मनो पै यहः स कानेनाति- 
पादे म. होतो मनसा हि कामान् कामयते | ₹स्तौञ 

बे सहः ख क्रंातियराद्धेय ग्, होतो हस्ताभ्या 

डि कम्म करोनि | त्वगलटमै पहः स स्पर्येनातियाहे 

ग, होत्रा दि स्मथाचद्यत इत्येतेऽटौ. यहा 

ष्टावतिम्रहाः" इन्ण | 

“बे तेश्डौ महा खर्भिहिताः कतसे ते नियत्रन मदो 

तव्या इति तलाद्ण। प्राणो वै यहः प्राण र्ति 

प्राण स्च्यते । प्रकणाहायुषह्हितिः सोऽपानेनेति गन्धे ` 

नेवं तदपानरखचिवत्वाद्पानो गन्ध उच्यते । चअपानो- 

प्त डि -गन्वम् त्रायेन सर्सत्नोको लजिषृति । 

सदे तदुच्यते चऋपानेन हि गन्धान् जिषुतीति। वाग्वे 

सहो बाया हप्रभ्याकपरिच्छिन्नया श्चासङ्गविष- 

यास्मट्या सत्य ऽकटताऽसम्यबीमदयाद्वचनेष व्याषएतया 

गोतो लोकोऽपद्तः तेन वाक् यहः स नाम्न्राति- 

7 ग,्ोतः स वागाख्यो ग्रहो नाम्ना वज्घव्येन 

चिपबरेणातिम्राहेखातिय हेयेति दव्य ब्यन्द्ष', नाम 
कव्याय इहि वाक । ̀ तेन व्यक्तव्य नार्यन प्रयुक्ता 

यक् तेतर वश्ीक्ञेता तेन वतकार्यंमबला नैव तद्या 

ईष्ट 

भोच्चः । चतो नाम्त्रातिम्रच्ेण ग,द्ोता वानिनय् चै 

वक्तव्यासङ्गन हि प्रत्ता स्ांनयैवुज्यते। समान- 

मन्यद्यते त्क्ृपवन्ना अष्टौ हयाः स्मशपर्ः. 

न्ताञ्च एतेऽहावतिम्रह्ना इति?” भार | 

गृहकन्नाल प्ण गहेष कजा दव । राहो लिका 

गहङअ्ाण्ड प° ग्टह्भाति खद्-अ्रच 
५4 # 

कु प्र।गड़ प्रदा 

कारोऽन्तवृ ष्च अच् कम] नराणायुपद्राउके कुग्र गडा 

कारे खत्वभेदे । “डाकिनी शाकिन श्तप्रेत। वेतान 

राचचसाः । ग ्कद्माण्डलेटाङ्गा कालकफींशिशग हाः । 

सव्व प्रशममायान्ति शिवतो्ेजलोनच्तणात्'" का; ख. 

३२अ० | अत्र यह दरति भिन्न" पट्मिन्यन्ये 

गृहगगित न" गाणां तङ्गयाटीनां गितं गणनं यतर। 

व्रिस्कन्वज्यौ तिषान्तगते तन्न मके खान्धमेदे «ज्योतिः 

शस्त्रभनेकभेद्विषय' स्कन्धत्रवाधिखितसम्" द्,ष~ 

क्रमे ““स्कन्वेऽखित् गणितेन या हग ˆतस्तन्त्राभिघानः 

त्वसौ" ह° सण १अ०। "ग हगणितहोरार्सहिताहहोरा 

गन्व।घवेत्ता । ततर ग. हगणिते पो लिशरोमकवासि 

सौरपेतामहष पञ्चस तेष सिङ्धान्ेष”' इयनेन तव 

तङ्गेद्ा उक्ताः। तत्पाद्यविष्याञ्च गणकथ्ट टभभितत- 

इाक्ये उक्तप्रायाः। सौरागमप्रतिपाद्यविष्रयाश्च सिन्िर 

स्मता यथा | सध्यमाधिकारः कालन्नानम् भगोलः च 

इस्कटोकरणम् । ग॒ इकच्ता प्रतय्ट्शु धः अधिमासादि 

स्पटीकरणम् । लिप्रञ्नाधिकरारः। पव्वंसमवः चन्द्र 

ग,हणम् थ ग्रहणम् ग हणच्छाया ग.होद््या्त- 

नखं यः । श्टङ्गः चरतिः ग. इषुतिः भग, इयुतिः पाताध्ि 

कारः णनेषां च विगेषस्तत्तच्छर्ट् उक्तोवच्छते च| 

ग्रहगोचर षण ६त० | गाणां जनदररागितःस्यानमेदेन 
शुभाशुभर्न्वके गतिभदे। गोचरशब्द् उक्तप्रायोऽपि 

विशेषोऽव्राभिभौयते यथा दन्सं०ा*४अ० | तत्वे श्लो 

कायच्छन्द्स्कास्तच्नामापि तन भद्भयोक्ताः द्रटव्यम् 

“प्रायेण गोचरो व्यवह्ाथेपऽतस्तत्फलानि वच्यामि | 

नानानं स्तच्नो खख चपलत्व' चभन्त्वायः । मार्डव्य 
गिरः ऋत्वा न मदोवा रोचतेऽ्यक नेवम् | साध्वौ 

तथा न पुरां प्रिवा यधा खाच्जवनचपला | 

सख्यः षटन्निदशस्ितद्धिद्शण्टसप्राद्यग उनद्रना जोदः सष्ठ 

नवइपञ्चमगता वक्राक्जौ प्टन्िगौ। सौम्यः 

णड्दिचवदेशाहमगतः सव ऽपुपात्ये दमाः शक्रः 

सध्षह्द्गन्लषडितः शादू सवत््नासदछछत् । 
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रचेः-जन््मत्यायासदोऽकः चथयति विभवान् कोरोगाध्व- 

दाता बत्तभ्चशं ितोप्रे दशति च न खं ज्युनां दम्, 

च । स्यानप्रा्त्रि टतोव्रे धननिचयष्द्ाकन्यलङ्ार- 

न्ता रोगीन्वते चतुर्घं जन्यत च रूद्छः खग्धरा 

भोगविज्नम् । पोडाः स्; पचेमध्ये सविर्तार बह्धया 

रग।रिजनिताः ष्का न्ति शोगा च्पयति च 

स्पूज्छछ खच नुदति । व्यध्वानः सप्रग्स्यो जटरगद्- 

भय दैन्य भ कुरते रुक.सौ चाटभखये भ्वति ७ 

दूना न स्ठाप वनिता । रवाापहन्य रुूगितः नसे 

चित्तचेष्टा रोधो जयं परात्रत्य् स द्र्मभ्टहगे कमस 

क्रमेण | जय स्वान" सानं विभवम-प रकाद रोग भथ) 

चरतां चेष्टा भवति खफता हादे नेतरेप्राम् | 

त्नोः-स्धो जन्धन्द्नपवरमयनाच्छारनकरो द्ितीबे म(- 

मद्धि ग्लायति सगि भयनि] नतीये वस्त््॒ो- 

धननिच्थसौष्धयानि लभते चदर्यऽवि्वाष्ठः श्खि- 

रिणिभडङ्धन सदथः । देन्य व्याधि शुचमपि शरौ 

पञ्चने मागिन्न' ष्ठं वित्त जनयति सुखं शक्रोगचचयं 

श्व | यानं भाने श्यनमश्न सभ्रने पिचलाभं भन्दा- 

क्रान्ते फखिनि ्िषगौ चाटडे मोन कस्य | नव्मग,- 

गे) चन्वोद गश्चमादररोगङक् मभते चाद्ाकन [ज- 

ह्िकरः शी । उपचय हृश्संथोगाये मोदहपान्यगो 

षभचरित)न्दट् घानन्त्ये करोति [द सव्ययान् ! 

कुलश्ध-कजऽ भव तः प्रथने, इते नरेन्द्रपीडा कलहा 

रिदोषैः । ष्टं च पित्तानलरोगचौरेरूपेदद्ररलप्रनिभोऽपि 

यः खात् । द्दोधगश्चीरङ्गमःरकेस्यो मौमः सरणात् 

फदभारधाति। प्रद्िनान्नां धनमोर्खिकानि घात्वा 

कराख्य ~ ज्लि(पर्। ख| भवति धरणिजे चतो 

च्वरजढर्गद्द्िुद्धधः। कृपुरप्रज.नताच्च संङ्मात् प्रस- 

भमपि करोति चःशुभस् | {रिफगद्कोपभयानि पञ्चुने 

तनयता ्ुचो महोडते। 

भवेत् स्थिरा शिरि कपेरिव मालतो ठता । रिषु- 

दयुनिरपि नास विर 

भवनलक्ते बेवजितः स कनकठिदुमताच्यकागमः | रिषुः 

भवनगते महौ किमपरव्रीयिक।रमोचचते | 

ढङ'क्रिरुग जठररोगशत् सनर््र चस्वच्चतजङ्् चतः 

अथितवित्तन।नोऽव्मे\ कने नवम्ंस्िति परिभवाध- 

फलनि 

मादि भर्धिरन्वितगतिभवग्यत्रन्देहधात मैः ।. दथ. 

भग. हगते षदामहोज भििधभ्नातरिर्पान्त्को जयञ्च। 

जगमद्छपरिश्थिवश्च भुडम्लो अनश्व धर् चरणः षु 

ग्द 

प्ितणगम् । ननाव्ययैहौदश्गे भद्ोघते भललायतेऽ- 

नतश्च मानदः। स्तोरोपणितेशच स नेलयेदनेर्5- 
पीन्द्रव्शाभिजनेन गितः | 

बुधद्य-दृ्टवाकयदिदुनरहितभेद्बन्धनैः सकनद ग्सः | 

जन््रगे श्शिष्ठने पथि गच्छत् ख.गतेऽतरि कुशल" न 

श्ट्ोति । परिभवो धनगते धनक्ब्धिः ख्हजगे चशि्चते 

 इष्टाप्निः । न्टप(तश्>.भवश्चङ्खितचिन्तो द्रतपद् ब्रजति 

ङ्द रतेः सौः | चदुर्थणे खजनकदुम्बड इधो धनागमो 

भग्ति च प्रीतरश्रिजे । इतश्विते तेनयकनत्रविगृो ^ 

निषेवते न च चिरामपि च्तियम् | सौम्यः बिज- 

यमथोच्चतं च षष्ट परैव्ग्यः कक्इमतेष सप्रमे न्चः। 

ष्टय स्थो स्त जवबस्छवित्ताभा नेएप्य भवति भनि. 
परदर्ैणीयस् ¦ विन्नकरो नवमः शदिः करगतो 

रिपुद्धा धनद | समद् शयनं च वधत्ते तद्रहृदोऽव 

बुधास्ञरणं च । धनष देत योषिन् मिलवाहार्िठचिस्तु 

दिनिकिरणपत्रो लाभगे खटवाक्यः। रिषएुपरिभव- 

रोगैः पीडनो ह्वाद्श्स्येः न सहत परिभोक्त, 

माशलजिनोयोगसौ ख्यम् । 

` धरोः-जोबे जच्मन्यपगतवनधोः स्यानघ्शो वह्डकलह- 

बुतः। प्राघयार्थऽर्थन् व्यरिरिपि कुरूतेक न्ताखाज्ञे 

भ्वभरविलचितभ ) स्वानभ्वशात् काय.व्व।ताञ्च ठतीये- 

ऽनेनैः क ेदन्धु जनोल चतय । जये शान्ति" पी- 

हितचिक्तञच ख विन्देदधेव गामे नापि बने मत्तमयूरे 1 
जनयति च तनयभवनरपगतंः पःरजनशुभतकरि- 

वरमडषान् | सकनकपुरग्टहयुवतियसनक सणिगुय- 

निकरकंद्पि विबुधयुरः] न सखीकद्नः निककोच्धल 

न भवन शिल्िकोकिलनादितम् । हरिश वभाव - 

विचितिः रिषुगते भनःशखद' गुरौ । तिदययुरः 

शयनं रतिभोग धनमछनः कदजान्य पाद्यम् | जन- 

यति सप्रमरागिख्पेतो चंशलितव्दां च गिरं 

धिषणा च । बन्ध व्याचि' चादमे शोकक्लयः मामं- 

कथ ग्ड वांच रोगान् । नेइण्यान्चा इतक. 

सिङ्ग धमं जोवः छालिनोना च खाभम् । श्यानज्च्य- 

धनहा दश्च गरूत्प्रटो मदति लाभगा युर । इःदशे- 

ऽध्वनि बिलोनदःदभाग् याति यद्यपिनो रचोक्गवः। 

अगोः-प्यमग्ट दोणगो ष्टपुश्चतः खरोग्रकर देः ठरभिमनो - 
क्गन्कडभाम्बरेरुपच्वम् । अयनग-इ। सनाभनबुतद्च 

च।तकृदते समद् लसि) स्तसरोजघट चर् खनम् | 

भ १ { 

= जो 

गी वितति 
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शको ददितीयग, हने प्रसवाचधान्यभ् पालसच्चनिङ्दुम्ब- 

{इति ज्याप्य | ससत क्ञउमरलविभूरषितच्च कामः 

कसन्ति नकटा शघजोऽपि | व्यान्न'धभाःोसदभूतिव 
1 

सल ्लच्तयान् रेयरारस्तुतये । ध चतथ छत्. 
9 

कषमा खट न्द्रजप।तसां च गाक्तम् । ऊनयति 

शुकः पञ्ुमसस्या गुरुपररतोष बन्ध.जन (श्रिम् । 

शत उनभख्ि नमिनसडायान् चआखनवःसखतत्वः तारि- 

चले । षठो ` भ्टयुः परििभवरोगमाण्द्ः स्त्रीहेतुक 

नयत स्प्र॑नोऽशुभस् | यातोऽटमः भवन 

षरिच्छदप्रटो लच्छीवतीखुपनयति स्तियं च सः। 

भयभे तु धमव^नतास्खभग ग्डदुजेःधवस्तरनि्यच 

भबेत्। द्रमेऽवमानकलह्ारच्ियमात् प्रसित.्राग्यपि 

षदन् भते, उपान्त्यगो च्यः छतः खद््गनान्नग. 

न्धदः । धनाभ्बरागमोऽन््यगेः स्थिरस्तुः नास्वरागमः | 

श्चनेः- ष्यपि रविजे विष्वङ्किहतः खजनपिधुतः छत्वन्ध- 

बधः। परदेगख्पेवयऽदङ्गभ्नो {4 चखार्थह्तोऽय्क- 

दीनखषः „ चारवशादूदितोयग, हे दिनकरतनये 

च्दसखापवजिनतनु;वगतम्टश्लः। अन्ययुः छत" व- 

छचयं तदू खल भवच्ज्विव वशपतपःनत न्ड 

भ व चिग्स् । खये ततीयगु गे धनानि नभते 

दाखुपरिनच्छटृदमह्िषाश्वकृञ्चरखरान् |. सद्भि 

खौदटयम मतं गद्व्य. परशं भोरुर"प, प्रथाष्यश्च पिप 

बौरनणितैः। चतुय गह यं उल ऽभ्येति, इ्हदि- 

त्तमाय दभिरिपयुन्गः । भवत्वस्य समत दासाधरदृ्ः 

` सुजङ्कशरयातानुकार ̀  च चितम् । सुतनोः 
भञ्चमश्ये प्रद्रर्लयक्तदचयाकएले | {िशिहतरषुरोगः 

घष्टयाते पित च वनितादयः चोपृटोम् | गचछ्य- 

ध्वानं सक्मे चाष्टमे च हीनः स्पते: ख्जे दन 

चेटः. । तद {म्ये वैर्धद्रोगवन्धे नर्माऽय् च्छिद देनो. 

क्रिवाद्यः। कर्मप्राभिरेपमेभयन्तयय विद्ाकीर््येः 

धरिण सौरे. तेक्तण्य' लाभे परयोषःशेडाभा 

च्यन्त्ये प्राभोचपि थोर्कोनिमालाम् ॥ अपि कालमपेच्छ, 

च पान् पुम्ड दद्५ान्यर्खःम | न मधौ ब्ध कं 

कृपे च †चष्टजर्यापि- मेघाि्लानः | रक्रौः. पष्मग 

न्वताः. कन स्डयकयकभुे द वाकरमूसतौ भक्तया 

पूज्या विन्दरभैन्वा ¡सतकन मरजतमधरेः स्ति मदध्देः । 

कषणद्रष्यः सौरिः बौभ्यो भंशारजनतिरककमुनेयुंरः 

परिपोतकः मतेः पौडान दखाद्द्धा्धःद पतःत वि- 

शति यदिवा भृजङ्गविजन्भितम् 1 शसगेटुगतामषु- 

भह षश्मप विन्ुतरवप्रपूजया। शान्तिजिपःनवमदान- 

दमैः सुजञनारभिभाप्यसमःगभस्तया | रविभ्तैमौ पू. 

काङ शशसौरा कयवतेऽन्त्यगो राओेः। सदमज्ञक्तण 

मायांगाव्य्, गो योयथासंख्स् । आदौ याक् सौग्यः 

पञ्चादःप ताउश्यो भवति । उप्गोरेमौनाणां गणवत्स- 

व्सस्पमयोगो वा। श्यायांणासपि कुरूते विनाशमन्तनुःस्- 

िधभसंख्यः। गगाद्वष्छो. टट सपैन्घुनां गतो 

नयति । अशुभनिरीक्षितः शुभफनो ब"लनाः बवान 

अशु, फनप्दस शु-टग्विधयोपगतः | = सृहनश्युभादपि 

स्वकं तयोव जतः समताम् इृदनपि गोलक. च खन 

नदृटकरं च यश्रा। नोचेऽरिभेऽस्ते रिरटष्खय ख 

दथा यट्पःरकीतितम् । एरतेऽन्धदोञ भामन्याः 
सविलासर्टाच्चनरोच्तणस् | द्र्यसुतोऽकं फन समयनद्र- 
छत्छन्टतः समनुयाति । य~, कन्धकमायैगोररता- 
खीय' = मागधो गाचार्याम् । सौरोःकरश्िरागात् 
सविक।रो लव्ध शइरधिकतरम् | पित्तवदाचरति धणँ 

पथ्यकछलतां न तु तथाभेणाम् | याभेन ग. ङशे्दु यु क्ञ- 

स्ता गभरेत्सोऽपि | ` मनोर्घा .उमायोगात्कार इवं 

दल्वाख । पञ्चस सूषपादेष सप्रसं [इचतुधं गे: । यषच्छो- 

काच्चर नदव्ञघतां यात स्थितेः | प्रय "प दघयेख 

छनच्ाद्यो व्यथस्थितः1 पस॒थाःत गुनतां लोके यदा 

सः उस्थिता गहाः ॥ भरारव्ध ख्व न हेयत् का 

कविडधयेऽबुपेः। विनिद्धःन्त तदेव कले तात रैतादीय- 

नि्रायधाकतसम् । सौस्द्रियमवेच्छय यो मभ्य काणे 

परक्रमं करति राजा । अश्न्पःपस पौखरेग्य ट्त 

ख्योपच्छन्द्{रकश् याति पारम्" । यत्र, ग्रहगोचर. 

खमध्ये राद्ख)त्वोः फनानुत्कारनः यदसप्नका{भ- 

प्रीयेखति बोधव्यम् । नु विकेषः ज्योग्तन्टक्ता यगा 

“भोचरपीडायानयि  रारि््िभिः शएमगृेडटः ॥ 

णडं न करोति ता पापेरेवं लिपर्यारः । गोचराप- 

बाद्ः। , "दिनकर ङ्{धसै प्रचैगकाले युर्ष्टटुलौ भग 

नख मध्ययातौ | रविहत्भशिनौ नितिर्गमस्यौी ऽक 

तनयः फलदस्तु स्तकानस्” | र1णिदिभागफन्सू। 

५सप्रमोपचवाद्यस्यचन्द्रः सल् शो: । शुंकतपन्ने !द- 
नोयसतु पडलोनवमसतथा । िनभ्निटुःजजी राक क्तरन्द- 

मेरोखःं व्यथरखनवमश्योऽप्रेच्ट्ःतःऽथय तेषम् | खञ्त- 

निषमयशत् व्य्, ण्ताघगोऽ.प प्रचर शुर्फनः खात् 



यासवेचेन शुः” | बामरेधय दूयनजनक्तेति एवमल्रेति 

बच्छमासावचना्यातरेकायत्वद्ो इव्यस् । “उपचयकर- 

युल्लः सव्यगः शुक्घप्ते शुभमभिरषमाणः सोम्यसध्यः 

ल््वितोवा । सखिवशिग्ट युक्तः कारक््ेऽपि चेन्द्जय- 

धनद्धषन्ाता तत्प्रह्त्तान्यथा तु" । सव्यग उत्तएायण- 

चासो | उपचयकरस्य पदाहत वा अतण्मोक्तम् | 

भानां यदा सम्त्तरेण पद्चाद्ग हाथां यदि वा 

शशादः | शुभप्रदानां शुभद्ः प्रयाय याम्योन यातोन 

शुभः शशाः । योयख दशमगृहगः स तख वश्यो - 

भवति नियमेन । स्क्तदङ्गमललिकोणगाः कश्टकेष यावन्त 

च्यास्थिताः । जन्छकालव्रगात्ते तु कारकाः कम्पग.सतु 

तेषां गिजेषतः । सितयच्तादौ चन्द्रो शुभे शुभं पच्च 

सशुभमशाभे च । छष्णो गोचरद्ुभदोन शभः पत्तः 

शुभोऽतोऽन्यः"। भोमपराकमे ।““ शुक्ते पत्ते प्रतिपद् चन्द्र 

शिवि धवं प्तम् । ष्णो प्रतिर्पाद तराशुडधौ शुभ 

शदिः पत्तम्'' । सभीपयाद्म्तत्रौव 

“कड य पुराणम् “द्रव्ये गेष्ेष् श्ट घ्र सुृत्ठ 
तनवे च । भार्यायाच्च गृह दर भयं पुएयवतां न्टखाम् | 

्ातान्यथ।सस पुष्यानां समेतौ शतिपापिनाम् | न कृवापि- 

द्यपापानां नर्यं जायते भयम्” | 

ग्रहगति स्तरा ६त° । ग. हां परलयं भांशगसनमेदे । तत्र 

खगगति शब्दे २४१४ ए. पदमतिभेद्स्तत् कारथा- 

दिकं च दशितम् । तव गदायां सावनदिनगनिमानेः 

सिग्गि उक्त तञ्च खगोरुगन्द् २४द२्य्* उक्त 1थमपि 

विगेष्ोऽलोच्यने । तल गाणा दिन्मिखाघन 

सिन्य उक्तः यथा 

सदहरीमितादहगं कात् फलानि यानि तत्कनाः | भवन्त 

मध्यमाः क्रमान्रभ।सदां द्युभूक्तयः। समा गतिरतु 

योजनेनभःसदां खदा भवेत् । कनादिकख्यनायशानदु- 

दता च सा चटता" रन्न 

^ अवोपपदस्त गाशिकेन । पैः गनिर्योजनान्िका 

सहां त॒च्यनोज्ञः। दूटनोमवृल्या। ष। कनाद्- 

कखनावशात् । ददानीनदद्यचे कारणम। ह" प्रभिता० 

“सन्ताः सत च्रपि द्विपदां चक्रनिप्राह्ितास्ता ते 

लश्चगरो नद्नि महति ष्ट महत्य लिप्राः। तसादेते 

एिजम्टयुजादित्यभौ मेज्यमन्दा सन्द्ाक्रान्ता इव शग 

भराद्वान्ति यान्तः क्रमेण? सिन[{शि०)' 

“वतः ख्रां चपि क्चःचक्र\१६००। चि्षभिरेबाद्धिताः 

अतो सहति इत्ते महत्यो लिप्राः षड्: | लघनि लव्वयः। 

तद्यथा दन्द्रर्त्ता सञांधःस्य। लघः । तस्यामेका कना 

पड्धद्शभि्जनेभव'त | शनेः कच्चा सर्जषरिख्या सा 

महतो । तखानेका कला योजनानां षड्भिः सष्स्तं- 

रेकसप्रव्योमै ५६२९ भवशत | योजनं चतुःकोशमेव 1 

अतचन्दरात् सकाशादू्वध्वं च्या बुध्ुक्रादयः ऋष्व 

मन्द्ाक्रा्ता मन्द्गतय इष भान्ति | मन्दाक्रानाडे- 

न्दाऽपि चितम्" एनिता्। स्प्,टगतिमाड़ 

"्देतानरद्यटखगान्तरः द्दाद् गतः सप्टा तक्धमया- 

न्तराचे। कोटी फनन्नी च्छद्केनदरमुक्तिख्ठिज्योडधता 

ककिर्टगा[दिकेन्दर | तया बुतोना सहमध्यभुक्निसता- 

त्कालिको वेन्द्रपरिच्छ.टा खात् । समोपनिग्यन्सभोप- 

चालनं विधोरतु तत्काच्जयेव युज्ये) सुदूरसंचानन- 

माद्युया यतः प्रतित्तणसा न समा मडहत्वतः'>{ङन्शिर 

द्यतनश्चस्तनस्फ टय हयो रौ दयिक्योदेनाङ्गं जयोर्बा्ल ` 

 कालिकयोवां यद्र कलद्किं खासफ्टा गतिः| 

अदयेतनात् शस्ते न्य॒ने वक्रा गतिन्ञंया | तल्बभयान्त- 

राच इति। तख काद्ध मध्यऽनया ग्या .ग,ङ्खा- 

ल्यतुः युज्यत दति । श्यं जिल शला गतिः। खव 

स्र च्डा तात्कालिको कथ्यते | ङ्गगव्यना चन्द्रगतिः । 

च्छन्यधां गहाणां ग्. हग{तरेव केन्द्रगतिः। ग्ड 

केन्द्रकोटिफलं कत्वा तेन केन्द्रगतिगुयया न्िज्यया 

भाच्छा लब्धेन ककादकेन्द्रो गरहर्गातिबुक्ता कायां | 

कगादौ त॒ रिता कायां | णव" तात्कालिको मन्द् । 

पास्फटा खात् | नात्कौलंकता भक्तया चन्द्रख 

 नदाद्ध। समौपतिष्यन्तख्मीप- 

चालनमिति। यत्क .{निकचन्द्रस्द्यात् कालाङतो वा 

गम्यो बा यद्।सच्चस्ति्यन्तभ्तदा' तात्कालिका मला 

विशिष्टः प्रयोजनम् 

` तियिसाधनः कतं" युज्यते । तथा समोपचालनः च | 

यद्। तु द्ूरतरस्तिथ्यन्तो दूरचालनः वा चन्द्रश्च. तद्ा- 

द्यवा स्थनया कठः युज्छते , स्छुलकालत्वात् । 

'यतचन्दरगिमेहन्तवात्  परतिच्छखं खमा न, भवति| 

अतत्तद्धेमयः विशेषोऽभिहितः । चय गतिफ- 

वासना । वऋद्यतनञ्वस्तनग हयेरन्तरं गतिः। चत 

एव गु हफलयोरनर' गतिफनल' भवितुमद्ति } खथ 
 नल्घ।धनम् । चद्यतनश्वस्तनकेन्द्रयोरन्तरं केन्द्रगतिः ॥ 

मु जञ्चाकरणे यद्गोम्यखच्डं तेन सा युण्या भरदि- 
दद :२२५भाज्धा । तन्न तावद् तात्काङकभोम्बखण्ड- ` 

व 1 
| 

विधेति „ ; 

9 

। , 
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| करणायाद्पातः । यदि लिज्याठल्यया कोटिज्ययादयं 

भोम्यखण्ड शर दिट््तुल्य'ः लभ्यते तदे्टया किमित्यत्र 

कोटिच्यायाः शरदिदन्ला २२५ य॒खस्त्िज्या हरः । 
1 फं तात्कालिक सत्,टभोग्य खण्ड" तेन केन्द्रगतियुंण- 

। नौोया शरदिदचभांजग्रा। अत्र शरद्िद्मितयो गु ण- 

कभाजकयोस्तुल्यत्वान्नाशओे रते केन्द्रगते: कोटिजवा 

-  युखच्तरिजया इरः स्यात् । फलमद्य तनकेन्द्ररो जं यो- 

| 1 रन्तर' भवति. वत्फलकर णाध सखपरिधिना युग्य 
कन्ये ९५ 

ध भांशे ३६० भाजम् । प्व किल गुणकरः कोटिजवा 

सा यावत् परिधिना युते भां १६०. चिं यते 
नावत् कोटिफलं जायत इत्य् पपन्न' कोटौ फलौ शु 

कन्द्रभृक्तिरित्याद् । णवमद्यतनश्चस्तनग ह फलयोरन्तर' 

तद् गतेः फलं ककं्रादिकेन्द्रो यहणेफलस्यापचीोयमान- 

त्वात् वनादौ धनफलस्योपचौोयमानत्वाङ्नम् । मक- 

रादौ तु धनफंलखखापचौयमानत्वान् षादाटणफलख्ो- 

` परक़्ोयमानल्वादखमित्य् पपन्नम्"? प्रमिता 

गद्धगन्ध एु° ६त० ग हयन्नशब्ट् वच्यमाणे शययांदुद् थेन , 

देये रक्तचन्दनादौ । ~ 

ग्रदविन्तक ष" सान् शभाशुभदायक्वया चिन्तयति 
विन्ति-ष््ल् &त+। दैवन्नो खांवद्सरिके । ““वज्ञव्यमि्ट 
जगतोऽशुभं वा शास्त्रोपदेशाद् महचिन्तकेन^ द° स 

२४अ । 

, हण न° गृह-भाने च्युद् । श्सलीक्ारे रेन्नाने। श्चरादरे. 

परागे चन्द्रश योः राणा प्मसने करणे लट. 

प्करे भेदि । £ इन्द्रि यजनि०। ७ शब्द् जटा । तन् 

करस यहयसाधनतवात् इन्द्रियाणय शब्दस्य च 
ज्नानसाधनल्वात् तथात्वम् । उपरागद्य यथा राकतल 

तथा उपरागशन्द् १२११० उक्तम् । 

¢ “उचुषा दभन राह्ोये्दुगृ ह यसच्यते” संवत्सर 

प्रदोषः। तल्ाठर्ापिं सहानमा ह “आदित्यकिर सेः पूतं 

चनः पूतञ्च वद्किना | जलं, व्याध्याठरः स्ञायात् 

सह्शेऽयव्णुवारिणा? व्यासः | तत्र स॑वजलखं गाङ्क- 

ठच्तामाह व्यासः “सवे भूमिसमं दानं सवे ब्याससमा 

दिजाः । सके" मद्गगसमः तोय' ख्रहये नात्र संशयः" । ` 

तत्र चइखावथनु कताम शाता०। “सर्वेखेनापिं 

कत्तव्य खङ्ग" वै राद्छदभने ! अकुव णस्तु तत् च्राद्ग' 

५चखापद्यतग्नेा तये च चन्दरर्यग्रहे तथा । आभ- 

६८८ 

चाङ्गः द्विजः कायं" शूद्रेण तु सरैव हि” । चाम 

श्राङ्धेऽपि विशेषो योगिनीतन्त्े “निरग्नेरामखाङ्ग 

ठ अन्नः न चालयेत् कचित् | दड्लौ त॒ त्तालयेदन्नं 

संक्रमे गदहणेषघ च” | ग हणखाद्धादिकं मलमासेऽधपि 

कायः यथाह कालमा° ख्टतिः `चन्द्रय्य ग्रे स्तान 

खाइदानजपादिकम् ) कार्यीख मलमासेऽपि नित्य 

नेनि्तिक' तथा" | तत्र दक्तायां नैव कालादि शुद्धव्रपेत्ता 

“सन्तो ऽकंपिघुयासे तन्तुदामन पकश्णोः ¦ मन्दी तां परक 

वणो मास्च्वांदोन् न भोधयेत्?" सारसंग, हः | तत्र वार- 

भेदे ययाधिक्यम् “चन्द्रम हचनद्रवारे रवौ खय यह 

स्तथा । चड़ामणिरर्यं योगस्तत्रानन्तफल ख, तम् । अन्य. 

खादर हणात् कोटिगणमत्र फलं लभेत्" गर०पु° । अत 

चुरख्रणप्रकारः “अथ वान्यप्रकारेण पुरश्रणमिषनते। 

परहणेऽकस चेन्दोवां शुः पूवेपोधितः। नद्यां 

ससद्रगाभिणतं नाभिमात्रोदके खितः | यद्वा पुण्योदके 

श््नात्वा शुचिः पूवेषपोणितः। ग्रहणादि विमोत्तान्त' 

ऊपेन््न्ल' समाश्हितः | अनन्तरं दशांश्न करमाद्धोमादिक 

चरेत् । तदन्ते कत पूजां कां 1दखतपं यस्। ततो 

मन्त्प्रसिद्धधे गुरु संपूज्य तोषयेत् | पवञ्च भन्न- 

सिद्धिः स्याहेवता च प्रसोद्ति" । तिश्त° पुरञ्चरणच० । 

ततर क्ञानसावथरकतामा इ इ हद्सिष्ठः.^“संक्रमे ग. इणे 

चेव न क्ञायादट्यस्तु सानवः। संप्रजन््चच कुटो खादद्ःख - 

भागी चै सदाः" अल्राशौ चेऽपि साङ््ानमात्र' काय्य ̂  

यथाह सतिः । “तके खतके चव॒ न. दोषो राड- 

दशने । स्ञानमात्रन्त॒ कतं व्य' दानचराङ्विवजितसम्" । 

अत्र“ चताथौचं नास्ति यघोक्गम् ““चन्दरवयेगद चेव 

इटतानां पिण्डकमखि। महातीर्य तु संप्राप्रं चतदोषोन 

विद्यते"? भ विष्यए । । 

तत्र ज्ञाने “भायात्वसंपादकतं महणं विवाहः” उद्वान्त 

रबु“ सतय सतां पराथता ग्रहणानां हि यथा 

यथाधता"” नैष०। आदाने <्पाखिम्रहखिकाः मन्त्रा 

नियत दारलच्णस्” उ त° खा, तिः । “खः चारधृम- 

महात् बभव'" रघः. “सं बाडशतसदम्य . स्वास्ति 

यणं रणे हरिवं४९ ख च्वथेवद्ग्रहयोनान थकः 

““अनिनखनप्हणान्यथवर्ता चवनियकेन ठद्न्ाकश्नि 
प्रयोजयन्ति” व्या परिभाषा । 

पद्ध गोरिविसोदति'" | तलामाचनेन च्राद्धमाह प्रचेताः | ग्रहणक नण्टद्यतेऽनेन यह-करये ट् ततः चर्थे $। 
राहके शासने | “हकरादोनामपि यह णकयास्नव॑लात् 
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.अरत्व' स्थात्” सिनकौ० | शब्द् न्द् शेखरे त॒ सहणक - 

त्यत्र गाहकेति पाठः| 

यह(णि)णौो स्त्रो ग्ट्ह्कति रोगिणोदेहम् प्रह-खनि वा 
डगेप | शपित्तधराख्यं कलाभेहे रतद्च्िते रोगभेदे 

प्रवाद्िकायां च तद्रो गख्वाननिदानादुक्तः खत यथा 

"दषयति ग हणो जन्तोरग्निसादन हेत॒भिः । अति- 

सारे निदत्तेऽपि भन्दाग्नेरह्हिताथिनः। भूयः न्द् 

षितो बद्ध हणोमभिदूषयेत् । तश्मात्कार्यः परी- 

हार सवतीसारे विरि क्तवत् । यावच्च प्रशतिस्यः खाहोषतः 

प्राःखवस्तथा | षष्टी पित्तधरा नाम या कला परिको- 

त्तंता | पकामाशयमष्यस्या सही सा प्रकोत्तिता । 

गडहगयां बलमग्निह्ि स॒ चापिः गहणोच्ितः | तदा 

तब दूषिते बद्धौ गणो संम्प्रुष्यति । रएकशः सवेशश्चव 

दोषेरत्यथमूच्छितः। सा दुष्टा बह्धशोभ्क्तमाममेव विद 

चति । पक वा सरुजं एति खड्गं इ छडदरेवम् । ग हणो - 

रो गमा स्तमायुे दविदो जनाः ¦ तस्योत्पत्तौ षिदाडाच्न- 

सद्नालखटदटक्तमाः } बलच्योऽरूचिः कासः कणेच्चे डा- 

न्लज्रजनम् । अथ जाते भवेच्जन्तुः छन पाद्करः, सथः । 

पव्वं रग्लौ ल्यटट कदि ज्वरारो चकद्ा वान् । उद्गिरे- 

च्ट्रततिक्तास्ललो हधमामगन्विकस् । प्रसेक खखवर खतम- 

कारुचिपोडतः | वाताच्छ नाधिकेः पायुदृत्पार्चीद्रम- 

स्तकः | पित्तात्यदायु रुभिः कफाल्िभिस्तिलध्वणः 

दोष्वख नखस्तइदहिणसख्व्रनयनाननेः । इत्पा्ड द्रद्यलमा 

शेःलोहाशङडौ च भानवः” | 

«नानाविधद्रव्यचौरो जायते गृ हणोयुतः *शाताग तखाः 

कमेभेदविपाकतोक्ता । तखा महारो गत्वनद् चशब्द उक्तम् 

“इख गृ ह णोरोगो नाट हतवा निवत्त तै" बं दय ० । 

ग्रहणोदर न° यहीं हरति इ-अच् । १लवद्ख शब्द् च» 

रय्रहणोहारके यौपघादौ वि°। 

यददकिणा प° सहाणां चहोदे शेन देया दचिणा । यहा 
दगेन ह्यन्न देगधेन्नादिदचिणायाभ् ग यन्नशन्द 

व्हितिः। . 

अहद्ान एईैत,। चहोहे गेन तदशभशान्ये दानस । पहा- 

रुभनिगर्णाथे देवे द्रव्यभेदे मोचरशब्ट् ्हगोचर- 

गन्द खविप्रशब्द च तदिदतिः। 

: . ष्मदव् टगनभेदे सा च ट च्जातके तद्रीकायां चोक्गायथा 

` 'लिटए्लिको ण चतर रूसप्रमान्यवलोक्षयैनि चरयुाभि- 

०००५ 

यदटृष्टिन्त्रो। ६त०] गृहाणां खस्यानगपेचया खान 

` सरच्यरधिरा इति | 

हदधितः | रविल्ाभरेज्जरूधिराः धरे च परे क्रमथो 

भवन्ति किल वीच्तणेऽधिकाः”” दव्जा० ' "यसख्िन स्याने 

श्व टाः स्थितास्तद्च)1 चरदशादीनि स्थानानि 
इद्धितंः पाद्द्ड्ावलोकयन्ति 

व्यवस्वितः लख्ाद्यस्त,तोयग खेटो दशस्रगतञ्च तै 

स्तौयदशमराशौ च पादेन चतुभागडदटावलोक- 

यति एष" लिकोखस्यौ नवपञ्चमख्यानगताबद्द्छा, 

चतुरस्तेऽटमचतर्ये अश्मन्नत्स्यानस्यौ एादहीनटद्या 

शप्रमगे खट परिपू्णीटटधा । चरखाभिढडित इत्थला- 

भिशब्दो बोपृरूं द्योतयति चरणचरणटङ्खवा पादपादष्- 

ब्ेवलयथः । यावत्पाददश्ट्या पश्यन्ति तावत् फलं प्रयच्छन्ति 
वथा च स्ठल्मजातवे ' “द्शथमढ तोये नवमपञ्चमे चतथां- 

मे कललं च । पण्छन्ति पादड्भया फलानि चेव प्रय- ` 

च्छन्ति | खादेव ख टा उक्तस्यानानि . पश्यन्तीति तथा च 

साराबल्याम् “सव्य पश्यति सदा खगाञ्चरणटद्धितः र्वे । | 

लिदशलिकोयचत॒र खसप्रमगताम् फल ऋमेश्येव | 

पूरे पश्छति रविज्तृतौयदथमे लिको यमपि उवः । 
चतरः भूमितः बिताकेङ् ध! सकरा: कललं च" | 

वथा ` यवनेश्वरः” दौ धविनौ ११।१२। षम हितीयं ` 

संस्यानराथेः परिद्ृच राशिम् । ओेषान खयः प्र्नि 

खयेकालमिष्ेषु चेषां विहिता टगिष्टा | जानिन्मे दि 

फल समस्त खपाद हनं चठर्लयो ख । लिकोण्योर ि- 

फलाद काद चिक्य् स न्न दशमे च पादम्" । रविजा- 

किलेत्या गमसचन चर णाभि 
इृ्धित इत्यवत्तं ते ते रविक्तादय्चरखाभिष्टद्धितः 
पादोपचयादोच्णे दर्भने कमथोऽधिकफलप्रदा भवन्ति 

रविजः सौरिः स दथेने पादफलप्रदः, अमरेच्यो इ~ 
स्तिरङग फलप्रदः रुधिरोऽद्गारकः ख पादद्टीन फलप्रदः । 

अपरेऽकचन्द्रबुधशक्रास्ते गच्वणे समस्तफलप्रदाः । 

रलन्ने सगि क सहां ठि फलम् । स्थानवशादेतेषा 
यया दटिफलमाम् णवमेने व्या चते । अपरे व. ` 
ड्ध: स्थानफलमेतत् तेन ल्रिदशादिस्थानगतान् खड 

राशोन् पथग्ृन्नो रविजादयो दशनेऽधिकफबप्रदा. 

भवन्ति तद्यवा तुतीयद्भभस्थान् सह्ान्० राशीन् व 

शने्रः पशगचन्येभ्यो रग्चेभ्योऽधिकफलप्रदो भवति 

परिपू" पशतीत्य्ः। एवं निकोशस्यान् जोषः, च~ . 

रख्तगान भौमः, -सप्रमस्थान् परे खय चन्द्रवृधश्क्राः 

` एतञ्च ब्तराचा्यांखां सतम. । तथा च भगवच् 

चरणाभि- 

खेटो यिनं राशौ | 
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शग; “दुिक्यरे दशमान् सौ रिस्तिकोणस्यान् इह 

स्पतिः। चद्यांदमगान् भौमः गेषाः सप्रमसंस्यितान् । 

भवन्ति बौच्तये नित्यसक्ताधिक्फनलाः खगाः? .भटरोर 

वरादमते राहोगर हत्वाभाषेन न तख दष्टस्तनोक्ता। 

चयो, तर अन्यद् (दः तद्, बोक्ता यध. 

“ट्शने च ठतीये च पाददशिरुदाद्ता | अधटशिख 

 नवने पञ्चमे पारकीत्तिता । चदय त्वष्टमे चेव पादोन। 

परिकोत्तिं ता । सक्नमे परिपूर्णं च फलमेव प्रकते | 

तोयदशमाशाजिः पश्यन पू फलप्रदः | .विकोखगान् 

गुरुश व चतु्ामगान कुजः | दछतमद्ननवान्त्ये पूशे- 

उषटिः" ६न्रारेबु गल्द्शमराशौ दट्पादलयाहः४५ । 

सहजरिपुचतुेष्व्टमे चाद्धटष्िः ३०स्थितिभवन्पान्य 

नेव उश्य' हि राहो । 

 स्ैकर्मोपयोगिनेखभिकयहटदि चक्रम् । 
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 च्रुपदं वक्गव्यताजतोक्तवत कल्यनौया 

दरयांसतं विशेषः तत्र एकादिण्षे ये रवा, उक्ता यत्न न 

लया किन्तु दर्थितचक्रादुखारेख खंगमेदे धवाः कल्य 

नोया इति । ै सर्भिकतात्कालिकमिलादिकं तं खरिशब्द 

१३५ छ, उक्तम् | तदलसारेख भिन्रादिद्टिरुहा 

नोलश्यटताजकै तु वपप्रवेशफलापयोगिनो अन्यविध्वव 

खटटिर्क्ता यथा “छशटिः खान्नवपन्चमे बलवतो प्रत्यषतः 

खल हदा पादो ना४५ ऽखिलकायेसाधनकरी मेलापकाख्यो- 

च्यते। रुकने हकरौ तुतौयभवभे काये संसििदा- 

त्र शोना ४.कथिता तृतोयभवने षड भाय! *ददटिभेवे ११ ' 

षिः पादमिता१५ -तथेदशमे यु्रारिभावा ख्टता$- 

न्योन्यः सप्नममे तथेकभवने प्र््चवेराऽखिला६० | टं 

उक्लितयः च्ुताह्ञयभिद' कायैख विध्वःसन' संया- 

भादिकिचिप्रद दश र्मे खहीद्दांशन्तरे। 

'वपेपरवेशोपयोगिखरहटदिचक्रम् । 

शवान र च म बु & शु. 
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तात्कालिकस्प् ट दटिस्तु 

“खपाख पश्य' निजटग्यसखे टाटेकादिगेसे घ्र वलिभिकाः 

खय्: । सन्य ̀  खवेदास्तिथयोऽच्चवेदाःख' ष्डिरभ्च' शरवे- 

दसंख्छा । तिश्यश्न चन्द्रा वियदभ्बतका ¦ रेषां शया तेष्यविशेष- 
ॐ, >, ^ (~ ऋऋ प €&* न्न 

घातात् | लब्धः खराभरधिकोगतष्ये खणे धर्,वेताः 

स्फ्टटरिलिप्राः” नौ °वाच्डक्तया दिशा अखानेया | 

ग्रहदेवता स्तनो &त० । खय्यादिग्रहाणामधिष्ठातृरुद्रादि- 

देवभेदे सा च सहयन्नशब्ट् दथा ग.हाधिदेवतादे- 

ष्यल | | [वच्छमाखे युग य॒लप्रष्टतौ घे । 

ग्रहधघ्प इ° गहाणां गह्ोहशेन धपः।| ग इयन्नशब्द् 

ग्रहनायक ए०६त० श्ये श्खकट्के रनौ च शब्द्रल्ा० 

गहनाशथ ए यहं मलबन्छ. नाशयति नश-शिच- 

अण् छपर स° । शाकटन्ते ( इातियान् ) शब्द् ० । 

सइनाशन ए यह सलबन्ध नाशयति नश्-खिच-ल्यु 

शाकडन्ते रत्रमा० | 4 

गहमेमि एन्महाणां यहकन्चाणां नेमिरिव । चन्द्र शब्द् चर 

तख च य हकन्ता्चःसख्थितत्वे न नेभितुल्धत्वात् नघात्वम् । 

ग्रहपति ए* ६० । शद्धे" २अकडच्ते अमरः" । रचन्दर 

च । «तद्ध विस्तीयं ते राज्च' व्योत्श्धाः महपतेरिव"” 

भा० शा० १६८ ° । 
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यष-क | स्टग्ये" हेम° 

तख च तथात्व खगोलशब्द् पुर दशम् । 

ग्रहप्रत्यधिदटवत न° ६त०। सह्ाणां देवतानां देवताश्च 

अग्न्यादिषु यहयन्नशब्ट् २४१५ ° दण्यम् ¦ 

ग्रहबल्ल न° त° । गुह्ाणां बलभेदे तानि च खदच्जातके 

तद्वाख्याने भङ्खोत् पलेन चोक्तानि यथा 

““खोञ्चसुद्धत्सखलिकोग्णनवां भः स्थान बलं खण्ड हो- 

पगते च । दचतु बधाङ्गिरसौ रविभौमौ खयं छनः सित- 

शोतकरौ च । उदगयने रविशौतमयूखौ वक्रसना- 

गमगः परिग्ेषाः। विएुलकरा युधि चोत्तरसस्थाश्चेषित 

दीर्ययुताः परिकल्पय: । निशिशञिकृजसौराः सवेदा 

ज्ोऽछि चान्ये ब्लसितगताः ख्: क्र रसौस्याः र 

सेय | इगयनदिवखहोरामासपैः कालवीय' गकुबुयु- 

एचराद्याङ्ितो वीर्यवन्तः?” इ हच्ला०। “अत्र याणां 
चदि स्थानदिकिचेष्टाकालाख्य' बलम् । तत्र तावत् 

स्यानदिग्वल' दोधकेनाह “स्वे चयुदहदिति सगण 

परव्ये कमभिसदध्यते तत्र खोदे स्थितो गृद्धो बलवान् 

भूवति, तात्कालिक्रख खृदो मिवख चेतरे स्थितो बलबा- 

नेव खल्रिकोणे आढीयभ्ललिकोणे सवितः, 

स्थितः, खष्टद्े खराशाबुपगतः प्राप्नो बल्वानेव, रएते- 

घामन्यवम्ने व्यवस्वितो गडः ख्यानबलयुक्तो भवति | 

ततरा्कख सिंहः खलिकोणम् तदेव ग्ट चेत्रम् | 
चन्द्रश्च उष उद्धः स-ण्व. त्िकोणम्, भौमस्य मेषः 

निकषम् तदेन खच्तेल , बुभ) कड्या उद्धः सेव मल 

[क 

सवनवाश् 

निकोख खन्तेन' च | गुरोः धन्नी लको, तदेव 

स्नकेतम् सौरेः कुमप॑र्तिकोणम् तदेव चनम् ¡ शुक 

ला निनो तदेव खत्ेलम् रतेषामाचाय्े"ण 

, बिचेपोनोक्रः अखागिरन्यद्ोर शाश्तादानौव शिष्यः 
`. जिकायेद् लिख्यते तथा च साराबल्ाम् ^“दिश्तिरशा; 

खि लिन्नोशमपरे खभवन मदस्य । उञ्ख' भागलितयं 

दष इन्दोः स्यान्त्िमोणमपरेऽ'भाः। हाद्शभागा भणे 

लिकोष्मपररे खभन्तु भौमच । उद्धेप्लं कन्यायां दुख 

बदरा श्तेः सद्ा चिन्तयन् । परतस्तिकोणजातः पञ्चभिर; 
स्वर{शिजं परतः | दशभागा जोव {लिकोणफलं स्वभ 
परः च्रे । शुक्रख-तु तिययोऽ'शास्िकोखमपरे घटे 

स्वराशिद्। कुम्भो ल्रिकोणजनिते रविज्ञटः रवेर्या 

हिः रतदा्याचतुटयस् | दिच बधाङ्गिरसाविव्यादि । 

गव्यया चतद्धपु दिन् क्रमाच्च धाद्यो बलिनो भवनि 

ततर पूरवस्ां इघाङ्खरयौ च्रजोवौ वलिनौ भवतः 

लग्नस्यावित्यथेः दच्विणखां रविभौमौ द्ढरयाङ्गारकषै 

द्शमस्यावित्यथेः परञ्िमायां द्र्यहतेः शनिः सप्रमस्य 

द्वेः । उत्तरस्यां सितशीतकरौ शुक्रचन्द्रौ चतथ 

स्थावित्य्थेः । यो द्ये यत्र॒ बली स तखाल्वप्रमस्या 

नस्थो विलो भवति मध्ये ऽलुपात ऊय इति सर्वत्रं 

परिभाषा यहाणाञ्चनौचप्रविभागे राशोनां दिमब्रज्न 

प्रविभागेऽपि, तथा च यवनेश्वरः “युरन्द्वै पूैविल 

ग्नसंस्यो नभस्तलस्यौ च दिवाकरारेा | सोरोऽख्तगः 

शक्रनिशाकरो त॒ ठे" सखिता ते सव भवेतानिति'। 

अन्यबले खहाणाम् ऋअन्तरोऽलुपात खव युक्तः| रतत्- 

गृहाणां दिगबलखच्यते । अधना चावल दोघकेनाह 

छद्गयने इति सकरादिराभिषट्क्त्तरमयन ककेटादि- 

राशिषटकं टच्तिखमयननिति उदगयने उन्तरायस्ये 

रविशोतमयखा श्य चन्द्रमसा बलिने भवतः| परि- 

शेषाः भासब धगुरुसितसोराः वक्रगाः विपरीतगतयो 

बलिनो भवन्ति तथा समागसगाञखन्दरण ` सहिताः 

बलिन एव चन्द्रोण संयोगो गृहाणां समागमशब्द्वाच्यः 

रविणा खहास्तमयो भौमादीनां परस्यर' युद्धम् उक्त- 

च्चा चाय्येविष्ण् चन्द्रे ख॒ ““दिवसकरेणास्तमयः समागमः 

ओोतरश्किषह्ितानाम् | कष्ठतादौनां युद्धस्  निमद्यतेऽ ` 

न्योन्ययुक्तानसिति” विपएुलकरा इति विपुलाः करा येषां 

ते पिष्टलकराः विस्ती णरश्सयो बलिनो भवन्ति शीत्र- 

केन्द्रं द्वितीयद्तौोयपदस्थे गहश्य `विषुलकरत्व' प्रायः 

सम्भवति 

बलिन णव कुधतादोनां बुद्धमियय् क्तम् । तत्र यः उत्तर- 

दिगभागसंस्ितो जयो स च बदवान् -उन्तरषंस्यत्व- 

मतरोपलचणायेम् । यज्ञे जच्वौ स॒ णव बलवान् तले- 

तच्जवलच्चणम् *“दल्षिर्णादक्स्यः परष्ो बेपदुरप्राण्य 

सच्निकषटतलुः । अधिरूढो विङतोनिःप्रभो विव्थ॑ञ्च यः । 

स जितः उक्तविपरोतलत्तणसमस्यन्नो जयगतो विनि- 

दिः । विचः क्छिग्धोदयुतिनान् दचछिणदिक्स्ोऽभि जय 
कः?” दूति एतच्छक्रख्य प्रायः स्भवति यस्मात् लिशा- 

चायः“सर्वे जयिन उदकस्या दचिरख्दिकश्थो जयौ शुक्र 

दूति। णएतद्धेटाबलूम् एषामन्येतमेन संयुक्त टाबल 

संयुक्तो भवति । अधुना गाणां कालबल नस- 

भिंकबलं च मालिन्या निशीति अशिङुजसेाराचन्द्र 

मोमशनयः निशि राहत वीयं वन्तो बिन; । चोद्, घः ̀ 

वक्रासच्नत्वात् युधि संगाम्े चोत्तरसस्था । 

ह 

त 
-ॐ- 

ध 
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खवदट्ा सरेचिन् काले निशि दिने च बली | अन्ये परे 

रवियुरुसिता अङ्क दिने बलिनः | क्रराः पापाः प्रा 

शक्ञाः बह्धलपक्, लणर्छोऽपि करो बलवान् भवति 
यवनेश्वरः “मासे व शुक्लो प्रतिपत्ष्तते पूरे थश 

भध्यबलो ददाह श्रो दितीयेऽल्मबनस्त, तीये सौभ्यैरतु 

ष्टो बलवान सटवेति?शितिगताः शुक्कपत्ते स्थिताः सौ- 

ग्य: बलिनः हवयनेति दे अयने प्रमाणः यद द्वययनं 

ततत, वभे" स्वे चखाकीयवे, यो गृद्धो यन वपे ऽधि- 

पतिः श्च तत्र बन्वातृ खदिवस्ै आआमीयवासरे .खडहो- 

रायां कालह्ोरायाम् । तथा खमाते यङ्िन् मासे 

योऽधिपतः स तन बलो इग्रयनद्विसहोरामाखानां ये 

छधिपतयन्तंग् हः कालबलोपेतेरपलक्षणोयम् | ते 

 कालवबलोपेता दधेः. केचिदुदयनदिबसहोरामास- 

सरिति पठन्ति अन्व खदिवदससमहोरामासपे{रिति पठन्ति 

य एषामपरः पाठः एतेष काठेष॒ सर एष बलिनो भवन्ति 

स्तत् गृहाणां कालवोग्यंम् । एतेषानन्यतनेन संयुक्तः 

कालमलसम्मन्नो भवति । शकृबुगुश्ुचराद्याष्ति शादयो 

वः चाद्या वेषाम् ते शक्ताराद्यः शनेबरः स्ेभ्यो 

अच्टीनः कुक्राराद्यः कुजः भौमः थने चराद्वलवान | 

जक्ञारादयो बधः ख भौमाद्वलवान् गुकाराद्यो गुरुः स- 

बधाद्ली, शुकाराद्यः शुक्रः स जीवाद्धलो चकाराद्यखनदर 

ख शुक्राद्री रकाराद्यो रविः स न्द्राह्कोति। णएत- 

दहाखां नेसर्गिकबलम् | यच्मादेवानेन स्ल्पजातकरे 

क्म् “सन्दारसौम्यगकपतिखितिचन्द्राकां यथोत्तर' 

बनः | नैसगकबलमेतद्वलसाग्ये खयाद्भिक {चन्त भि""। 

यद्! पडाणां गहयोबां बलसाम्यः भवति तदा वलाधि- 

क्यम् अथिकवोयवत्तान्नयेति। अनाचार्य चतुःप्रद्ा- 
र्द्म फद् नोक्तः तद्धान्यशास्त्राङ्धिख्यते तथा च खारा 

स्याम् '“उश्चवञेन समेतः परां विभूतिं खगः प्रसाधयति । 

श्वल्िको बलः पुसां साचिव्यं बलपतित्व वा। खच- 

अलेन च सदिः प्रसुदतघनधन्यंपदाक्रानम् | निव- 

अचसंयुक्तो जनयति बौौग्वित' पुरुषम् । तेजख्िनमति 

छख्िन' दसख्यिरपि भव" न्टपाञ्चं लब्यघनम् । खनंशक- 

बलबुक्रः करोति पुरुषं प्रसिद्वः च" | छनच्छजातकेचोक्तम् 

““बच्मान्बिनखमर हो नवा॑थकेष्ठोचितः शभेचचापि । च- 

ग्द्रखितौ स्त्रीचेने परुषचेनोपगाः ओेषाः"ईनि तत्र शभ- 

द्छादिफलं तात् “शुभदूर्भनवरर्साहतः एषं कुया इना- 

न्वितं ख्यतम । छभगं प्रभानमखिवं पटे च शोष्यं 

च्च | पु'सत्नीभवनबलेन च करोति जनपूजित" कलाकथ- 

लम् । परुष पसच्चचित्तः कल्यं परलोकभीतञ्च" आशा- 

बलसपवेतो नयन स्वदिश' नभद्रः पुरुषस् | म 
न्धा वस्र विभृष्णवाहन सौ द्या न्वत करते ¡1 कचिद्राच्छः 

क चित॒पृजां कट्िदूदव्यः कचिद्यधः ॥ ददानि बि्छरगाखलः 

चे्टावीय्ं समन्वितः | वरङ्गिणस्तु महावा, शुभा राक्ध- 

प्रदाःखगाः। पापा व्यसनदाः पुखां कुपन्त च हयाटनम । 

स्वस्थ शरोरसमाःगमद्खमाहवजयवलेन विदधाति) 

शुभमतुलं गेन्द्रौ राज्यः च विनिितारातिम् | 

रालिदिश्राबनपर्यैमगजलामेन शौर्यपरिद्डा | भवि- 

नयति थतु पक्त भूश्च लष्ठ नभञ्वरः एरुषः। हिगुखः 

द्विगुणः दद्>षाधपमाखद्विसरहोरेणः। क्युश्डया 

सौख्य" सखद्गाच्च धनं च को्चञ्च। पल्चवबलाद्पुनाथ' 

वराम्बर हस्तसम्परदं दद्युः | स्त्रीनकभूमिलाभं कोर्तिश्च 

अथाङघवलतराम् । सक्लवलेभारभरिता निरुलकर- 

जालभाद्वराः सतत । राज्यः खगा विदध्य्,: शौ ्टयद्ध 

भनोरयातोतम्। अ चारसौख्यशुभगौचदुनाः चष 

पास्तेजखिनः ऊतगिदो दिजदेवभक्ताः। सदस्त्रपाद्यजन- 

भषणसंप्रियाश्च सम्यग बलयुतैः पुरुषा भवन्ति| लब्धाः 

कु तसनिरता निजज्ञाव्य निष्ठाः पोपाज्िताः कलाञ्च 

तमोऽभिभूताः | क्रराः शठा बधरता सिनः भतच्राः 

यापग हेब लबुतेः पिशुनाः क््णाः। एरारिषु गनद 

गणः संग.र्काङ्.चखो बलिनः । निःखे हाः छकठोराः 

ऋरा लांच जायन्ते । युषतिभवनस्थितेष् च इद्वः 

संगमभोरवः धुरूषाः | जककुघठमवस्ननरताः सौस्याः 

कलेः ठसंयुक्राः इति" एतव्सष" चगमम्* भदोत्पलः । 

ताजकोक्तखगवलं च पञ्चवर्गगीगब्द हादशहादशवर्गः 

शब्द च वच्छे । [होट थेन देये गुडोदनादौ द्रव्ये। 

ग्रहवलिं ए चतय ६त। ग यन्नो वच्छमाथे ग,- 

ग्रहभक्ति सतनो दतर । गाणां षिभागद्पे देणएरष्दरव्यादि 
भेदे षा च्ट०्स" १६अ० उक्तायवा 

रवेः "प्राङःनभदाषथोणोढवङ्ग एनाः किद्धु्वा नलोका 

अशकयवनमगधशवरप्रागञ्ोतिषचोनङाम्बोलाः | मेक 

लकिराताटविज्ञा बह्िरन्तःभैनजाः पलन्दाञ्च। दरि 

डानां प्रागे" द्चणक्रलं च यष्नायाः । चम्पोदुम्बर- 

क्तौश।ग्विचेदिविन्धयाटदौकलिङ्खाञ्च। णडा गोलाद्धल- 

खपवेतवद्गं मानाच पशुनतो तथ तस्ारपारतकरान्ता- 

रगोपनीजानाम् | वभधाग्यकटुकतरुकनकद ह न विभशम- 

६८“ 
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रशराणाम् । 

चिचौराणाम् | व्याक्ारप्ययशोयुतत चानां भारः 

स्वासो" । 

भेषजभिषकचतुमद्शषिकरन्टपहहिं सया- 

{ बधोः-““गिरिसलिलदुगंकोसलमरश्च्छसमद्ररोमकठषा- 

राः | बनवा[सतङ्कणडदत्त्रोर) ज्मा णंवदौपाः | 

मधरखकुडुमफलसजिर्लबणमणगङ्मौक्तकाखानाम् । 

शाक्ियवौ षधिगोधूमसोरपाक्रन्द्वृ प्राणाम् । सितद्चभ- 

गहुरगरतिकरयु्वतिचसनाथभोचज्यस्त्राणाम् ¡1 श्टङ्क- 

निशाचरकषेकयन्तविदां चाधिपडन्द्रः'" | 

कञजस्य-“शोणख नर्मदाया भोमरथावाच पञ्चिभाङस्थाः। 

जिर्विन्व्या बेलेवती सिप्रा गोदावरी वेणा। मन्द्किनी 

पयोष्णी महानदौ सिन्ब्मालतोपाराः | उन्तरपाख्डगरम- 

इन्द्र द्विविन्धयमलयोपराच्ोव्वाः । द्रविडविदेहान्श्राष्म- 

कभासापुरकोद्कश्वाः समं लिशिखाः | कुनलकेरनदख्डक- 

कान्तिपरमु चछसद्करजाः । नाचिक्यगो च न विराट विन्ध्या- 
दिषाश्चंगा देशाः | ये चः पिबन्ति इतोय नार्णैं 

ये चापि गोमतीसलिलम् | नामरन्नविकरपारतद्धता- 

शनाजो विशस्त्रवात्तानाम् | आटविकदगंकवैटबधकन्ट- 

अंसावलिप्रानाम् । नरपतिङ्खमारकुञ्जरद् स्थिकडम्ाभि-. 

चातप्रशुपानाम् | रक्रफलकृद्ठमदिदर्म चर् परुडनद्यतो- 

चछानासु | कोशभवनाग्निहोलिकधात्वाकरशाक्यभत्- 

सतैरायाम् । शठदोषेतैरबह्वाशिनां च वद्धध्ासुतोऽधि 

पतिः'" । 

सुध्ड-“ ले {त्यः सिन््.नदः खरयगंसबीरिका रथाह्ञा 

ख । गङ्गाका शक्याद्याः सरितो उदेहकाम्बाजाः। 
मथुरायाः पूवां ̀  हिमवदुगोमन्चिलकरूरस्वाः। सोाराष् 

शेदजलसागं प पयबिलपबताच्रयिणः | उद् पानयन्त्रगा- 

न्बर्वलेखयमखिरागगन्ध्रयुक्तिविदिः व्यालेद्यशब्दधगखित- 

प्रसाधकायु यथिद्यन्नाः | चरपुरुषकुहकजोवक शि णुक- 

विशठद्धचकाभिचाररताः। दूतनघएसङ्डाख्यन्नम्तत- 

न्त्ेन्द्रजानन्ञाः | आर च्चकनटमतकषटततेलस्त इदोज त- 

कानि । त्रैतषारिरसाय्मङुथलञेसराखन्द्रपत्रखय'" / 

छरोः-“दिग्खनदपूर्वनागो = मधुरापश्चाब् भरतशोवोराः । 
सत,षयोदोयापिपाश्ाशरिच्छतद्र रमठसाल्लाः | तैगर्तणै- 

रवास्बषटपारतावाटशधानयौेयाः । शारस्लताु मायनभत् 

सांपासरादु ख| इसयशररोङधितभूयभन्िमाङ्गलपौ- 
शिकावक्ताः) कारणयसंथौ चमत॑निद्यादानधनेयुताः 

घोरणा धग न्द् तेद् -यददभिचारनोतिन्नाः । सतु 

ग्र 

जेश्वरोपकरणः दलध्वजश्ामराद्यः च । भैलेयकम 

सोतगरक्टरससेख्भानि वक्ञोजम् । मधररसमध(चछ- 

टानि चोरकश्चति जोश? | 

ष्टगो -""तच्तशिलाणातिकावतव्ड्गिरिगान्वारपुष्कडादत- 

काः | प्रस्यलमालवकंकयद्ाशार्योथीनराः शिवयः। ये = 

पिबन्ति वितस्तामिरावतीं चन्द्रभागसरितं च | रथरल- 

ताकरकुञ्जरतुरगमद्धासात्रधनयुक्ताः | छरभिकुषमा- 

चलेपनमणिवजविभूषयास्् स् इशय्याः | वरतश्णयुव- 

तिक्नानापकरणस्टटाच्रमधुरभलछः। खद्यानसलिनकाच- | 

कयशःसखेदार्यरूपसम्ज्नाः | विदमात्यवणिगजनषट- 

क्वि) ण्ड जासतरकनाः । कोथ यपङ्कस्बल पलो खिकरो- 

भरपलचोचानि। जानोफलायुरुवचापिप्मल्यचन्द्न' च 
अ १ 

- शनेः-“अरनततौ ब दपन्करसाराद्राभोरशचद्ररेवतकाः । न्ा- 

यञ्जन्द्भे सरस्ततो पच्चिमो देथः। कृरभमिजाः प्रभास" 

विदिशा वेद, तोमहोतटलाः । खलमलिननो चतेचि- 

कवि्ोनसत््वोपहतपुसवाः। बन्धन शाकु नकाशुखिवौवन्तं. 

विच्छपडड़सेकरिकाः । ग णपृज्यस्{रतवब्रतथवर एचिन्द्1- 

धेपर्द्धीनाः। कटटूलिक्तरसायनविधघवयोधितो भजयत- 

ष्करमहहिषः | स्वरकरभच्यकवाठलनिष्मावाखार्एलस्छ | 
राद्ोः-“गिरिश्खिरकन्द्रदरोविनिविष्टा ग्ड ऋजातयः 

शद्रा; | गोमायुभन्तनछूलिकवोक्ताणखा इखविकलाङ्काः । 

ज्ञलपांसनहिसकतन्नचौरनिःसत्यभेाष्दानाच्च | खर. 
चखरनियुङ्धवित्तोव्ररोषगभाीशया नोचाः! उपडहतदाग्ि- 

कराक्चसनद्राव्छलाञ्च जन्तवः से| धर्मेण च श 

न्यक्ता भाषतलाखारकशशिशत्नोः'' | 

केतोः- मरहम पदक्य तण चोलाव गाणमरचोनाः | प्र- 

त्यन्त निम हेच्छव्यउसायपराक्रमोपेताः | प्ररदारविषाद्- 

रताः पररनध्रकृहरा मदोकिक्ताः। मखाधा- 

मिकूविक्जिगोषवञ्च केतोः सम। ख्याताः” । 
“उदयसमये यः ज्जिग्षां एम हान् मडि सख्वतोय्दिचम् 

तो नि्षातोल्जारजोयङभरदनेः । स्वभवनगतः ख्लोश्च- 

प्राप्नः श्ुभखष्वौचितः स भवति शिषस्तेषां येण परभुः 

परिक्मो्तितः। अभिद्ितविपरोतङ्चयेः चयद्ठपगच्छति 

तस्परिखङः | हङभरभयगद् तुरा लना भमरपतयश् 

भवन्ति दुःखिता} यदम रिषत" भ्यं ख्पाशां 

कोषुतक्ञत नियभादमा्यलं वा| भवति जलगपदद्ध चा- 

अर्च्या गमगभपूवएुराद्िनिशगासु"' । 
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श्हभोतिलित् इ* गहमौतिं जयति जि-क्षिप् दैत. । 
(चिदानाम) गन्बद्रष्ये राजनि° | 

ग्रहभोजन न" व । नङ देवे ब्िद्पे गडोदना [द 
द्व्य गहयन्तशब्द् वतिः । 

्रद्धमण्डलं मर त" । यहसप्रहे | पहोदेगेन पूजा 

मण्डलम् | तवृपूजा्धे अषटपद्मःकारे रस्यानभरे चभ्रह- 

यन्तशब्ट वि्टतिः। 

हमे न ग.हयोदेम्पतिचन्द्रधिटटितराभिपयोमं वम् । 
विवाद्धे विचारणोये दम्पतराशिपहयोर्भैने । उप- 

यभथन्द् विडतिः। 

अ्रहयन्न इ" ग.इाणां तदह थेन यत्तः| शन्तिण्च्याद्यय 

गोह शेन क्रियमाथे यन्नभेदे तदारम्भकालाद्कस् 

खंखक।!° त° उक्ं यथा 

दोपिकायाम् ““पभयह्ाकं वारेषु सटदकिप्रभुषेष च । 

श्यभराधििविलम्नेष् शभ शान्तिकपौ दिकम्" । ब्टद्गणः 

-चिन्नाहुराधाष्डग{थरोरेवव्यः | लिप्रणोनघ्,शयः घु 

ष्या्िडस्ताः । घ्रूवगणोरोह्िग्, रात्रयस् । “गोचरे 

बा भिजम्ने वाये डहारिच्छचजाः। पूजयेत्तान् प्रय 

नेन पूजिताः खट्: शुभावहाः” गोचरे खराश्यमेच्या 

यदा कदापि) पिचग्ने जन््लग्ने छचकानदु रिका: 

दकाः | तेन इट हस् चनोयदोणो पमन फलम् । 

मत्खपराणे “उन्घ॒वानन्द् सन्तानयन्नोहा हा दिभङ्कले । 

भातरः प्रथम पूज्याः पितरस्तद्नन्तरम् | ततो माता- 

सह्ाद्याच्च विश्वेदेवास्तथैव च" | नान्दौख्खे वारादि. 

दोषोनास्ति । *"नान्दोऽखं पिठचाङ्धं संक्रान्तं मह 

द्ये" । यन् सूदखाग्यधिकारः “खाने शद्रः समा- 

चरेद्ति” वचनात् अदय ्ारंत्वेन प्रतिनिधिनाथा- 

रज्भः कस्तव्यः “श्रौत कमे खयं कु््वाद्न्योऽपि 

खात्तेमाचरेत् । ्थक्तौ श्रौ तमन्यः कु्यदाचारम- 

न्ततः" इति शातातपौयात् | अनत उपक्रमात् पररतः। 

वतृप्रकारः मत्य पु० ६२ चच, उक्लो यथा 
“श्रीकामः शा्तिक्रामोवा पद्यन्न' समारभेत् । 

इढयरायुःटिक्षामो वा तथैवाभिचरन् एुनः। 

श्वन् ! विधानेन तच्छे निगद्तः श्ट्वु । र्धासतरार्य- 

चक्रस्य सिष्य यन्यविस्वरम् | पहशान्ति' प्रवच्छामि 
राण दुतिनोदिताम् | पुणे ्रःद्धि विप्रकथिते क्त्वा त्रा 

ख्वाचनस् | सदान् प्रह्ादिटेवांच्च स्या दो 

श्षनारमेव् | सडयञ्चस्तिघा परोक्तः एराणचतिकोधद्ः। 

येन न 

प्रथमोऽदुत्टोमः खाज्ञच्तहोमस्ततः परम्| तीयः 

, च्ययुतेनाद्छतोनाञ्च 

नवगृ हमखः छतः | तद्य तापददिधि' वच्छ एराणडठति 

शोटिह।मस्तु सपकामफरप्रद्ः | 

भाषितम् । 

ख इवेदिः--“' मतेलोत्तरपूख वित्तिदयचिस्त, ताम् । ब- 

प्रयातां जाद्' वित्, च्छवसम्िताम् । संस्यापनाय 

देवानाञ्चठरखाखदडःख्खाम् । चऋग्निप्रणयनः रत्वा 

तस्ामावा येत् चरान् । देवतानां ततः स्याप्या विश- 

तिहौदशाधिकः१२ | यं; सोमत्तथा भौमो द धजोव- 

सिताक्जाः | ̀ राद्धः केदरिति मोक्ता गहा लोक- 

हहितावदहाः' | 

भण्डलेस्यानम्-- “मध्यं ठ भास्कर" विद्याह्लोह्ित' दचि- 

शेन तु | उत्तरेण युर न्द्याद्ब्रध पूर्मीतरेण तु। 

विद्यात् सोनः दिपक | प्चिमेन 
93 

पूर्वर भागव 

शनि" विद्य) द्राढ' पिमद् णे | पल्चिमोत्तरतः केत 

स्यापयेच्छ क्तड़ लेः” । । 

च्धिटेता--'“भास्करद्येश्वर' प्द्यादमान्च शशिनस्तथा। 

कन्द मङ्खारक्खापि बुधख् च तथा हरिम् । ब्रह्मा 

यञ्च गुरोर्भिवयाच्छक्रद्यापि शचोपनम् । श्नेखरख 

ठ यमः राद्धोः कालः त्थत् च | केतां+ विलयुप्रचच 

स्रेषामनिदहेवता 

परत्वधिदेवता--“खम्निरापः च्ितििन्ण् रन्द्र शेनद्रौ च 

डेवताः । प्रजापतिश्च सर्पाश्च व्रह्मा प्रयधिदेवताः”* | 

पञ्चनोकपालाः -- *विनायक्ष नथा दुगां वायुमाकाशमेव 

च आवव्रे ह तिभिस्तयेवाश्चिकृमारकौ 

अ इवथं --“वंखरेद्रक्तमादियमङ्गारकसमन्वितम् । शो- 

सशुक्रौ तथा चेतौ बुधजोवौ च पिङ्कनौ (पोतौ)। 
मन्द राह तथ ठष्णो घल .(चिल्स)केतगयं विडः” | | 

गहवणीनि देयानि आचि कुहमानि च| धरूषा- 

सगोदोऽन छरभिरुपरिटाहितानकम् । शोभनं स्यापयेत्- 

प्राज्ञः फलपुष्पस्षमलत्वितम् | 

यहवलिः-- गुडोदनं रवेदद्याल्सोमाय छतपायसम् । 

चऋद्धारक्राय स'याव" बाय चौरषषटिकम् । दभ्यौदनञ्च 

जोवराय, शक्राय च टतौद्नम् । शनैश्चराय ठसर॑माज- 

मांसचय रावे | चित्रौ दनञ्चं केतुभ्यः स्प भच्यं रथा सवेत" 

^“प्राय्॒त्तरेय त्यं दध्यततविभषितस् । तत पक्चवरुंखन्नः 

फलवस्त्रवुगान्वितभ् 1: प्ञ्चरल्समायुक्तं पञ्चभ॑ङ्समशभ्थितस् | 

स्यापयेदव्रं म्प" वद" तल विन्यसेत् । गङ्वयाः 
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सरितः सधीः सद्र सरि च। गजाश्रथ्यावल- 
मार्सङ्गमाद्दगोक्ठलात्] द्ददमानोय षिपरन्द्र) राध 

धिखचाग्वितम् | चानां शिन्वतेरत्र यज्ञमानख धष््ं 

त् | स्वं सरुद्रा खरितः शरांश च नट्स्तया। 

यन्तु यजमानद्ध दुरितछयकारक्ञाः | ९एवमाशाड्ये- 

देतानभरान् छनिसत्तम ! । शोभं समारभेत् सपिर्यवनौ- 

{हितिकलादिना* । 

परुष भित्-- “अकः पलाश्डदरावपामार्गोऽथ प्पिपलः। 
श्छौदस्वरः शमो दूदा कुथा समिधः क्रमात्" । 

डेक्खाटकशनमष्टाविंशततिरेव वा। होतव्या सध- 

ख(पम्यां दभा चैव समन्विताः । प्रादेयमाला सभाः 

खबलक्राः दपचाशिनोः । समिधः करयेत् प्रानः स्ञ- 

ष्प्रद्ठ सर्वदा । देवानाम"पसर्गेषारगांशु परमादे{वत् । 

श्चन प्वनैव मन्त्रेण होतव्याः समिधः पृथक् । हो 

तव्य च इताम्धक्त' चरभच्छादिक' एनः । सन्त्र दशा- 

इतीङ्लवा हा्म(खयुतम्)व्याद्तिभिस्ततः | उदङ्लखाः 

प्राङसखा वा ङ्य व्रह्मणपृङ्खवाः | मन्त्रवन कनेव्या- 

चरवः परतिदेषतम् । इष्वा च तां चद्धन् सम्यक् ततो होमं 

खमार्रेत्”' । 
अहादिमन्त्रा-- "खा शष्णोनेति सव्याय होमः कार्यो 

` शिज्िन्ना | ्यायखवेति सोमाय मन्त्ेख जुदयात् 

न; \ अग्निर दिषो भन्त्र इति माव कौतेवेत् । 

श्चम्ने | रिवस्दुषस इनि सोमद्वतायपे। दहस्यते ! 

परिदोया रथेवेति शुरोभतः | शुक्रन्ते र्यद्ति च 

शुकस्य पि निगद्यते । अनेदरायेति एनः शन्नो देवीति 

ोमयेत् | कया निन आभुव इति राहोरुदाहृतः। 

केत कणवन्न(प रयात् केट्नासपि शान्तये" | 

चिदेव तामन्त्राः-- च्छा वो राजेति र्द्रख वलिहोमं सभा- 

चरेत् । आपोद्िष्ठ ्युभायास्तु स्योनेति सखामिनस्तथा | 

, विच्णोरिद्ं विष्णु रिति तजौभेति सख्यम बः। इन्द्र 

मिहेइतातये इन्द्राय खहुयात्ततः । तथा यभस चायं 

(रिति होमः प्रकोसितः। कालद्य जद्धजन्ञानमिति 

श्रम्तः प्रशस्ति | चित्रयुप्रख . चान्नातमिति मन्त्र 

विदो वदुः” 1 

परत्ध[घदेवतामन्त्रा: -- ““खग्नि' दूतं इरोम इति वद्रदा 

तः ' खदुत्तम' वरूण {मित्यपां मन्त्रः प्रकोति तः । भभेः 

एथव्यनरिचिभितवेदेष् पद्यते । खह्खशोणीं एरुष इति 

विष्योखदाष्कवः। इन्द्रायेन्दो भर्त्वत इति अक्र 
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शते | खसानप्य सुभगे ति देव्याः सभाषरेत् ।` 

प्रजापतेः पनर्हौमः प्रजापते दति खातः | नमोशखछु 

श्पेभ्य इति सर्पांणां मन्त्र उच्यते । रष ब्रह्मायं 
करत्यिज इति ब्रह्मपय् दातः” | 

लोक पाचभन्त्राः--^ विनायक चात् न दति सन्त्रो जुवः 

खा,तः। जातवेदसे छनवामेति इगँभन्तर उच्यते | चा- 

दिनिप्रन्नद्धय रेतस च्ाक्राश्ख छदाष्टतः। प्ा(करा)ा- 

गिशुभंद्ीनाच्च वायोमन््रः प्रकोल्तितः। रधो उषा 

ष्यपूव्ये^ति अश्चिनोन्त्र उच्यते" । 

पूशांँड्धतिच् महान दिर दृव्यभिपातवेत्।` अथाभितेकम- 

न्न्ेण वाद्यमह्ुःलगीतकेः। पृकृम्भेन तेनेव होमान्ते 

प्रायुदङ्खम् । अव्यङ्ग वयेतं हन् ! हेभयग दामभू- 
पितः । यजभानष्ठ कत्तव्य" चतभ: फपन' दिजः । 

अभिपेकमन्तः- “इरा खवा मभिधि्वन्त॒ नह्मविष्ण् मरे अराः । 

वासुरेगे जगच्चायस्तथा खङ्कष या विभुः । प्रटु्््चानि- 
रुदधञ्च भवन्तु विजयाय ते। ्ाखण्ड़लो ग्निभं गवानू यभो 

व निष्डति स्था | वर्णः पवनद्धौव धनाध्य्सलया 
शिरः| ब्रह्मणा सहितः शेषो दिकपालास्लामवन्त॒ ते) 

कोत्तिलं चष्ट तिर्मा दिः चङ्क क्रिया मतिः।` बुद्धि 
रूंव्जा वदुः शान्निसत् हिः कान्तिखच मातरः । एतास््ाम- 

भिषि्न्तु धण्प्ं पयः समागताः । र्द्यचन्द्रमाभौमो 
बुवजोवो शितोऽगेजः । गडास्वामभिषिद्धन्तु राद्कः 

कैत तिताः | देवद्ानवगन्धवां यक्तराच्तसपद्चगाः। 
कषयोच्चनयो गावो देवमातर एष च । देषपत्यो इमा 
नागा दे्ा्ापसरसाङगयाः । चवा सयका 
राज्ञानो वादनानि च| ्योषधानि च रद्नानि कानद्ा- 

वयबाश्चये।. सरितः सागरा; भैलाभ्तीर्ांनि जकद्ा 

नदाः । एते त्वामभिषिञ्चन्तु सवक्रामाय सिद्धये» ।. 

ततः शुक्काम्बरधरः शुक्तगन्धातलेपनः । संदषपैः सर्व - 
गन्धः पितो हिजपुद््ैः | यजमानः सप्नीकः 
त्विजः ससमाद्ितान् । दक्िखाभिः प्रयबेन पृजयेद्- 

गतविस्मयः'*। 

पहदकषिणाः--“द्धग्याय कपिलां घेदुः शङ्क" दद्यात्तधेम्द्षे । 

रक्त धुरन्धरं दव्याद्खौमाय च ककुद्मिनम् । बुधाय जात 

ष्पन्त॒ ुरपे पोतवासरी | शे ताशन्देत्ययुरवे शव्णाक्ता- 

भशद्ध्नवे | खायस' राहवे दद्यात् केतभ्यस्खागर्त्त- 

मम् । पछ्वेन समा कायां यजमानेन दक्षा) 

स्वेभामय वा मारो. दातव्या हेमभूषिताः । ु य्मण षा 
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दद्यादुयुरुष येन तव्यति । खमन सव दातष्याः सवाः 

सर्वत्र दक्िणाः'” } 

द्रव्यदानमन्ल्राः तत्र कपिलायाः-“कपिले | 

पूजनीयासि रोह्हिणौ ! । स्ैटेवमयौ यस्मादतः शान्ति 

प्रयच्छ से" । 

श ङ्क ख-““पुखयस्व शङ्कु ! पुणानां मङ्गलानाञ्च मद्ःलम् । 

` विष्णुना विष्टतञ्ञासि ततः शन्तिः प्रयच्छ मे। 

षस्य“ धस्त स्ल' टष््पेख जगदानन्द्कारक || अष्टत्ते- 

शान्ति प्रयच्छ भे? । 

५ 

सवभतानां 

दरधिषछानमतः. 

ग्नः“. र ण्यगर्भगमेस्व' हेम ! वीजं विभावसोः । अन- 

न्तयुण्यफलद्मतः शान्ति" प्रयच्छ मे” | 

पौतऽस्त्रद्ध-^पीतवस्त्रयुग' यखादाद्वदेवख वल्लभम् । प्रदा- ` 

नान्तस्य म विष्णो ! दातः शान्ति प्रयच्छ मे" । 

अश्चख-५ विष्णुस्तमर्ूपरेण यखादरतसम्पवः । चन्द्राकवा- 

नो नित्यमतः शानि प्रयच्छ मे" ¦ 

चेगे7:--““वसा्तः एयिवौ सवा घेः केशवसन्निभा । शवै- 

पाँपद्रा नित्यमतः शान्ति" प्रयच्छ मे” । 

` छयसः-““यखादायसकम्सणि तवाधीनानि सवेदा । लाङ्- 

लाद्यायुधादीनि तसखाच्छयान्ति' प्रयच्छ ने" | 

छा गद्ध-“यख्।त्व' सवेयन्नानामङ्गःतवेन व्यवसितः । यान 
विभोवसो निः त्यतः शान्ति प्रयच्छ मे"” | 

गोः-गवामङ्गषु तिष्टन्ति भुवनानि चदथ । यखा्तखा- 
च्छ्रियेमे खादिह लोके परत्र चः" 

श्यायाः-“व्यच्नाद् न्ब" शयनः केशवख च सवदा | शय्या 

ममाप्यरून्याऽस्तु दत्ता जन््नि जन्ध्रनि'" । 

रब्नानास-“यथा रल्ेषुं सवेषु सर्वै देवाः प्रतिषिताः| तण 

रल्ञानि यच्छन्तु रलद्ानेन मे सुराः” । 

मूषि“ "यथा भूमिप्रदानखख कलाच्राहन्ति धोड्थोम् । 

दानान्यन्यानि मे शान्ति भिदानाद्धवत्वि ह” । 

“एवं 'संपूजयेद्धक्चया विन्ठथाञेन वजतः } रत्र काञ्चनव- 

स्तोधेधर पमाश्टालरेपनेः । अनेन विधिना यस्तु सहपूजां 

समाचरेत् । सर्वान् कामानवाप्नोति प्रेत्य खगे" महीयते | 

यस्तु पीडाकरो नित्वमल्पवित्तख वा यहः । तच्च यत्नेन 

संपूज्य ेषानप्यचैवेषु बुधः । पहा गावो- नरेन्दर्च 

श्राद्धणाच्च वियेषतः| पूजिताः पूजयन्त्येते निदं हन्य- 

दभानिताः |] यथां वाण्रहाराणां कवच" वारणः 

मेत् । तदहवोपवातानां भान्ति्मैवति वारणम् । 

तच्ान्र दक्िणा ङो" कन मूतिभिष्छवा । सूया 

दचिणया यद्धाहवोऽपि वषरति 1 सदेवायुतद्ोमोऽयं 

मवहमखे स्थितः । विवा होत्खवयन्नेषु प्रतिकादिप 

कर्द । निरन्नः खनि ! तथोदहेगाहन नेषु च ! 

षथितोऽयुतहोमोऽयं ल्तहोममतः ष्टु” ४ 

लक्त्ोभ;-“सवैकामाप्रये य्षाज्चच होमं विदुबुं धाः । प्नं 

बज्ञभः सा्चादग क्रिुक्तिफलप्रद्म् । हतारावलं इषा 

सत्वा नाद्वा चनम्'* । 

मण पः- म् ह्धो रपू ण मशडपं कारयेद् बुधः । रद्राय- 

र तनभूमौ वा चठरसदशखम् ॥ दश्स्तमयादौै 

वा. इस्तान् ° कुख्यादिधानतः। प्राशदकक्घवना- 

म्भसि कारयेद् यन्नतो बुधः। 

सद्य प्रदेशः भग्डपख्तु। शोभनः कारयेत् कुण्डं 

यथावह्ञच्चणान्वितम् । चठरसृ" समन्तात् सयोनिवक्त 

खमेखलम् |. चतुरङ्लविस्तारा भेखला तद्दुच्छरिता । 

प्रायुदक्ङवना कार्यां स्वेतः समवस्थिता | शान्त्यथं 

सवैलोकानां नवग्रहमखः शतः । मानदहोमाधिक 

कण्डमनेकभयदायकम् । यातस् उषस्यं शान्ति- 

कुण्ड विधीयतेः ,, 

विस्तरभयात् कोटि्ोमोनोक्तः तरैवाध्यायेषे दशमः । 

च्ल यान्नवलक्येन यहाणां मन्त्ान्तरछक्त' यथा! 
^“ ठष्णो न, इमन्देवा, अग्निम् डा दिवः कङ् । ञ्चु 

ध्यसखे ति च ऋचो यथासंख्य" प्रकौन्तिः ताः । इ हष्तेः 

अतिदरय,स्थेवान्नात्मरि स्त तः । शन्नोदेवोस्तथा, काणडा- 

त्के वड, रठन्निमास्तथा” । 

विधानपा० विष्णु. धर््रोत्तरवाक्यादन्ये मन्ता उक्लाः ` 

हेमाद्भिशान्तिकाण्ड विधानमालादौ चापरे सन्ता छना 

एव" विप्रतिपत्तौ शाखिभेदादव्रवस्वा । शाखिभेदा- 

न्मन्त्रभेदाच्च मतृततुलादानादिपद्वतौ उशा: । ततुप्रती 

कानि च विवरणपत्ने वक्तव्यानि तानि च तत्र दश्यानि 

कचित् मतखपुरांशवाक्यान्डन्त्रभेदस्तु शाखिभेदात् व्यव- 

स्याध्धः | 

तत्र खडयन्ने खह्ाणां पूजनाय स्फाटिकादिमत्तिं करणां 

तदभावे .पटे -लेखन तदभावे मण्डले वन्तु लाद्यारारणे- 

खनं वा छंत्वा पूजादिकं कार्य" यथाह यान्न" १अ० 
“येः सोमो मङ्ीतः शोमघुत्रो उहस्यतिः । शुक्रः 

शनेचरो राद्धः केठञ्चेति ग्रहाः खता” यान्न०| ““ते 

ख्यांद्यो नवं हाः पृच्छा इष् क्तः कि लवे त्याह" 

भिता° “ताखकात् स्फाटिकाद्रकरचन्द्नात् खयेक्षाइभौ । 

प्राय॒त्तर . समा- 

&<१ 
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रजतादयसः सोसात्कांखयात् काये परहा: क्रमात् । 

स्वे श पटे लेख्या गन्धेमैखूडलकेषु वा"' यान्न। खछगया- 
दोनां सूततेवस्तास्ञादिभिययाक्रमङ्ायांस्तदलाभे स्वेदः 

षटरे लेख्या भण्ड वा गन्धैरक्तचन्दनादिभियैथावखं" 

रेषा इत्यन्वः । दिभजलत्वादिविथेषस्तु भतब्छपुरा- 

खोक्रो दरटव्यः तद्यथा “पद्मासनः पषद्मरः पद्मगर्भ 

सभटा तिः। सप्नाश्चरथसंस्योऽपि हिभूजः यात् श्दा 

रविः । 

गदापाशिदिषाद्धञच कर्तव्यो वरदः थथौ । रक्त 

माद्याम्बरधरः शक्किशलगदाधरः। चतमु जो मेष- 

गमो वरद्ः खाद्गरासुतः ! पीतमाल्याम्बरधरः कथि 

सिंहस्यो- 

पीतश्चतौ चतु- 

खडगचरमगद्ा पाणिः 

वरदो बुः। देष्देच तदत् 
दर्जन वरदौ कार्ण साचचरलक- 

इन्द्रनोनद्य् तिः शौ वरदो ग्ट्रवाहइनः । 

-कत्तं व्योऽकंद्धतः सद्ा) कराल- 

नोलः सिंहासनस्यस्च 

कारसमद्य् ति :॥ 

भजौ | ७ 
मण्डल । 

` वा्वाणास्नघरः 

वद्नः खड् गचमेशूलो वरप्रदः । , 

राह्छरत्र प्रशखते । धा हदिवाहइवः स्वँ गदिनो 

विङ्लताननाः। गुध्रास्नगता नित्य केतवः खय् 

प्रदाः। सव किरीटिनः कार्य पहा लोकड्ितावड्ाः। 

, खवाद्भलेनो च्रिताः स्वँ शतमष्टो ् तर' सेति” । 
^“यथावं प्रदेयानि वासांसि कुद्ठमानि च। 

गन्वाञ्च बलवञ्च॑व धृपोदेवच युग युः । कत्तं व्या मन्तर- 
वन्तच्च चरवः प्रतिदेवतसू"यान्न°।““यथावय् ' यद्य यहख 
योद स्तदा नि वद्त्रगन्वपष्या खि देयानि” मिता" । 

। रडले यहकेखनाकारस्नु 

“व्तुंलो भास्लरः कार्यो हयं चन्द्रो निशाकरः । अङ्का 

रकस्त्रिजोणस्तु बुघ्चापाक्षतिस्तथा | ; पञ्चक्तिः युः 

कार्यञतुःकोयस्तु भाग॑वः। सर्पसतिः शनिः कायें 

राङ्कसतु मकराक्षतिः | खङ्ाकसतिस्तथा केतुः 

णच्डलपूजने" शान्तिदोपिकोक्तः । 
सहध्यानं मत्खपुराखोक्तमपि ग्रहयागतत्त्योलल' 

। मण्डले मानमेदगोत्रजच्भम्याद्ययुखं ध्यानं प्रद्भ ते । 

ख्व्यख्य च्तियं काश रक्त कालिङ्गः द्वादशाङ्गुलम् । 

पद्चहस्तदवं पूवीननः सप्राश्ववाहनम् | गिवाधिदेवत 

ष्टर्यः वद्धिपरत्यधिदेवतम्'' | 

सोमद्य ““खाचद्र' वेषगरमातरेयं इस्तगालः सिताभ्वरम् । 

काय्येश 

चेत दिवाह्ध वरद् दिं सयदेनरम । दाशं 

श्वोतः च्रेताम्बरघरो दशाश्वः श्वोतभूषखः | 

शे तपद्मस्य' पिचिन्योमाधिद वतम् । 

श्ढयांखमान्वयेत् तथा” । 

भङ्नसख् “वन्त्य च्नियं रक्त मेषस्य चतुरङ्गुलम् । 

आरक्तमाल्यवसनं भारद्वाज च्ठभुजम् | दचिणोड- 
क्रमाच्छरक्तिवराभयगद्ाकरम | खादित्याभिरुखं देवं-वहरेव 

समाह्वयेत् । स्कन्दाधिद् वतं ध्यायेत् च्ितिप्र्यधि- 

देवतस् 
बुष मागध दद्रङृलानेयं वशय पौत' चतुम् जम । 

वामोद्ध क्रमतञ्चमगद्ावरद्खद्भिनम् | श्यासखः सिग 

सौम्य पीतवस्तर तथाह्येत् ¦ नाराय्ाधिद् वञ्च विष्ख 

प्रत्यधिद् वतम" | 

इडस्पतेः “दविजमङ्किरसः पीतः संन्धवद्च षडङ्ग, लम् | 

ध्यात्वा पोताभ्बर' जीवं छपद्मस्य' चतमु नम् । दचो- 
इदच्चवरदक्ररकादण्डम ज्ञयेत् । ब्रह्मा धिदै३' दर्यांख- 

जिन्द्रपत्य धिदेवतस्"” 

जलप्रत्यधिदेष् 

एक्रख “शुक्रः भोजकटं विप्र" भागेवञ्च नवाङ्क्रम्। पद्मस्य 

माहे सूयच" खे त' चतमु लम्। सदाच्यरकरका- 
दण्ड इस्तः सिताम्वरम् । थक्राधिदेवत" ध्यायेत् अचौप्र- 
व्यधिदेवतम्" । 

अमेः “खौ राष्ठ काण्यपं गदर ्स' नदरङक,लम् ! श्य 
ष्णास्वर' ब्टभ्रगतः सौरि" चतुभ् जम्। तदद्ा् 
यरब्यूनधलुहसत' समा ह्येत् | यमाधिदैवत' प्रजापति 

प्रत्धिदौवतम्" | | 
राहोः "राज" मख्यजं अद्र पेढीनं इाद्थाद्ध,लम् । ब्ड' 

छथ्णाम्बरः सि'हासनं ध्यात्वा तघाद्धयेत् । चतौ" 
खङ्कवरग्यूल चमेकरन्तथा । 

परत्यधिदौ वतम्” | 

कालाधिदौव" स्यांख' सर्प॑- 

केढनाम् “कौशद्ीप केठुगख' जेमिनौय' षडङ्कुनम् । धून 

ग्टघ्नगत' श द्रमाद्गेदिकदाननम् । खयाख' धुल पदन 

वरद् दिनः तथा । चिवगुप्नाधिदं व्च ब्रह्मप्रव्यधि- 

दौवतम्"” । । 

प्ल चन्द्र्य स।सुदरत्व' राहेाभेलयजत्व केतोः कौश 
` हीपत्वसक्त' एराखान्तरालुखारेण वच्छमा्जनद्रमृम्या दि 

बोघकवचनेन विरोघभिया विकल्य आाच्रयणौयः खं 
चाचारमेदाव् “व्यवस्थित इति वोध्यम् । एव" वाच्नेपि 
विकल्यः | मतठततलादानादिषद्गतौ रएतेषां ध्य् केषा 
स्विटन्यवाहनत्वख दुभि तत्वात्” । 

ऋधिदेवादनां ष्यानखक्त' विष्ण धर्मौत्तरे । 
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रिवश्च ^“पञ्चवक्तो इषाख्द्ः प्रतिवक्त विलोचनः | कणाल- 

च्लसङ़) ङो चन्द्रमौलिः खद्ाशिवः"' । 

मायाः ^ अन्तद्धतः च कमलं दपेणं च कमर्डलुम् । उमा 

विभक्तिं इस्त पलिता त्रिद्भेरपि” । 

ष्लन्द्ख “कुमारः ष्खखः कायैः श्ि्डख्डकपिभूषश्यः । 

रम्यरक्ताम्धरोदेनो मयु रवरवाहनः । कक्.टच्च- तथा 

चशटां तश्च दन्चिणस्तग्रोः | पताका वैजयनवाख्ा 

शक्तिः काय्य च वानयोः”)} 

विष्णोः “विष्णुः कयैमोद्कोपद्मशष्कःचक्रधरः 

प्रदिशं द््िख्णाध कराद्ारभ्य नित्यशः'' 

न्रद्यणः “"पद्मासनस्यो जटिलो ब्रह्मा काय्य स्तभ् जः। 

अत्तमालां खव विश्वत् पुस्तकं च कमरण्डदस् | बास 

शष्णाजिन तद्य पाञ्च =श्स्तथप च | 

शक्र “चदर्देन्तगजाक्टो वजो क्ञलिश््टत्करः | शचो- 

पतिः प्रक्व्यो नानाभरणमभूषितः” 

अम शरथन्नीलोयमः कार्योदण्ड हस्तोविजानता । रतत 
डक पाशहस्तचच महामद्हिषदाहइनः”" । 1 

क्रालख “कालः करालवदनो नोलाङ्गञ् विभीषश्यः | पाशः 

स्तोदण्ड हस्तः काये टथिकरोमवान्* | 

चित्रयुद्ध “अपौचगगेथः साकारः हिमुलः सौस्यद्थेनः । 
दिखे लेखनीं चिव्र्॒प्नो वाभेऽख पत्रकम् । पिङ्कल- 

श्स्केशान्ः पीनाङ्ग्जठरोऽर््ः'' । “पिङ्गा च्त्रितयो- 

ऽरुणः” इतिवा पाठः] 

प्र्रधिदेवान† तत्राम्ने : “कागस्यः साचद्धनो ऽग्निः सप्राचिः 

शक्तिधारकः | चिद्धि" चभरेशाख करमन्य' प्रकल्ययेत्”"। 

जलख “अपः स्त्नोद््पधारिण्यः श्वेता मकर्राहइनाः | 

दधानाः पःशकलसौ सक्ञाभरणमूधिताः”” । 

श्चितेः “शुक्तवा मदो कायां दिव्याभरणभूषिताः | चतु- 

भुजा सौम्यवधु्चण्डाणुसटशाम्बरा | रलपात' 

सद्यपात्र' पात्रमौषधिरंयुतस् । पड" करे च कर्तव्यः 

भुवो याद्वनन्द्न ! । दिगगजानां चवं सा काया 

षठगता तथ” । विष्ोरिन्द्र् च लच्तणखक्तम् । 

श्रचद्राः “वामे शचदराः करे काया सौस्यसन्तानमश्चरी | 

वरदा मण्डिता कायां दिभूजा च तथा शचौ" | 

-अलापतेः “यन्नोषदीतो ₹ंटस्य एक्वक्रचठभुंजः | अकं 

च्च सवं निभ्वत् काण्डिका प्रजापतिः" | अकतं 

खच्चमाशाम् । कुण्डिकां कमर्डलुम् ¦ 

अपरजाम "-कचवूलधरा; सपाः कड काप्भूषशाः | 

मात् | 

विनायक 

दुर्गायाः 

एकभोगाच्तिभोगा वा स्वं कार्यां भेषखाः'? | 

ब्रद्मलच्तणं प्रागुक्तम् ! 

थ विनायक्रादिपञ्चलोकपालदरचचणानि विष्ण धर्मेपत्तर 

चतुम् जस्न्िनेतरसख्च कत्तव्योऽल् गजाननः । 

नागयन्नोपवमोतञ्च चशाङलतयेखरः | दण्ड" दचकरे 

दद्याद् हितीबे उाचर्वकम् | दतौये परश्रु" दद्या- 

श्रतु मोदश्च" तथा" | 

“श्रि षाणं तथा शलं खगं चक्र च दश्िखं | 

चन्दरविम्बमधो वामे खट्व" कपालकम् । शुकंटङ्ग 

ख विश्वाया सिंडार्ूढोरुदिममजा | एषा देवो सख- 

दिहा इग इ्गा्तिह्ारिणो'" 

वायोः (धावड्गरि्ष्षस्यो ध्वजघारी समीरणः 

मकरो धृभ्व्ेः कार्यो विजानता"? | | 

श्वाकाशद् “नीलोत्पलाभ' गगनं तद्षं1म्बरधारि च । ̀ 
चन्द्रा इस्त' कत्तं व्य' दभु जं सौ स्यख डवत्” । 

च्श्चिनो; “पोतपश्म्वस्णौमौ पद्मपलसमाम्बसते । हिभजौ 

देवभिषजौ कन्त व्यौ द्पसंयुतौ |. तयोरोषधयः कार्यां 

दिव्या दचिणहस्तयोः । वामयोः पुस्तके काये" दशेनीया ` 

सथाद्धिजाः (खगाः) | ठक्ख दक्िण पाश्च" वामे 
.श्वान्यस्य यादव ! । नारीयुगं प्रश्तंव्य' खद््पं चादद्भ- 
नस्?? 

 चहाणां व्णगेात्रादिश्चकध्यानानि. 

क्तानि पू्थद्िंतान्येव 

विनायकादीनां मण्डले स्यापनस्यानखक्त' खद्रक्से 

विष्ण धन्या 

““रा्छमन्द्दिनेशानात्तरदध ययाक्रमम् | 

, इगाँ वायु, राद्केत्ो ख दचिषये । आका्मश्चिनौ चेति 
पञ्च तान् स्यापयेत् द्विजः” , 

धूपादौ विरेषः हेमाद्रौ स्कण्पुज “श्वेः इन्दुरजं धूप 

अथिनस्तु शतात् । भौमे सजेरय' चेव चयुरच्च बुध 

नधा । सिन्ध्,जं यरे ददात् शुक्रो विल्राद्ुरु टतम् । 
चग् शल् चन्द् चारे ठ लात्ता राहोच्च केतवे” | कान्द रक 

शत्व को नियसः विस्वायुर विल्व फल निर्या खसह्हितमयुरु । 

गन्धभेदस्तलौव “दिवाकरकुजाभ्यां त॒ दाप्येद्रक्तचन्द्- 

नस । चन्द्रो गन्व' भागव च सितचे" प्रदापयेत् । 

श सेन च युक्त चन्दन" जोवसौम्ययोः| आशुर् 

आपि करी राहुकेत्कजेपु चः" । 

विभानभाकादौ अन्यविधा गन्धपा; एषमेदाशेक्तास्त 

। बरद्ा- 

ब्रात 

गयेश- 
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च विवरणपले दरटव्याः तत्र जोव चत् :समगन्व उक्तः 

स च ““कस्तरिकाया दौ भागौ - चत्वारचन्द्नद्ध त॒ । 

इद्ध मख न्वद्य शशिन चठुःसमम्" इय् क्तः चरो- 

दैथाङ्गध.पस्तनोक्तः ख च ("हेभाद्रौ त्रस ” 

षडभागङ्गढः दियो यडच्च लात्तात्रय पञ्च॒ नखस्य 

परागाः इरीतक्नो सजैरसः समांसो मानैकमेकः तिलवं 

शिलाजभ.। घन चत्वारि रख चेकोधूपोदशाङ्गः - 

कथितो छनोन्द्रौः" रत्नानि ठ सहधब्ट् चारदा० ६" 

उक्तानि दृष्व्यानि । “खभावे सितदुष्याखि चन्द्नं च 

 विखेपनम् । पतेषां यग् युधं पो नैवेदं इतपायसम्'' । 

ग.इभर्ड लजे्छनप्रकारः-उभवतो स्तमिते "गड 

बेदिमध्यस्छले पूवैपिभाग.1चतश्लो दचिणोत्तराग् च 

चतस्रोरेखःाः कुयात्. तथा करणे अदटाङ्कलदीषैवि- 

श्ताराखि संमान्तरालानि नव खण्डानि सम्पद्यन्ते 

सत्र विवरणपनरे वच्छमाणमानकं यदना यक्तेला- 

द्याकारः क्यात् } खस्मख्ड्ले च ख स स्यायनम् 

श्वेसवामेऽधिदेवानां स्तखदच्ठिे प्रत्यधिदेवानां या- 

भिखखतया सर्वेषां श्याप्रनम्  विनायकादिस्यापनञ्च 

प्रास्तं ख्यानेष्विति विवेकः । । 
. छोमे भिद दलच्चणादिकं विधानपारि स्कन्द्पुः 

“प्रादेशमात्रा -चर्कद्य समिंघचाके स्वाः । दधिमध्वा- 

`च्यसंयक्ाः प्रतिदेवद्च होमयेद् । पालाथोशवेव सोमाय । 

खादिरीर्खहिताय च । चापमा घायेति आचर. 

: व्थीच इडस्यतेः । आओौडम्बरोख शक्राय मन्दाय च ज 
-सौमवीः |. दौ्वतहोः कथान् कोतो हभमन्त्रास्तनः 

प्रस्स्” । समिन्वतः चिन्तामणौ “(समिधां लच्चणं 

वैच संख्या तारां तथेव च} विशो विदला खा 

वक्राः. सशुपिरा छशा) अतिस्य, लातिदौ वाश्च समिधः 

का््यंनाशिकाः। -विशोणौऽऽयुःच्यकरौ विदला एब 

माशिनो } शुभिरा व्यापिजननो अंशा च रिपुवद्धिनी। 

दौवा विरेशममनी स्या चाक्विनाथिनो। यला 
छलमाऽस्थ ला खादट्रौ च सपलाभिनौ । प्रादेशान्नाधिका 

नयना खभित् खात् सव्वं कम्ंखि"। अघाकादीनां फलं 
होमरसंख्या च तत्रैव दर्भितं यथा “अरत नाशयति 

व्याधिं पलाथः सव्वं कामदः | खदिरच्ायेलाभाय चअ- 
पामाः सर्जन; | अश्रलयः सवकामाय भागवायौ- 

इम्बरस्तथ। | गशभौ शमयते पापं दू ऽऽयुष्यविवर्धिं तौ । 

कृशान् चम्बीयकामानां रचयं रचसां विडः । बो- 

ष्पद 

त्तरन्तु खारुस्त' शतमष्टाधिकः तु वा} यष्टाविंशतिम्ौ 

वा एकक तु होमयेत् । देवानामपि सव्ये^वादपांशु 

परमार्थवित् |. सेन खेनेव भन्तेय होतव्याः समिधः 

पुथक् | होतव्य चच छताद्यक्रः चरूभत्तादिकं पुनः| 

भन्त्हे शातोद दयाद्धोनोव्याहृनिभितः ` अयुतिस 

प्रक्रमात् व्याद्ृतिभिरयुतादिहामः । 

गहायां जन्द्भव्यादिज्नानावशग्रकतामाह ख्कन्द्एुर 

““लन्भगतरमम्निञ्च वयस्वाने इखानि च | योऽन्नाला 

शान्ि- 

कले तेषां जन्दभूम्यादिन्नानमपेचितः तञ्च विगरेषखेन 

ध्याने दथितमपि प्रपञ्चाथेमिहोच्यते । तत्र रव्यादीनाईं 

जन्डभम्यादयो यथा तललैव 

कुरूते शान्ति भ्रहास्ते नवमानिताः" अतः 

जन्यम् ः-“उतुपन्नोऽकेः कलिङ्गेषु ` यदनया. चन्द्रमाः । 

चद्गारकश्लवन- ये सगधेष् हिमां शजः । रन्ध 

यरुजांतः शक्रो भोजकटे तथा| ` शनेचरञच सौराष्रे 
रा्छ्वषैरके पएरे । अनव्वे्या तथा केतुरित्ये ता पड- 

भूमयः । यख यश्च च यद्गोन्र` वत्तं वच्छाम्यत, परम्” 

पहगोतरस्-“खादित्यः काश्यपे गोते जातेयञन्द्रमा 

भवेत् । भारद्वाजो भवेद्धौमस्तथाव्रे यञ्च सोमजः । 
शक्रपूज्योऽङ्खिरोगोबः शुक्रोवे भागेवस्तथा । शनिः 

काश्यप एषायं राधः पेठिनसिस्तथा | केतवो लेमि- 

नोयाञ् यहाग्निस्तदनन्रम्'> । 

सहव ङ्किः-"आदिव्ये कपिलो नाम पिङ्कलः सोम उचयते । 

धृमकेद॒स्तथा भौमे जाठरोऽग्निवु घे खतः । गुरौ चैव 
शिषखौ नाम शुक्रं भवनि हाटकः | शनैश्चरे महा- 
तेजा रा्केत्वोध ताशनः'” इति | इल्यभेव होमज्ञाशे 

नन्तद्श्निनिाभ लत्वा जयात् । 

अथेषां वैः स च हिधा पिप्रादिजातिङूपभेदात् तन्न 

खपे वैव “भास्कराङ्गारकौ रक्तौ शुक्तौ शक्रनिशा- 

कणो । सोमपुत्रो यरुचेव ताबुभौ पीतक्ौ ख,तौ । 

लष्णः शने खरस्तदत् राडचित्राञ्च केतवः” । विप्रादि- 

वं स्तु ।“4्राह्यणौ श्क्रवागोौ चनियौ भौ ममा्कसौ। 

चन्द्रो वेशो बुघः, शूद्रामन्दोराङचच केतवः" । ` 

श्यानं तत्र व“ मध्ये ठ भाद्र विद्याच्छथिमं पूैदकिणे । 
दशि रोचितं विदद् बुधं पूर्व्लौत्तरेण ठ । छक्र 

ठ शर" विद्यात् पएव्वतो भागव" श्ययेत् | पचिभेन 
शनिं विद्याद्र दक्धियप्िभे ¦ पद्धिभोत्तरतः केदः 

ख्याष्ठा वे युकतय्ड् देः इति” । 

५०4 

म 
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खं सान्द् “शुक्राक प्राङहखौ क्षयौ युरत्तौ ताबुदङ- 
सखौ । प्रत्य ङनलखः शनिः सोमः शेष) द्निखतोसुखाः'' । 

अत प्राङ्खखौ जह्ं ट्ो, उदङनहख्ो वामो, प्रत्यङ् 

ख्खेाऽधोडरिः, दच्िणतोखखा दचिणटट्य दति व्याख्ये- 

यम् “अादिन्याभिचखाः सव्व" इत्यनेन सव्वेषां छग्या- 

भिखखत्योक्तः इति विघानपारिजाताद्यः। “वख 

ग्रह 6 

खूपुणेयुंक्ञान् व्या्यावाहयेत् तानिति" स्कान्दो- 
क्तं रावाहनसमयेऽपि वशेभूस्यादिकोत्तंनपृध्वं कमावाद्नः 

कायं सेवमस्र ऽपि होमकाले तथाद्धरणमिति बोध्यम् 

भचित्नान्नं च ““अजाक्तौरेण संख्विन्ना यगाञ्च तिलत्ड् - 

लाः | अजाक्येख रक्तोन रक्ताखिलान्नसंन्निताः" दीपि- 

कोक्तम् प्रयोगो मत्लततलादानादिष्डनौ दग्यः । 

स््यादिमहाणां जन्म्मनूम्या दिद्धचकचिवर पतरम् | 

जग्रभूम्याद सूर्य्य चन्द्र भौमख बुध 
लद निः कलिः यदना षन्तः मगधः 

मोत्म् कश्यपः विः भरहाजः अतिः 

ग्निः कपिलः पिङ्गलः धूमकेतः जाठरः 

विप्रादिवखेः कषत्यिः बेशयः चलियः वेशः 
खपाताकव्यः रक्तः णकः रक्तः पातः 

संणडले स्यानम् मध्यम् ` पूवदचिणः दचिणः पूर्वोत्तर 

खखम् (सवे 
ल.याभिखखाः) 

न ५ मण्डले आकारः वत्तुलः ङ्ध चन्द्रः लिकोणः चापः 

(न अधोटहिः दच्िणटदिः वामददिः 

खउभयतोदाङ्कुल 
4 शव्या स्व्या शव्या रे।व्यार 

नवकोकशेष त- / 
प १२० २४प० १२प० ६षर 

न्द्रानसम् 

वाहनम् सप्राञ्चरथः दशाश्चरथः मेषः सिंहः 

सत्ति द्रव्यरः ताच््रम् स्फटिकम् श तचन्द्नम् खस 

गन्धभेदेा- रक्तच- श्रेतच- रक्तच- कद्धमम् 

दधा न्दनम् न्दनम् न्द्नम् 

मतान्तरे तत् तत् तत् तत् 

पषपभेदाः करवीरम् कृसर जवा चम्पकम् 
इताक्त- सजरसा- पीतागुरु- धपमेदाः यग थुलुः 

यत्तपः त्ोसद्धकम् सिद्धकम् 

जोव श्एक्रख शनेः राद्ोः केतोः 

सेन्ववः भोजकटः सौराः वरकः चन्तवैदी 

अङ्गिराः मुः कण्यपः पेठिनसिः जैमिनिः 

शिषो टः महातेजाः इताशनः ताशनः 

विप्रः विप्रः शद्रः, शद्रः शद्रः 

पीतः शुक्रः क्ष्यः रष्णः , चित्रम् 

उत्तरः पूः पश्चिमः दच्िणपञ्चिमः पञ्चिमात्तरः 

वामटष्टिः ऊहं टटिः अधोटषटिः दल्तिणदटष्टिः टल्िष्टरिः 

पद्मम् चतव्कोखः सपु: जकरः खङ्कः 

४व्या देव्या शव्या श्व्यार हव्या 

१२प० रपर १२० रपण शप 

हस्ती ष्यः ग्टश्रः , किंद्ः ब्टध्रः 

सल्थम् रजतम् लौहम् सीरम् काष्यम् 

धमम् चेतच- कस्तूरी, क्त.रो कस्तरो 

न्दनम् 
चतःखमन् तत् ख) कुलाद्युर् सा 

पद्मम् लातिः भद्जिका कन्दम् म{च्का 

दशा- साज्चयि- पद्मकाष्म् यक्चषः मघुमिन्न- 

द्म ल्वागुस् गडत्वदमू 

नान्तर कन्द्रकम् दताच्ततम् सजरसः पीतागुर् सिन््,जम् विल्वायुर् सुगगुल्: लाला लापता 

फलम् द्राक्षा ब्त पूगम् नागरङ्गम् भ्योरम् दोजप्रम् जातिफनम नारिकेलम् दाडिम 

वस्त्रम् रक्तम् श्वतस् रक्तम् प्रौनम् पीतम् केतम् छष्णम्  ठऊच्णम् चिम् 

रलानि मािक्यम् सक्ता प्रचालस् गारुक्मतम् पृष्परागस् हीरकम् नोलक्म् मोमदकम् वैद्यं म् 

बधिभेदाः गुडोद्नः चतपायसम् यावकम् च्चीरवटिकक दध्योदनः षटतौद्नः सरम् आजमांरम् चिल्नाच्रम् 

खसिधः चकः चचाथः , खदिरः व्यपालागेः अचलः उदुम्बरः भमो दूरवालियम् कृश्त्रयम् 

दक्िखा कपिक्राधतुः श्भुः रक्ताः स्वरम् पौतवस्ते श्ेताश्वः कलष्णाषदुः खूड्कः रागः 

ट जपसद्वा ६००० १०००० ७००० १७००० १६१ २०००० १८.००० १८००१ ७००० 

च्परधिदेवत। शिवः शमा स्कन्द्: नारायणः नद्धा आकः यमः कालः चितिगप्रः 

 म्रल्यतिरवता अग्निः _ जलम् चितिः विष्ण; इन्द्रः अदी प्रजा्रविः खः तज्ञ 

। ६९२. 
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वेदभेदे स्वादीनां मन्लभेदा हेमाद्रयादुक्ताः प्रतोकतो दशयने 
ग्रह् 

सडादोनाम् कर्व दिनः 

रवेः चा ङ्ष्णन रजसा 

चन्द्रस्य ऋप्यायखं समेतु 

भौमय्य च्यम्निमे ङ्ख द्वः 

बुध्य चपग्ने ! विवद 

गुरोः इस्यते ! परिदीया 

शक्र शक्रः ते न्यत् 

शनेः समग्निर ग्निभिः 

राद्धः कया नच्चित्रः 

केतोः केतु" छंण्वन्नके तवे 

सयीधिरेववङ्गे १ आर वोराजानम् 

चन्द्राधिदेबोमायाः गौरोर्मिमाय 

कजाधिदेवस्कन्दस्य कुमार भाता 

बुघाधिदेवविष्णोः द्द विष्ण् विचक्रमे 

ऊवाधिदेवन्रह्मणः त्वमित् सप्रथाः 

शुक्राधिदेवेन्दरख न्द्रः वो विश्वतः 

शन्यचिरेवयमयखं यमाय सोमं सुनुत 

राद्भधिदेकालयय ब्रह्म जक्तानम् 

मेत्वधिदेवचितगुप्रख खष्रोवाजं हि 

सये प्रत्यधिदेषाग्नेः अग्निः दूतं इणौमद्े 

चन्दृप्र्यधिरेवजलख्य अपद मे सोमः 

भोमप्र्धिदेवल्लितेः खोना पुथिवि। 

बुघप्रयाधदेवहरेः सहरुशोषां पुरुषः 

छोवप्रत्यधिदेवन्दरष्य इन्द्रायेन्दो ! मरुत्वते 

शाकरप्रत्यधिरेवपच्याः उत्तानपर्छे ! सगे! 

श्ानिप्र्यधिदेवप्रजापतेः प्रजापते ! न त्वद् 

 राद्परत्यधिदेवसण याम् आयं गौःपर्रिः 
जेतप्रत्यधिदेवब्रह्मणः ब्रह्म जन्नानम् 

विनायकद्य च्ाद्न इन्दर् 

इ़गयाः जातवेदसे सुनवाम 

बाया: क्राणाशिष्ुमेहीनास् 

चाकायश्य आदित पल्रख 

खश्चिनो" एषो उषा अप्या 

शते च मन्ता कश्वद्ख याश 

स्यानस्यास्तच्खिद्कसड्ित तला- 

क) 

यजुवे द्निः 

च्या लष्णन रजसा 

श्मंदेवा असपल्नम् 

अग्निम् ह्व दिवः 

सामवेदि्निः 

च्डु त्व जातबेदसम् 

सन्तं पयांसि सखुयन्तु 

ग्निम् हा दिवः 

खथपेेटिन, 

 विषासहि सहमानम् 

शकधमं नच्त्राखि 

स्वया मन्यो ! सरथम् 

खद्बभ्य्यास्ने । खम्ने ¡ वित्तस्त् यद्राजानौ विभजन्तः 

हृद्श्यते! अतियदययं हृहस्सते! परिदीया दडस्यतिमः परिषत् 

अच्नात्परिन्तः शुक्रः ते न्यत् हिरण्यवः शुचय 

शद्रोदेवौरभीष्टये शच्नोरेवोरभोषटये सहसुवाष्ःपुरषः 
कार्डात् काण्डात् कया नञ्ितरः दिव्य चिन्ररटतुवाः 

केतु छलणवन्नकरे तवे केतु" णच्वकेतेे यस्ते एथःखनयिल्नः 
# 1 1 

लियम्बकस च्छा वोराजानम् मानोविद्न् विव्याधिनः 

श्रौञ्च ते ल्यच च्छापोह्हिष्टा खापोह्िषशा 

यदक्रन्द्ः प्रथमम सोना पृथिवि ! अग्निरिव मन्यो | चिधिवः 

विष्णोरराटमसि द्द्" विष्णु विचक्रमे प्र तदिष्ण; खलवते 
छा ब्रह्मन् बाह्मणः त्वमित् सप्रथाः जह्न जन्नानम 

खजोधा इन्द्र | इन्द्रभित् देवतातये इन्द्रं प्रतरस 

यमाय त्ाङ्किरखते श्रावं गौः पुश्चिःः यः प्रथमं प्वतमाससीद 

काथिरसि सदर बह्म जन्नानम् रोहितः कालो अभयत् 
विललास ! खस्ति चित्र इच्छिशोः श्यान्नातं यदनाच्चातम् 

अग्नि' दूतं एरोदधे अश्न टूतं टोमह्े समास्लाम्ने । कतवः | 

खापोद्िष्ा उदुन्तम' वरूथ ! शन्नोदेवीरभीषटये 

स्योना पृथिवि! पुथिव्यन्रिच्चम भूमे ! मानर्निघोच्छि 
दद् विष्णुविचक्राभे सहसथोषां परुषः दद् दिष्ण् विचक्रमे 

इन्द्र आसां नेता इन्द्रायेन्दो ! इन्द्र! जुषस्त प्रवह 

चरदिन्यौ राद्ञासि एकाटका तपत परेतं पादौ परसफ्रतम् 

प्रजापते ! न त्वह प्रजापते ! न त्वद् नक्त जाताख्ोषधे ! 

नमेाऽस्तु सरपेभ्यः तवे दिन्द्र वयम् ग्येरभक ेरम ! 

द्य जन्नानम् णष न्रह्धा य ऋत्विजः ये दिशाभन्तदे येभ्य. 

गणानां त्वा गखपतिम् छात् न द्न्द्र! निलया ललामामं 

अभ्व ! अभ्बिके ! इम स्लोमनरते एतनाजितं सुमान 

वाये | येते सहसि काणा शिशमहोनामस अन्तरीक्ते वायवे 
तं टतपावानः च्छादित् मत्र श्राम्यतः पचता बिद्धि 

यावां कशा षो चधा श्पूर्व्या सं चेन्नया थो अश्चिना 

णतं च मन्त्राः शुक्तयज्ञ्- एते च सन्ताः सास- पते च अन्नाः थत्र बेरे 

कदे यादशस्थानग्छास्तञ्चि- वेदस्य याच्थस्यानस्वा- याटशस्थानस्थासतञ्धि- 

टानग†द पडतो ७4-७€. पलिष 

खद्धपयो दशिताख्लतणएवावसेयाः 

स्तं तलाद् नादि- श्लच्विद्कालखारेण उहलादा- ङादसारेण ठलादाका- 

¡ षडलौ १०६-११०पले घ॒ नादि पद्ता१२७-११०५् "दिपद्गतौ ४८१५१. 
लखूपपतेादधिताः। करेषु सरूपनेादर्शिताः| भ खद्धुपतोदशिंटा\ । ̀ 
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रद | [ २७६५ |] रह 

[व ~ न + € 
कल्यनोययोगभेदे तर्िगेषः श्छय्य सिर 

ह ताराग हाणामन्योन्यः सातां युद्धसमा 

गस | समागतः शशाङ्कन दरे ास्तसमे स्"ष्ट०सि० 

भ्तकस्वान' 

उक्तो यथा 

“तारागं हाथां भौभादिपश्चग् हाशां परस्यरं योगे युद्ध 

समागमौ वच्यनाणनच्तगभिच्धौ स्तः चन्द्रेण सड 

पद्चुतारान्यतमख्य योगः समागमसञृननः । य्य" सद 

पञ्चताराखामन्वतमस्य चन्द्रस्य वा योगस्तदस्तमन' पूया. 

स्तङ्तत्वसम् न तवस्तमावम् बु्यभाते ` प्रागपरकाले 

तस्य सत्वात् | अथ युतेगेतेषत्व सा्स्लोकेनाङ"रङ्कना" 

“शोषे मन्द्ाधिकेऽतोतः संयोगो भवितान्यथा । हयोः 

प्रागया{विनोरेव, वाक्रयोस्तु विपययात् । प्रागयायिन्य 

धिकेऽतीतो वक्रियेषः समागनः" ख्डरसि°। 

“वयां हयो गोऽभिमतस्तयोध हयोभेध्ये यः चोधगनि- 

श्यं हश्तख्खित् मन्दाधिकेमन्द्गतिपद्धादधिक्रे डति तयोः 

संयोगोयुतिसञ क्नोऽतोलः पूष जात इत्ट्यैः । न्यया 

भन्ट्गतिगहे सोरुगनतम्-इादधिके सतोत्यथैः । वयोर्योगो 

भविता रष्यः| णवसक्त' गतैष्वलम् इयोः हयोः 
भ्ागयायिनोः युष्वं तिकयोमवति । वक्रिणोवक्रगति- 

हयोखिं प्य यादुकतवपरीत्यात् | ठकारादुगतष्यौ योगो 

भवति | भौव गतिखह्े मन्द्गेनिग हादभिके ण्यः स- 

योगो, मन्द्ग^तगद्े शोध गतिग इाद्धिक गतः सयोग 

इत्ययः) च्छयेकख वक्रत्वे व्याह | प्रागयायिनोति । 

` दवोभेध्य एशतरस्मिन् वक्रिखिःसति तद्] बक्रगतिग हात् 

पूव गतिम हेऽधिके सति-गतो यातः | यदाद पूव्वगति 

ग. इाहक्तगतिग ऽधिके मति खमागभ्यो योगस्तदा रषः 

श्यात् । अन्नो पपरलतिः | पूवेगयोये हयोर्मध्यं शोघ्रमद्या- 

धिकतवे श योगासन्धवात् पूव्यै' योगो जातः । मन्द् 

गद्याधिकले शोष.गस्य च्यु नल्वादये योगो भविष्यति । 

वक्रिणोसत शोत्रगस्याधिकत्वे ऽपरे तच्यु नत्वेन यो गरूम्धः 

बध्यो योगो भन्द्गख्याधिकत्वे शोष गद्योत्तरोत्तर ` 

ज्य. नत्व वम््वेनाखे योभासभ्भवाङ्तो योगः | अथ वक्र 

ओैतिखङात् प्व ग^तयद्हेऽ धिके खन्तरोत्तर' योयासम्भ्र- 

 बाङ्गतो योगः | पूर्वं गतिखाहक्रगतिख हेऽधिको वक्र- 

मतिस्य न्य नत्वे नाखे योगसन्वादेष्यः सयोग इति । 

अथ युतिकाले तनसंहयोरानयनं बुनिकालस्य गतेष्य- 

दिनाद्यानयनः च साचे ञचोकनरयेषाङ्'” रङ्गना० | 

*फ्ान्रक्काः सस्मुक्िजिप्रायमा हताः । भुक्तलरेख 

ग हाशानेकरश्या(द्स्थितिभेदेन | विभजेदनुलोभविलोमयोः ' इयोभक्रिरट्यैकिन् भक्तिः. 

योगेन भाजयेत्. । लब्ध लिप्रादिकं शोध्यः गते, देय 
भक्षिद्रति | रिपयैयादक्रगन्योरेकश्िस्तु धनव्ययौ | 

समलिप्नौ भवेतां तौ यै भगणसंस्वितौः | विवर 

तद्वद््ध, व्य दिनाद् फनभिषय्रते? स,°सिम। 

“बुतिसम्बन्धिनोर्ख हयोरभीषौककालिकयोरनरभ्य कलाः 

एक् खखगतिकलाभि युं खिताः (कमभताः)इयो य हयोर- 

चलोमविलोमयोमांगगयो$क्रमयोपेशव्य्धः | शपत्टगत्यन- 

रेखगणको भजेत् | विशेघमाद् | वक्रिणोनि ऋयानन्त 

इयोसेध्य रकतरे वक्रिशि सति तयोगेियगेन भजेत् । 

फलं कलादि खः ख गने योगे सति यहयोमागगयोः 

शोध्यः, भविष्यति-णथ्ये योगे सुति तयोटेयं योज्यम् । 

इयोवेक्रगन्योः स्र सव फलं .विपर्ययादुक्तमैपरीत्यत् 

कायम् | गते योगः योज्यम् । रथे योगे इहौनभिचर्यः । 
इयो्मध्य एकतरे ठकाराद्क्रिश्णि इति नयोयंद्यो- 

वेक्रमागेगयोः खखकलात्कफला्तै वनव्ययौ युतद्धोनै 

कार्यौ । तथाहि । गतयोगे भागेगगद्े खफलं दीनं 

वक्रिखि ग्रे योज्यम् । रष्व योगे वक्रगद्े शोध्यम् 7 

मागगगश हे योच्यभिति,। एवं ते ता बुतिसम्बन्धिने 

गृहा भगणसंस्थ7 भगे रा श्धिहितचक्रो संस्थिति 

योस्तौ राश्याद्यात्मके समलिप्नौ समकल स्तः | लिप्रा- 
पदख्य भगयावयवोपलक्चणत्वेन समौ स्त दत्यथः | अथ 

युतिकालन्नञानमादह विवरमिति| अभीटका{जिकयो- 

डु तिङम्यश्धिनोगं हय रन्तर कलात्मकं तदत् समकलो- 

पयुक्तफलन्नानाये यथा गतियुख्ितमन्तर गतियोगेन 

गन्यन्तरेख भक्त तथेत्यधेः . तेन हरेण भक्ता फलं 
दिनाद्कि गतेषयरबुनिवशादभोदकषानादगतेषयसुच्यत । 
तद्छमये तदतिकाले तौ गृहणी समौ स्त दत्यथः। अतोध- 
पत्तिः। यदि गल्यन्तरेष गतिकलास्तदा गद्धान्तरकल्धामिः 

का१ इति फले गतयुतौ गृयोः शोध्य । एषद्युतौ 
योज्य । इयोव कत्वे गत्बन्तरम क्रफले गतयुतौ म छयो- 
योज्य । रषयुतौ शोध्य वक्रगं हस्यो त्तरोत्तर' न्य - 

नत्वात् | अथको वक्रो तदा तयोरन्नर' पर्यङं गतयो 

गेनोपचितम् । ऋतो गतियोगहरेशागतं फलं गतथोगे 

सागगग.े इनं, पूव" तच्छ न्य नत्वात् । वक्रगहे यो- 

च्यम् पवः तस्धाधिकत्वास् | एप्रयोगे माग गग 

योजम् उत्तरोत्तरमधिकत्वात् । वक्रग्े शोध्यम् 

ताह्षार ज्यु नत्वात् | यदि गतियोगेन गन्यन्तरेष्ष वा 
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दिनमेकं लभ्यते तदान्तरक्नाभिः किरु? इव्यतुपातेन 

गतेषर दिनाद्युष्गमः'' रङ्गनार 

अहयुह न° त° । गडाणाद्पय्' परिस्वितानां किरण 
4 ९) 

संस्रणाादना युपदे तद्धदादिक खर सि° उक्त यथा 

^“ उघ्खे खं तारकाख्ये भेदः प्रकोत्यते, युद्धम 

शएविमदांख्यमंश्योगे परस्रम् । अआंथाद्रूनेऽपसव्याख्य' 

बुद्धमेकोऽन चदु । समागेंऽथाद्धिके भवतडदू- 

बलान्वितो " सृर्सि०। 

""भौमादिषञ्चताराणां मध्ये इयोयुतौ तारकाख्यं 

हिम्बने्योः स्वधमालाद्ञं दसञन्ं बुद्धः वदन्ति युतिः 

भेदन्नाः। षदं वृ दयोर्मानक्यखण्डतुल्य य।म्योत्तरान्तरे | 

भेदे मण्ड नभेटे भेदो भेदसजन्नो युद्धावान्तरमभेदो युद्धभेद्- 

नन्तवन्नौः कथ्यते | अयं भेदो मानेक्यखण्डादूने दयो- 

याँन्यो तरान्तरे । खबर भाक्छराचार्यै*सतु ““मानेक्याधांद्- 

दु चरविवरेऽद्पे भवेद्धेदयोगः कायैः द्यम, इवद्ख्िलं 

लम्बनाद्य स्फ टान् । कलष्योऽधःस्यः छधांशुस्तदुपरिग 

नो लम्बनाद्प्रसद्धत किं त्कादे3 लग्नं ग॒द्युतिसमये 

कद्धिताकांन्न साष्यस् । प्राग्वत् तज्खम्बनेन ग हयुति- 
समयः सखतः पस्फुटः खात् । खेटौ ता दष्योभ्ये 

ग इयुतिरमये कायैमेव तदेव । या्योदकस्वद्य्, चर वि- 

बर मेद्योगेख वाणो न्नेयः र्याद्धविति च यतः शो- 

लयुः सा शरावा। मद्द्ाक्रान्ोऽ्छज्ञुरपि तद्भःख्ितः 

ख्यात् तदेन्दरयां स्थे मोच्लोऽपरदिशि तदा पारिलेख्ये $- 

वगन्यः" दति विशेषेाऽभिह्ििः । भगवता तु सन्ड 

विन्बयोराक्षाथे दूरतो विवक्तदभथंनासम्भ्वाद्यर्प्रयासा- 

पे चतमितिष्ययस् । युतावन्धोऽन्यः किरणयोगे सति 

शमदा करिरखसङ्कङन सजन्त बुद्धः दयात् । हयो- 

यक्ै्यात्तरानरे ऽ शात् भटकलात्मकेकभाग।दूतेऽनधिके 

खयपरव्यसखन्ं युद्धः भवति । अंतर विषमा | एक 

इति। अवापसव्यवुङ् एकौ इयोरन्यतरोऽषुरणु विम्ब. 

खत् तंद्।पसव्यः युः व्यकः ख्ादन्यया त्ववयक्त युद 

ख्यात् । एवां चत्णां फलम् । ““अपसव्यं च्व ज् 

यमस् संगम" रसश. ' नेखनेऽमाव्यपोडा खाङ्धेदने 

प धनच्य“ इत्ति भागंवौयोक्त' ्नेयस् । युडभेदा- 

सङ्घा शमामनम्ह समागम इति । इयोयँग्योत्तर।. 

स्तरो षटिकज्ाजेशभा गादम्धधिके सति समागमो योगो 
भवनि , यन्नापि तियेषमाडइ भवत इति | गुतिविषवक्तो 

हे बान्दितो बखेन-“.स्वाना द्व चिनात्र॒ व्यथां 

। 
| 
| 
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केनापि न खता । प्रञ्चवयेऽयगष्खिन् स्थौ च्यरैन्डय - 

अलं टतस्" दति ब्रह्मिदधान्तयचनात् स्य,लमर्डल- 

लयान्वितो युक्तौ स्य लविम्बो समाविन्मधेः। चेत् स्त- 

स्तदा समागमस्तयोव्यं लः खात् । 
समागमः | (ददावपि मयू खयुक्ता विला क्जिग्धौ रमा- 

अन्यया त्वब्यक्तः 

गमे भवतः | अल्रान्योऽन्यः प्री तििपरौतावाकरपकचघौ 1 

युद्ध खमागनो वा यद्यव्यक्तः व॒ नच्तैभतः| , भूवि 

भृष्टटामपि तथा फलभव्यक्तः विनिर्दिष्टम्” दुक्त: । 

“भट्ज्ञेखांएसम्बद्ा अपसव्यस्तयापरः। ततो योमो भगे- 
देषासेकांशकसमापनात्ः इति काग्यपोक्तेख र" निरव. 
द्यस् । अथ युङगं पराजित ग्रहस्य लचषणमः ह "रङ्गना. 

^ छपसव्य जितो युद्ध पिह्िनोऽुरदीप्रमान् । ख्चों 

वर्य विध्वत्तो विजितो दक्ियाचतः” रस, 

“इयोमेध्यो यस्तदितरेख विध्वस्तो इतः ख॒ रविजः 

पराजितो न्नेयः। तख लच्चणमाह अपसव्य इति । 
अपसव्ये युद्धे यो जिनो जवलच्चयोिवर्जितः। एतेनो- 

ज्ञेखाˆदशरये सञ् हाफलं न पराजितस्य फलमिति खचि 

तभ् । पिहित आ्ाच्छादिनोऽव्यक्त इति वावत् । णुः 

रितरखहविम्बादल्य बिम्बः | अदीश्चिमान् प्रभारद्ितः 

ख्चोऽस्िधः विवयः वर्न स्वप्न स्वाभाविकेन 

रह्हित इत्ययः | दक्षिखाचित दतरग, इ पेचचवा दि 

याद्शि स्थितः | “श्यामो वा व्यप्रगतरश््िषान् रश्जि- 

भणग्डलो वा ख्च्लो षा व्यपगतरश्िवान् कशो बा, 

च्याक्रान्तो विनिपातितः कतापसव्यो विन्नेयो हत इति 

सगरो गेण" इति भागेदीयोक्तेः। अथ ज्ञोके- 

प्तराधन जयिनो मूख लच्चणमा ह” रधन 

"व्द्कस्थो दोध्रिभान् स्व् लोजवौ याभ्योऽपि मे वकीण". 
सिर ̂ दतरग, हापेचयोत्तर दिक्स्थः दौ्चिमान् प्रभायुक्तः 

स्यल इतरसहविम्बापेच्तया एधुविम्बः। जयो जययुक्तः 

सात् । शयोत्तरदश्चयाद्कस्यतक्रमे्य जयपराजवेः 

न स्त दूव्याद्ध याम्य इति। दचिण्दिशि यो गो 

शलो दौश्रिमान् ुचिम्बे। भवति स लयौ | अप्थिन्द् 

रत्तरदिथासख्ञ्चयाधकः । तथा च जयपराजलयनच्चख्यो 

दि कस्यानमदुपयुक्त सिति भावः| अथ ये वि्ेषमाड 

र ङ्क०।““अआसन्नावष्युभौ दौप्तौ भवतञ्चेत् समागमः । सलयौ 

हावपि विध्वस्त भवेतां कूटविग. हौ खि" “उभौ दौ 

च्छासच्नावेकभागान्तरगतान्तरितौ | पिशब्द्ादा्नच- , 

क्रतौ | दीप्नो प्रभायुक्तौ चेत् खातं तदा बाचि 

११100 
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शति समागननच्चयेकदेसद्धायात् समागमाख्य" युद्धम् । 

हावपि यह्नौ खखौ धच्छयरिम्बौ विध्वस्तौ हावपि 

पराजयलक्तणाक्राकौ खातां तदा कऋरनेण ज्ुटविग,ह- 

सञत्तकौ युरभदौ सटातास्। अथोत्यगेतः शक्रस्य जय- 

जच णाक्रान्तत्वमस्तीति वदन् समागमः शेशाङ्ेनेतिप्राक् 

प्रतिन्नातसम!गमे उक्तप्रकारमतिद्शति'? रङ्ग | 

“उदकस्थो ट्न्विणस्यो वा भागेवः प्रायो जयो । श- 

शाङ्नैवमेतेषां कयात् सूयोगसाघनस्'' र्सि° 

“दतरग हृःपे्लयोद्बस्यो दज्षिख्दिक् स्यो वोभयद्शोत्य - 

थैः | शुक्रः प्रायश उत्सगतो जयलक्तषणाकरान्तत्वेन जयी। 

कट्ाचिन् पराजयनुच्चणाक्रान्तो भवतोति तात्मयाचः । 

एतेषां भौमादिपञ्चुताराणपं चन्द्रेण सह संयोगस।धनं 

युतिसाधनमेषासक्तरीया गख्कः कुयात् । अत्न वि्ेषा- 

चकम् | “"शखवनया स्फ,टो न्नेयो व्च्चिपः शोतगोयु तौ” 

इत्यर्थे कचित् पुस्तके टशतेन स्ेत्रेति च्िप्रतवात्तदु- 

पे्षितम् अधिकारशाप्स्पः स्लोकत्वापतेचच । रतदुक्तय- 

न्ययोगे ननिसंख्कारनियेघस्य सिद्ध स्तद्यायुक्तत्वमिति 

नदक्गौ द्र्य ग हणोक्तरीया. साधारणयन सने त- 

दिभेणोक्तेरचर्द्धिरिनि ध्येयस् । नन्वेधां गाणां 

दरान्तरेण सदोध्वा त्ररान्तरसद्धावात् परस्पर योगा- 

इम््वेन कथं युतिः सङ्गनैत्यतन अह” रङ्ग 

५भावाभावाय लोकानां कद्सनेयं प्रद््भिंता । खमामगाः 

प्रयान्त्येते दूरमन्टोन्यमाच्िताः”” .सि° ¦ 

५णते खदा: खम।गगाः खखकन्तास्या अन्योन्यमाच्रिता 

यु 'तकालछह्वाधरन्तराभप्षैन संयुक्ताः सन्तः प्रयान्ि 

गच्छन्ति इति दूर दरूएत्रेख दथेनादियं ग॒ युति 

कलना कल्छनाद्विकाऽवास्तदा प्रदधिता पूर्पौक्तगन्योन 

कथिता | नन्ववस्तुभृता किमथेखकतेत्यतः प्रयौजनमाह 

भावराभावावेति। लोकानां भूस्यपाणिा, भावः. 

एभफलमभावोऽधुभफलं त्म शुभाशुभफलादे णायावसु- 

भूतापि युतिरक्तोति भावः” रङ्ग । 

गु इभेदास्तनफकोपिरेषाः समागमजयादिफलमभेदाञ्च टर 

खं १७अ० उक्ता यथा 

भयुद्ध यथय। यदा वा भविषदरद्।दिश्यने तिकालक्नेः। 

तदज्ञाने करं भया लंत' द्र्यखिदधान्नात् । वियति 

चरतां चह्याठपययं पया बमागं रंस्यानाम् । अति- | , 
दरूराद्डणग्वि१ये खमता{भिव्र॒ सस्मयातानाम् | व्यासन्नक्र- | 

जयोगाद्धे टोज्ञे खां श्मदापसव्यः। युद्धः चवःप्रकार' 

६९२ 

पराथराद्यौ सुं निभिरुक्तम्।. भेदे दष्िविनाभो , भेदः 
च्दां महाक्लानां च| उङ्ञखे शस्रभयः मन्तरिषि- 

रोधः प्रियान्वत्वम्.) चंएुरिरोषे युद्धानि भूष्टतां थ 

ष्ठरुकक्तदवमदीः 1 युद्धे चाप्यपसव्ये भर्वान्ति युद्धानि 

भूपानाम् |` रविरक्रन्दो मध्ये पारः पूरवैऽपदे स्वितो 
यायौ। पारा बुधयुररविजा नित्यः शीतांशुराक्रनद्रः। 

केतुक्रजराद्छशुक्रा यायिन एते हता यदा न्य्; । 

च्राक्रन्द्यायिपोरान् जयिनो जयदाः खश्गंदखय। पौरे 

परे इते पाराः परान् च्पान् विनिन्नन्ति। णवं 

यग्याक्रन्दौ 

दिक्स्यः परूषो वेपध्रप्राप्य सनच्नडब्लोऽणुः । अध्िग.ढो 

शिज्लतो निष्प्रभो विव््च यःसं जितः | उक्त वि- 

परोतल्चयसम्पन्नो .जयगतो वबिनिर्दिं्टः। विषुल 

च्िगधो दय् तिमान् द्ञिणदिकख्योऽपि जययुक्तः । हा- 

वपि मयुखष्टक्तौ धिषुले सिग समागमे भवतः| ` 

तवरान्योऽन्वप्रीविर्बिपरीतावात्रपक्चन्नौ । युद्धं समागमो 

वा यद्ययक्तौ ठ  चचषयंभेवतः | भूवि भृष्टतासपि 

ॐ, 
नागरयायिग् ऋाञ्चव। द्षिख- 

` तथा फलमव्यक्त' विनि श्यम्” । 
कज जयख “गुरुणा जितेऽवनिषद्ते बाद्भोका यायिनोऽग्नि- | 

वाहांश | शशिजेन रसेनाः कलिङ्गसाल्वाञ्च पीड्यन्ते । 
सेपरेक-रे विजिते जयन्ति यौराः प्रजाञ्च रोदन्ति । 

कोडागारम्ड च्छच नियतापाञ्च शुक्रजिते?" । 
८७. ॐ, शिज्ञे बुघजयद्ध “भामेन इते शशिजे टच्चसरित्तापखाघ्रसकनरेनद्राः । 

उत्तर द्किस्याः क्रदो! च्ताञ्च सन्तापमायान्ति । युरुषा . 

बुधे त॒ विजिते च्डेच्छशृद्रचेाराधबुक्तपोरजनाः । ग 

त्त पावेतोयाः पौद्यन्ते कम्पते च मदो । रविजेन 

खपे ध्वस्ते नाव्िकयोधाञजसधनगभिण्यः.। श्ययुखा 

जितेऽग्निकोपः खखाभ्ब द्यायिरिष्व सः?” । 

जोवजयसख “लते शुक्राभिहते कुल्तगान्धारकंकया मद्राः । 

खारा वला ङ्का गावः सख्यानि नथन्ति। मैमेन 

इते जवे मध्यो देशो नरेश्वर गावः । सरेण चाक 

नायनवसातियै्ेयशिविविप्राः।. शशितनयेनापि लिति 

इस्यते ग्ड च्छसत्यथद्ष्टतः ` पयान्ति सष्थरेशच 

ख्य यद्ध भक्तिफलम्” | 

शुक्रजयदख्य “शुक्रो श्यन्ते यायी चेष्टो विनाथ- 

खपद्सति । बह्यच्तद्सिघः चन्विलं च न वासवस्य 

जति । कोशलकलिङ्भवद्भय "वत्या सद्द्धा्च सध्यदेय- 

यताः। महतीं गजन्ति पीडां खषुमकाः शूरसे- 
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नाञ्च। कुजविजिते श्टगुतनबे बलम् ख्यव्रधो नरेनद्रसं- 

गमाः | सौम्येन पाप्रतौयाः च्तौरविनाथोऽल्यटटि । 

रचिलेन सिते बजिते गणसुख्याः शस्त्रजीविनः चतम् । 

जलजाश्च निपीड्यन्ते सामान्यः भक्तिफलमन्यत्" । 

शनिजयख ^असिते सितेन नितेऽषटङ्धिरहिविधगमानिनां 

पोडा | चिनिजेन टद्कणान्मोड काथिवाहलोकदेशानाम् । 

लम्योन पराभूते मन्देऽङ्बणिग्विहङ्गपशुनागाः। सन्ता- 

प्यन्ते गुरुणा स्त्री ब्छला मद्िघकशकाञ्च" | 

अयं विशेप्रोऽर्भि्ितो हतानां कुजन्नवगोशस्ितासि- 

तानाम् | फलं तु वाच्य ग. हभक्तितोऽन्यद यथा तथा 

धन्ति हताः खभक्तीः” । 

““नौ च खितेऽरिग्ट हगेऽथ पराजिते वा जवे श्डगौ व्रत 

विधै खटति होनः” च्योर न° । खउप्रयमशब्द तत्- 

काल्ख वच्य तोक्तिटश्या | यह विखडयहविमदाद्- 

योऽप्यन, तत्र च चन्द्रान्य खे: समागमे विं : न 

युद्धम इत्यक्त ठ» सं* १८ अण यथा 

भानां यथा रस्भवखन्तरेण यातो ग्ण यद्वा श- 

शाङ्कः। प्रद्िणं तच्छुभश्नराणां याम्येन यातो न 

शिवः शशाङ्कः । चन्द्रमा यदि कुजात्. प्रवाद् दक् 

पार्वतीयवलशालिनां जयः | च्त्ियाः प्रख्दिताः ख- 

यायिनो भूरिधान्यखदिता व्चन्वरा| छन्तरतः 
खश्तसख शशाङ्कः पौरजयाय सभिच्करदञ्च। सद्य- 

चयं करुते जय हाद" कोशचयं च नराधिष्तीनास् । 

डहखतेरुत्तरगे शशाद परदिजक्तलियपर्डितानाम् । 

धम्प्रख . देव्य च भध्यभख इद्धिः निच दिताः 

प्रजाखच | भार्गदस्य यदि "याच्य दक अभौ कोशयुक्तगज- 

वाज्िङ्धिद्ः । याचिनां च विजयो धनुद्मतां सख्धस- 

म्मरदाप चोत्तमा तदा। रविजद्य शशौ प्रदिशं 

हर्यादेतय् रभूभूतां जयः | शकाद्धिकसिन्ध् पद्रा 

खद्पाप्नाः यवनः समन्विताः । येषाखदग् गच्छति भय- 

हां प्रालेयरष्डिनिरुपद्रवञ्च। वहु व्यपौरेतरभक्ति- 

देशान् पुष्णाति याग्यन निडन्ति तानि । शशिनि फल- 

दकस्य यद् महस्योपदिटः भवति तदपसव्ये स्मेव 

प्ररोपम् । इनि पजिसमधायाः कोलति ता भग हाथां 

न खल भवति बद साकभिन्टोखं हरतः” । 

रद् 

पालमेदे | ७ब* | र्तद्ोघकशास्ो च त्च द सं° २० 

च्यध्यायात्क' यथा 

रमेः- “सवैर भविंरलसखयुता वनानि देवादिग्चयिष्टदं इस- 

साषटतानि। खन्द्न्ति नैव च पयः प्रचर वन्त्यो रुग - 

भेषजानि न.तथातिबलान्वितानि | तौच्छ तपत्यदिविजः 

शिशिरेऽपि काले नान्यम्ब्,दा जलघचो ठचलसच्निकाशाः। 

नषटप्रभतेगणशोतकर' नभश्च सीदन्ति तापसकुलानि 

` सगोकुलानि । हख्यश्रपत्तिम्द्सहाबलेरुपे ता वाणा खना- 

सि्सलातिथयाश्चरन्ति | न्नन्तो छपा युधि न्पादुचरेश्च 

देशान् संवल्घरे दिनकरस्य दिनेऽय मःसे'" | 

विधोः-“व्याप्नः नभः प्रचलिताचलसन्निकाभेव्यांनाञ्जनाल्गव 

लच्छविभिः पयोदैः । गां पूरयद्भिरखिलाममलाभिरद्गि- ` 

रत्कण्ठकेन गुरा ध्वनितेन चाशाः } तोयणग .पद्च- 

कुषठदोत्मलयन्त्यतोव फु्घदरुभाग्ट, पवनान्यकिनादितानि । 

गावः प्रमूतपरयसो नयनाभिरामा रामा रतेरविरतं 

रमयन्ति रामान | गोघमशालियवधान्यवरे्वाटा भः 

पाल्यते न्दपतिभिन मराकराच्या । चिल्यङ्भिता क्रदुवरे- 

दिषिघष्टनाद्ा संवतृसरे शिशिरगोरभिसष्परटन्ते 

कंज -““वातोद्धतश्चरति वद्धिरतिप्रचश्डो गगसान् वनानि 

नगराणि च सन्द्धिन्षः | हाडङेति दश्यगणपातहता 

रटन्ति निःस्लोना विपशवो भुवि मत्यसच्खमः | अभ्य् - 

छता वियति संहतमलयोऽपि द्चन्ति न कविद्पः 

प्रचर पयोदाः । सोज्रि प्रजातमपि शोषह्ठपेति शद्ध 

निष्यन्चमप्यविनयाद्परो हरन्ति । भूषा न सम्बगाभपा- 

` लनसक्तचित्ताः पिन्नोल्यरूकप्रचरता भजमप्रकोप 

शव विघरुप्रहता भवति प्रजेव संवत्सर ऽवनिद्तख 

विपन्नश्खा“ । 

बूघस-“माचैनदरजाकक्हकाकरनागरा शां गान्धर्वेण 
ताख््विदां च दिः । पिप्रौण्या च्पतयो ङ्ग तदे - 
नानि दित्घन्ति तदिजिननानि परस्सरेभ्यः। वात्ता 

जगव्यवितथाऽविकला त्रयो च सभ्यक चरत्यपि मनोरिव 

द्ख्डनोतिः । ऋध्यच्चर' खभिनिविष्टधियोऽनब केचित् 

आन्वोकिकोष च परः पदभोमानाः ) हाखन्नद्रत- 

कविवालनपुसकाना युक्रन्नसेतजलपवेतवासिनां च| . 

इदि करोति खटगनाच्छनजः खकेऽव्र् ` माते ऽथ यः 

व 

[५ 

, भ्रचरतां भविः चौषधौनाम् 

युराः-““ध्वनिर्च्चरिनो श्वर द्युगामी विषुको यत्तः 

षां भनांसि भिन्द्न् । विचरत्यनिधं दिोत्तभानां 

ग्रह्धयुद्वभ न° गयु स यत्न ताद्य भस् । ग इबुद्धा- 

धिकरणे नकल चङ्ैमवशद्ट उदा* । 

यदव्ादिफल नर ६त. । 1खूवादिग, इस्तामिकवरेमाय- 
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हृदयानन्द्करो ऽध्वरांशभाजास्ःः। च्ितिरुत्तभसखवत्य- 

नेकदहिपपत््यश्चघनोरुगोकुनाद्या । चितिपैरभिषालनप- 

शा द्युचरस्सधिजना तदा विभाति । विविैषिय्च्चतेः 

पयोटेढं नमूिं पयसाभितपयद्धिः | खरराजय॒णः शुभे 

ऽत्र वरे ब्धसस्या क्षितिर् डियुक्ता" । 

श्टोः-< शालो्लुमवयपि धरां घरोघराभघाराधरोज्करित- 

पयःपारपृथेवध्रा | = चआरौमल्वरोरूहततान्ब् तडागक षा 

योषेव भाव्यभिनवाभरणोज्चलाङ्गो | चत्र चितौ 

चपितभरिब्रलारिपचम् डने कजय शब्द् विरावि ताम् । 

संहृटशिटजनदुखविनषटगी गां पालटन्यवनिषपा नग- 

राकराद्याम् । पेपौयते मध् मधौ सह काजिनोभिजं- 

गोयते खवणहारि सवेणोणस् । बोभुज्यते {तयिः 

खद्तख जनेः सहाच्नम् अवरे सितः मदन जयाव- 

चोघः"? 

शनेः-“ उद, तदथ गणभरिर्ाकुलानि राद्धा रयनेकपशु- 

वित्तविनाकतानि 1 रोद्धय माण हतयन्धे जनेजने 'रो- 

गोच्तमाङ्यङ्ालानि बमृच्तयाच |. वातोद्धताम्ब्, घरव- 

जिंतमन्तरिच्म् आआरुगणनेकविटप' च धरातलं, द्यौः । 

न्टा्कचन्द्रकिरणातिरजोऽवनङ्धा, तोयाशया विजलाः 

श्वरितोऽपि वनृव्यः| जातानि कुलचिद्तोयतया विनाशम् 

च्छन्ति पुटिभपराणि जलोच्ितानि | स्खानि मन्द् 

भभिव्ति इत्रशलौ वँ दिवाकरछतख सदा प्रत्ते” | 

अशुरपट॒मयूखो नोचगो $न्यौजितो वा न सकलफल- 

दाता षिदोऽतो ऽन्यथा यः । यदशुभमशुभेऽवदे मासजं 

तख इद्धः शुभफलभपि चेवं याप्यमन्योऽन्यतायाम्?? 

श्रद्धवङ्कि प° ६त०। गहयद्धे गोदे येन होमाऽधिकरणे 
वद्धिभेदे स च यहयन्नन्ट् २७६४० दशितः 

ग्रहविप्र ए" ईत । -ग, हो डे ्यकदानय इखेन पतिते विप्भेदे 

(देवन्न) “तच्छ ग. ङदानोह यता ̀ च ग.हयासके 

&पटले उक्ता यथा 

%वलादानच्च यो दद्याद् यहविप्राय छन्दरि । आपन्म्क्तो 

भवेत् सोऽपि भवि संमोदते खम् । खवयोख ठलां 

दद्याद् गृहविप्र्य यः प्रिव! । तख दः चरशुरुराः 

युद्धि करोति सः। यस्तु रौष्यठुलादानं दद्यात् गृह 

दिजाय च। बन्तुटस्तख शयुक्रः सन् स खजेहोधजीवितम् | 

ग हदिज्ञाय यो दद्यान्, लां ताल पाववं ति | । सन्तुशो 

“रङ्ल सतख दीवा बुश करोति हि। यो द्रद्याद् यह्विप्राय 

पि्तबष् दलां पमे !। तद्य दद्र वषः कथादायुः- 

` षटि" सगौरवम् । -ग विमाय लौह तलं यस्तु 

` प्रयच्छति । प्रोतः ` शनेञ्चरस्तख विषलाय्ः प्रयच्छत । 

 शोशकख तुलां दद्याद. गहविप्राय यः प्रिये! । तखा- 

शु राड च्प्रीतः सौभाग्यायःःपयच्छति } यः खर्पर 

: ठलां दद्याद् खदविपाय सुन्दरि ! सन्तो भगवान् केत - 

स्तखायुव्वद्वयेत् चखम् | तलां ता्खयो दद्याद् 

ग हविपय छन्दरि } । आादिव्यस्तख स पोतो दौवायु ६ 

परयच्छति । ग विषुव यो दच्याद् तलां कांखख 

न्द्र !। सन्तु्टस्तद्ध ` रात्मीशो विभ त्ययः पयच्छतिः" 

ग्रहशृङ्गाटक न° छ° सं०.२०्अ० उक्तं खद्योगमेरे यथा 

य्यां दिशि दश्यन्ते विशन्ति ताराग्रहा रवि सवें। 

वरति भय" दशि तस्खासाबुघकोपन्तुधातङ् ; | . चक्र- 

धलुःष्टङ्गाटकदण्डपुरप्रासवजसंस्यानाः । चुदरषटिकरा 

लोके समराय च मानवेन्द्राणाम् | यिन् खांशे श्या 

गमाला दिनकरे दिनान्तगते ॥ लत्रस्न्यो भवति षः 

परचक्रोपदरव्च महान । यत्रे कयुः समागम 

तच्जनान् गृहा न्य्: । खविभेद्नाः परस्यरभमलंम~ 

यूखाः शिवास्तेषाम् । गृहसंवतसमागमसम्मो हसमाज- 

सच्निपाताच्याः। कोशञ्चत्येतेषामभिधासखे र्णः 

साकम् । रके चत्वारः सह यौरयांयिनो ऽथ वा 
पञ्च । संवर्ते नाम भ्वेच्छिखिरायुतः स॒ सम्मोहः । 

पौरः पौरसमेतो यायो सहृ यायिना सभाजाख्यः। 

यमजीषसङ्खने ऽन्यो यद्यागच्छेत्तदा कोशः । उदितः 

पञ्चारेकः प्राक चान्यो यदि स सन्निपाताख्यः | अवि- 

कततनवः स्जिगघा विपुला समागमे धन्याः । समौ 

ठ संब्तसमागमाख्यौ सम्मोहकोशौ भयदौ प्रजानाम् | 

समाजसञन्नः स्मः प्रदिष्टो वेरप्रकोपः खलु सन्निपाते” 
ग्रहसमागम ए ६त° । चन्द्रेण सह भौमादिपञ्चपह- 

योगभेदे । यहु तिशब्ट ग. हष्टङ्गाटकशब् च पितिः 

ग्रहादि इण पा चकते कत्रि णनिप्रत्ययनिभित्ते धात- 

गणमेदे स च गणः शिन्वन्तया पा० गण द्ध. उक्रो यथा 

गाडी उत्साहो उदासौ उद्धासौ स्यायो सन्ती संमदं 

(रचश्ववपशां नौ) निरतो निच्ावौो निवापी निशायो ` 

(याच्या त्रजवदवसां प्रतिषिद्धानाम् ) अया चौ अव्या - 

हारौ असंव्याहारी अत्राजौ अवादौ आवासो ( अचः 

पअचित्तकन्तेकानाम्) ककारो अदारौ अविनायी 

विश्यायौ विषायौ ( अभिमादी. भूति) ऋषराधी 

खपरोधौ परिभव भखिभिाशौ इति ग हादिरालतिन शः” 



ग्रहा 

ग्रहाधार ए. ६त } घरउनलग्रं ¦ तख तथात्वञ्च खगो- 

लशब्ट ए, २४१९।२० दर्थितम् सहाश्रयाद्योऽयव । 

प्रह (धिकरण न हदय 

यान्नापकमधिकरणस्। न्यायद्ूपे पञ्चाङ्गः अधिकरणभदे 

त्च ञे* ९अ° !पादे दितं संदेपतस्तत उद्धत्य तत्व 

बोधिन्यासक्त यथा 
ई ८. 

ट्शापवित्रं वासःखण्डं खः सोमरसादिदविः्पात 

विभेषः तत्र एकस्य व माच्जःनखुत एकत्वा विवच्चया सव्व". 

खानिति संशये “पशुना रद्र यजेत" इत्यते व एकवचना- 

देकत्वविवच्तया रकखैव माच्जलनं न सव्वेश्षां तथाच 

श्र “एकत्वं युक्रमेकख्य छतिसंबोगादिति, प्राप्ने त्रमः। 

प्राप्न नामनेन माजन 

शंस्कारोविघीयते तन सहमति हितोयय। एकोह् - 

श्यत्वं फलवच्च बोध्यते प्रधानं यं प्रति माव्लंनं 

प्हाणां यागोपक्रणतया 

शुः ““प्रतिप्रघान' सुख आवत्तेनोयः'” इतिन्यायेन स- 

म्बे^णां माजन प्राप्तम् उदे श्गतमेकत्वमविवचितं न च 

सरहत्वजातिमांज्जनेन संस्कार्या इति तदाच्रयेक- 

भाजनेन सर्वे संता भवन्ति, जातेः स्डत्तितवा- 

दित्ये कत्वविव््ायामपि समाव्जं नसिद्धिरिति वाच्य् 

जातेरभृनतेत्वात् ऋपूर्वांबाधनत्वाञ्च तज्ञच्वितानां टरव्या- 

खाममून्वं साधनतया तड्क्तम् «उदेश्य 
स्तया -जातियेड व्यः .क्च्छते तया | तस्ाङ्गमेष सम्प्रामः 

शखयेति विनिश्चयः" । नचैकत्व' नोद् श्यगतम् चपि व 

समार्गात् 

रकत्व' समव्नं नञ्चोभय' वियति वाचं "पह 

संखटज्यत् सचेकः काय इति वाक्यभेदापत्तेः एकत्वद्य 

खवेखहेभु खिदत्वेन विघानासम्पवात् खसमानाधि- 
र ह ४ 

करणकमस्म् तानिच््पकमाच्जनसजातोयकमतासमानाधि- 

कर णान्योन्याभावप्रतियो गितानवच्छ द्कंकत्वद््पविशिट- 

मेकत्वः धेय तथा सति सदमांजेनासिद्धिः 

श्यृतणथ एकत्वविशि्य हय माजन विधौयते एकत्व 

सहत्वञ्च सेषु वततत दति एकल्वविवक्वायामपि स्व 

भाज्जनति{$रि्यपि परास्तः ताटशेकत्वघ्याव्यावत्तकत्वात् 

विभिष कत्वविदच्चायान्च चउक्तदटोगदिति साम्मदा- 

विका: । ऋलदमकवधेयस् एकत्व ववच्वायामपि सबे- 

भाजलसिद्धिः न्यर्हि एकत्वविवकच्ायां प्रये कमेव मा- 

लनः न तु मिलितानामेकं भाजनं तथात्पे साहित्ये 

अद्ध {चनं निषि थेत। तद्माटेकयचन(नद्"थात् 

{२७७० ] 

टि [प ॐ 
पालविशेष& कत्वाविवन्ञा- . 

सोमयागे अयते ^दशापगित्रेण सहं संमार्टति. 

गृहौ 

प्रतिप्रधानं यु याट्हिन्यायात् प्र्ेकं स्वेषां माजेनमिति। 

शत्य स्लसमानाविकरयकतानिरूपकमाजननिद््{प- 

तक्भेताखमानाधिकर णान्योन्या भाय प्रतियो गितानवच्छे - 

दक कत्वरूप विशिष्ट कत्वभेव पिवच्धित" खात् । चअषि- 

वक्ितत्वसिङ्धान्तस्तु एक्खौव .मा्जनः न स्वेशधामिति 
प्रापक्ख सखसमान। धिकरणे दिपूव्वं पचोक्रख सा 
मान्यतो साजेनघटितेकत्वष्य विवच्चामादाय। न रवः 

पहं संनारट्गेति वाक्यात् कथं सवेषां माजननोधः पड 
त्वे नोपस्वितद्ैव सहृख सार्जनबोधनादिति वाचम् 
चह श्यविधे यभेदेन भिच्धानामेव वाक्यानां तन्त्रेयो- 

इ्धारणात् प्रतिप्रधान' गु खाट न्यायात् सवमाजन- 

सिद्धौ वाक्यभेद्कल्मनागौ रवच्छा प्रामाखिकल्वात् अतणव 

भावा्धदीपिकायां रूपिणो खयं वरोयण्ड बार णव्या- 
ख्याने “न चेव वाक्यभेदः अनुदयविधयमेदेन विभिच्चा- 

नामेव वाक्यानां खडहप्रयोगात् यं समा्ौतिददिति"” 

द्टनीशतं चोधरस्वामिचर योः? | 

ग्रहाधौश ए" ६त 1 खये सडध्यचाद्योऽप्यव । 

ग्रहामय ए" प्रहशत ्ामयः। महाकेश ्कन्द्महाद्या 

वेश राजनि° । भ 

दावम् न इ सहनौ जन्दरसयौः अवङ्गाति यव+-ख्द- 
ल्द । श्राहौ । चन्द्रसुया अमं नमिति तदुव्यान लिङ्गा. 
त्तं तथात्वम् । भावे ल्युट् ६ैत° । रम्यो; परस्पर 

बुद्धे च । “ग्रहावमहूंने चेव पषवद्धान' समाचरेत्” 
° सं* ४८० । 

परदहाशिन् पु सहं कन्द्यहृदोषसश्चाति नाशयति अव+ 
अश-खिनि । सखहनाशकटडक्ते शब्द्र“ । 

ग्रद्ाद्वय दए. सह यहूदोधमाह्खयति नाथाय आकारयति 
आ+ | मूताद् सचे राजनि०। तस यह. 
दोषनाशनेऽ ङ् शतुल्यत्वात्तथात्वम् 1 

ग्रहिल ति° खहोऽखू्ख काशा० इलच । निर्न्वयुक्ञं । 

निव॑न्वच् कोपादलुरागातिशयाञ्च भवति तत् “कोपमूल 

निबन्वयुक्तं । ^“ न निशाऽख्िलयाऽपि वापिक्ञा प्रसाद 

सच्िलेव सानिनी? नेष | आतुरागाधीननि्बन्वयुक्त 

“प्रसाघनसहतैर दाभिः रसादौ नां व्यङ्कत्व क्तम्" सा०द्०। 

गोठ व्रि खह-दच् दटोदौषैः | {यह्टपकन्त {र रेक. 

साद्िखि च । “विषयाणां सहत ख शनेः पञ्च न्द्र 

य।खि च" मनुः | “खहोता याद् नष्टः खात् कृटु- 

म्वा छतोव्ययः'' मुः । 



ग्राम 

गृह्य ए" सहः, इविःणाव्मेटएव स्वायै यत् । इवषिःपात 

 श्धपे यन्जिषे पालने । “यास्माकोऽसि शुक्रस्ते यद्यो 

विचितस्ला ' यजु ४।२8। | 

वायवा)द्यह्ाणाखपरलच्चणम्” बेददौ° । 

 ग्राभ . ए" सह्-ण वेदे चस्य मः ग्राहके) 

` इष्ट ! चुमन्त चित्र खाभं खंग्टभाय ० ८।८१।१। 

््छातन 
1. 

“प्पाभं याङकमः? 
राम १. यस-मन् खाद्न्तादेथः। “विप्रा विप्रभुत्याञ्च यल 

चेव वसन्ति ह्कि। सत साम षति प्रोक्तः शद्ाणां वास 

त्रवा इति" «तथा शृद्रजनप्रायाः इसकबलणो- 

वलाः । श्षेलोपयोगभृमध्ये वस्तिं मसं चिका" इति 

चोक्तलजये विप्रादीनां १वासस्थाने, (“घुः शतं परि- 
णा होपामात् ` चेतान्तर' भवेत्" यान्न, । ““यरानेष्वा- 

तविष्टषेष" रघुः | “व्यजञेरेक' कुलखाथै ानयखा्ये 

कलं त्यजेत् ¡ सामं. जनपटखाचे खाकर एथिवोँ च्य 

जेत् हितोप० 

भाः | 

“वथा कुटुम्बिनः सव्वे्येकोमूता 

भषन्ति दि) तथा सूरायां सन्दोहो याम इत्भिधी- 

यते'” इत्य क्रो रस्ठर्ंवभेदे, “वडजगामो भवेदादौ 

मव्यमखामणएञ च। गान्धारप्रान इत्येतत् यामत्रय- 

छदा्तम' “मन्द्रावत्तोऽथ जोमूतः चभदो यामका- 
स्त्नरयः। जन्य्रहेतवः'* 

द्िनायधुतशाकाम् तेषाञ्च सप्रसखरविशेषयोगात् एकवि- 

शतिमृच्छंनाडेतत्व' यथोक्तं' तत्रव “क्रमात् खराणां 

सप्रागामारोहश्चावरोहणम् | सा मर्छनोच्यते मामस्या 

सप्र सप्र च| “ग्रामतरयेऽपि प्रत्येकंसप्र सप्र म- 

च्छ^नोदत्ये करिशत्तिमच्छंना भवन्तीति” मद्धि° | अधिकं 

शंगोनदामोदरे दश्य॒म् ।५स्फ् टौ भवद् पामर्विशेषमृच्छ नाम् 

माघः) शि च्चिच्छब्द पूथैकथः रतदधेसंवाते च यथा शन्द्यासः 

, स्यैयाम इत्याद । “ अन्दाकरकरपामः” कथिक्लपटूुमः। 
४जनपटे च “यद्याश्रासः प्रदिशि यख गावो यख 

सामा यख्य विश्वे रथासः” ऋ* > १२।७। “गुसन्ते ऽत 
ख्राभाजनपदाः”' भार । स्वार्थे क तेष्वयेः “दोयनां 

, धामकाः कौचित्? भा द्यो" १४ ६६ जो° । खल्पार्ये 

ठी ततः खाये क ग.भटिका खसगने छी "स्वग 

। गुमटकाविलुख्डनदघोच्छूनेः किमेभिभूं जेः" चा" द° । 
१५गाभवास्ि कपरकःदिजने &ग्मखशे संहते गमखे- 

टमख | अततृसंम्बज्विनि दयाम्यध््य्म च । 

षड जमध्यमगान्धरास्याणां 

अ्ामकाम् लि याम सखक्ञायत्वेन कामयते कम-णिडः 

। ६९८४ 
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५“सहएव य्यः शुक्रपदनेन्द्र 

ग्राम 

अण्, उप स" | ाकसम्बन्धितया सामय्य कारके | 

भ्यवाग्वा प्रासकामः” कात्याश्रौ०४ | १५।२२) ““खपद्व्यो 

खासकामख'” २२।८।७। “दोर्षव्याध्िय्रामकासप्रजाकाम- 

पशुकामानां वा“ २२।६।१७। 

्रामकक््.ट षुस्त्री त° | साभ्ये कक्षटभोदे “कलविङ्गः 
सबं हंसं चक्राङ्गः यामकम्” “दत्राक' विड वराहं 

च लनं सामङ्गक्,टम् । पलाख ̀  ग्ट ञ्जन' चेव मत्या- 
जग्ध पतेत् दिजः” इति मच्ुना तन्दरंसभच्तयां निषि- 

बम् स्यां जातित्वात् डे । 

ग्रामकुमार विण साभेष संध्ये कुमारः चन्द्रः ˆ याम- 

चन्द्रे | तस्य भावः मनोज्ञा बज् | साजक्मारक 

तद्धाबे न° | 

श्रामकुलाल पु खमे कुलालः । साम्ये कुलाठे कुम्भकार 

“खामः शिल्यिनि'? पा० खवा प्रशतिखरता साम 

शब्दञ्च आदा.दात्तः | णं खालनापितादिप वाऋाद्य्- 

दात्तता | ततः मनोन्ञा° भावे वज् । 

तद्भावे न 

खाभकुलालक 

[ इारा° म्वियां जातित्वात् डेष | 

ग्रामक्ूट स्तो सामख कूट. इष वञ्चनाप्रधानत्वात् | शर 

यामक्रोड एलो यामे कोड़ः। साम्यगू करे यां जाति- 
त्वात् केष “स दोग्धौतँ चेरचत्टज्य यामक्रोड्गं दध्- 

चति" काशी ०२६१ सामशकरादयोऽष्यन षुखत्ो° । 

ग्रामण्या ति चह-वबाद्याये कप ५त० । {सामना 

स्तिया टाप् सा च रेग्रानवाह्यसेनायाम् । [तथात्वम् । 

य्ासमरीथ मन्याम मेयम | सामभेटे तद्य यामे गेयत्वात् 

ामगोदुष् इ* ७त० | पास्ये गोपे यामः शिल्सिनि 
पाण वा ख प्रजतखरत्वे प्राप्र बुक्तवारोदवाञ 

खाद् दात्तता । 

ग्रामघत्त एु* ६ैत०। यामदख दव्यहरखेन इहननप्राये व्या- 

पारे। ^"सामवाति हिताभङ्गे पथि भोषाभिदर्भने। 

श्तितोनाभिधावन्तो निवखाः सप्ररिच्छद्ाः* भनुः | 

“सखामवाते प्रामलुण्ठने'” इुज्ञ ° । र्साभटत्तिजिन नने 

“स्टगोऽसकलदू पामवातमाचष्ट “ द" संर ३०.य० | 
“एकस्याने रूभन्दौोघः सप्राहादु याभवातलत'” र्६ैखर। 

श्रामघातिन् एसो चामाधेः तत्रस्वलोकभक्तथायथं हन्ति 
पन् हन-खिनि । साभस्बद्छलोकणेण्णा्थं पशु- 

घातके | “सामघातौ च कौन्तेय | भांसख परिविक्र- 

यो” भाग शा० ३४ आर प्रायब्ित्तोयोपाख्याने | 

प्रामघोषिन् ए साने शष्के बोधोऽस्यख एनि । खंग्रन्द्ने 

च्व | 



ग्राम 

षदे । "संक्रन्दनः प्रदोष रेः प्रवेदलद्वहधा 

सामवोएो'' चअद्° ५।२०९। उच्य इष्केण शब्द्मान- 

स्वान्तस्य तथात्वम् | 

श्रामचय्या स्तनौ €तर । साम्यधसोः स्त्रोसम्भोगे ५“सब्वंशो 

वजेबेद्ामचग्यास" चाश्वन्यौ० १२।८।३। सतिषर्मोक्गौ 

 सामच्यां सत्रोसम्भोगः"' नाराश्ट. | 

ग्रामज नरि* याने जायते जन-ड। खाम्ये धान्वादौ , 

ग्रामजनिष्यायौ स्तनी कम्प्र" नखनिष्पाव्यां धान्यभेदे राजनि°। 

ग्रामजात लि खामे जावते जन-कत्तरि क्तं) साम्ये 

धघा्यादौ "“न स्रामजातान्यात्तोौऽपि सृलानि च फलानि 

च" सुः वानप्रस्यधर्ममोक्तौ । "खामजातानि फाल 

कटभभागे जातान्यपि फलादोनि न भक्षयेत्” कुक्ञ * । 

्रामजाल न° । यामसम्हे, चक्रशन्दरये लिका° । 

ग्रामजित लि सामं रुंहतं जयति विन्ञे षणेन, जि- 
क्किप् । श'वाक्रकख वस्तुनः विख षयिनरि । “निथु- 

वन्तो सामजिता यघा नरः“ ऋ ५।५४।द] 

प्रामणौ लि साभ समूहं नयति प्रेरयति स्लखकाय्ये 

गो-क्रिष् णत्वम् । प्रधाने रसामाध्यच्ते श्नापिते ए, 

भेदि । ““गाभभ्योऽन्नः चरां चरापेभ्यः' कौ मीत्° 

जा०। सामं सामध््माः नयति । &भोगिक्ते हेम 

सामेण जेथुनव्यापारेण नयतिः कालम् । बह्धज्नभो- 

म्यायां च्ियां ५बेष्यावां ई नीलिकायां -च स्त्री हेमचम। 
७ जिष्णो घु “चअयणोखौनण्टोः ज्रोसाम्" विष्छ् स° । 

भृतगमख नेटत्वात् गुमणोः भा | सामण्यः 

ष्दम् तच्चशि° अख । ामण तत्सम्बन्धिनि लि । 
सामखोरिवाचरति क्च सामणोयते। ततः कर्तरि 
अच् ग.मयोय वत् ति° ““सिन्पधुक्रूलाच्चिताये च 

पामण्ोयसहावलाः'* भा० स ९१९ | 

श्रामणोधष्य न सामयः भावः त्व वेदे एषो) च्याधिप्ये | 

.+रषोऽलं चिये धारणाय राच्चद् वा सामणीचय्राय* 

त° ब्रा ८।६।२।१। [तिरि । 

ग्रामतच्त एु* त° टच् समा | ब्ूनां क्षाधारष्ये का 

यामता स्रौ धामाथां समूहः तल्। यामसमहे ((तका- 

ङ्द" प्राच्यो खाता बह्विश्ालाः" रेत० ३।४४; 

मधन ए* साने भवः खण यामो धसा : | ̀ साम्यधमो" 

मेने -शब्दा्यचि* तस ॒स्त्रीपुध म त्वात्तथास्वम् । 

धषामपाल ४ रासं पालयति णालि-अख् उपर सर साम 

रक्तके \संन्यमेदे रमामाध्यक्ते च | 

[ २०७२ ] म्रामा 

ग्रामपुत्र इ यान गु मस्यबद्धजनख दल द्व पाक्य 

त्वात् । बहना पातया षुलदच्छे |. ततोभनोन्ना+ 

भाते व| ̀ सखामपुत्रक तद्भावे न+ । 

ग्रामप्रोष्य ए" ६त° | बह्भनां प्रेष्ये | ततः भनोन्ना. भके 

व । सामप्रष्यक तद्भावे न° ग॒ मपरष्यख खाब्ंऽपान् 

वोक्ता यथा “शटृषलोपतिः पिशुनोनन्तनख  ्ामप्रेष्योः 

यञ्च भेत् विकम््" भाग्ा०६५अ० | ^्ष्यो सामद्ध 

रान्नश्च कुनखौ शवदनकः'› मनुः | 

ग्रामण्धत ए*यान्ेख ततरस्यसभूहे नच्छतः प्रेष्यः | व्डजनभरः 

श्णोगे। स च अब्राह्मणः यथाह शाता “यबराद्यणास्तु 

षट् प्रोक्ता ऋषिणा तत्ववादिना। आदयो राजग्छतस्तेषां 

दितोयः क्रयविक्षयौ | दतौयो ब्याज्यः खात् 

चर्यो सामयाजकः |. यञ्चमस्तु भ्टतस्तषां यामख 

नगरद्य च | अनागतां त॒ यः पूवां सादिल्यां चैव पचि 

श्राम् । नोपाख्पेत हिजः सन्धां स षठोऽनाद्यखः खतः 

ग्राममदुगुरिका स्तौ साख प्रिया मदुयुरिकां। यामख 

भष रिकेव वा (खङ्गे) १मत्ख्भेरे रसामयुञ्धे च सेदि 

ग्राममुख ए, सामो प्रभस्यजनो इखमिवाद्य । . च्् 

। लिका० तख सामजननिष्पाद्यत्वातनम्, खत्वमू } 

` ्रामरूग ए. ६त° । कक्तर इारा० । कक्,रख पामे इय- 
उल्यत्वात्तथात्वस् स्तयां जातित्वात् ङगेष । 

ग्रामयाजक पु* ६त० | प्रम ज्नानावशांनां याजके चप- 

जषटविप्र । प्रामभ्डतथन्द् टग्यम् | “युस चादतके 

पापे कतघे यसखयाजके" मा बर १९६अ० | ऋषा- 

ल्लोक्तौ । 1 

भ्रामयाजिन् ष सामान् सामख्यनाज्ञावन्ं याजयति 
यज्ञ-खिच्-खिनि। यसयाजके । “((नाञ्रोलियतते 

अन्नं सामयाजि्ते तथा, महः दभोच्यान्नोक्तौ । 

गास(भे)वास ए* अतर वा लुक । याने खितौ 
ग्1स(मे)वासिन् ` लि गुने बसति वस्ष-शिनि १ 

अलुक्स” । गामे ख्छायिनि स्िवां ङ्गेष् । 

गगमषण्ड ए० गामे गाधं चरः | गाम्बधमैरडिते 

कोगे। ततः मनोन्ना, भावे वज्} मुगमषण्डक तद्भावे न 

रामस लि? गुने तिष्टति स्वा-क। गुभवासिनि 

ग्रामद्धासक इ, गम हासयवि इस-ण्िच्-ण्द् च) 

भशिनोपतौ शब्द् चः ' 

ग्रामाधान न° गुनद मुमपोषणायेमाौवते अश्वा 
ल्यट् । क्छावाथास् इखायुषः 1 

का 7०1 ह 7,११.१७. ` 

~ 



ग्राम्य 

श्रसमशनान्ते गाभान्त गोत्रजेऽपि वाः ` छतवापनो 

गाभान्त गोव्रजेऽपि वा” मनुः । द्ध 

त्वाच्छः | यामान्तीय गामसमोपभजे त्रि, “पथि जने 

` परिते माभान्तीयेऽथ वा इनः” मचुः 1 

 श्रामिक्त ए० चामे तद्रक्णे नियुक्तः ठ्ज | खमरच्चणाय 

नियुक्त यामाध्यक्त 

मिक्षः शनकेः खयम् । शंसत् यासद्ेशाय देशे 

विंशतीशिने” सजुः । “यानि राजप्रदेयानि प्रत्य 

पसवासिभिः | अन्नपानेन्धनादटोनि खाभिशरस्तान्यवाप्न - 

यात्” मनुना तह.न्तिसक्रा । “यमेयान् ुखदोषां चच 

राजिकः भयानि याव्याखि भोज्यानि 

अ।सिकस्तान्य पाश्नोयात्" भाग्शा० र८ऽ्च्यर | तद्य भावः 

घुरोह्ि° वक | गाभिक्य तद्भाते न° | 

७ ¶ जिम् लि° गानः साभ्त्विन आधारत्वेन वाऽस्य 

श्नि} १गामखवाभिनि र्गामवासिनि च 1 रेगाभम्यधमे 

खुक्ते मेधनयुक्तं च | आद्रो सेटमवाँगदाव्य वाये सा- 

निष्ण रतिः” भाग ४।२९।१४। स्त्रियां डप् । साच 

 धनोनोश्चे लो लटा*। 

मोखे पुरी गे भवः खञ । !कक् रे, रकाके, भेदि° 

श्गाम्यद्करे च राजनि" । ४गामोह्गमे ि° । “ममो 

शख प्रथमतः पशग्रतोगवययादिकम्'' भाषा० | गुामोख- 

 वध्व्तमलक्विता जनः" मावः | १ऋअौखिकोषधौ, मेद» 

ईपाणड्धाथाके च स्तौ राजनि । 

य लि° गुते भवः बाण्ठक् | शना मभे “ानेयान् 

` शदो" मचः | रवेशयायां सनौ 

भेक लि° गामे भवः कन््ा° कञ् । गामभवे। 
 “गुजेयककुचानाश्च खमच्ं सोन्तरि साच्िणः'” मतुः | 
` ऋत गासयिकेति पाठः चिपिकरप्रमादात् | 

मिय ए.६त० गामषतौ गामाध्यत्ते ग भेशरादयोऽष्यतर । 

स्व॒ लि गाभ-भवारथे-वा यत् | {गुनभवे लषकादौ 

 “खलव्यवेन चन्द्रि ! गाम्यजनो भिषटभच्नाति" द.र° | 
शङ् शप्ाज्ञते । 8मेथुने. च “व्यवायो गृ स्यधमं च "अ- 
मरः। प्राते “गुाम्यान पथत् कपिं पिपासतः"भाषः || 

कदे ^“ गास्यभावनप ङ 7तुमिच्छवः' माषः । ५खोकारे 

` हैरतन्ते ऽभण्डाद्विचने अन्लीले इालिकादिपरसिदध- 
भाज्य चभ, शब्दानि | ८काव्यदोषमेरे षुण स 

व शब्द्गतोऽथयगतेञ्च नल शन्द्गतः सा द्, 

४ मान्त भवः 

प्रतिभावयेत्” 
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 गमान्त नर त] मामसमोपे उपशल्य “नाघौयौत-.. 

ग्रामे दोषान् सञ्तपन्नान् म्रा- | 

भ्राम्य 

शब्दोषविभागे . ५इुःचव्यलरिविधान्ञीलादविता्ाप्रबु- 

क्ताः | माम्बोऽप्रतोतसन्द्ग्धनेयाधेनिडताधेताः?" 

इत्यादिना शब्द्दोषान् विभच् 

द्व्य् दातम् 

लकषटताः” दत्याद्नाऽ्धदोषान् विभज्य च ““स्वपिह्ि 

त्व समीपे मे सखपिस्येषाधूना भिय!” 

येय गास्यत्वमदाहृतम् । 

चापालिवटा निशाद मेष्डषौ च” ज्योगज्क्तेए €सदा-~ 

"कटिस्ते हरते 

सनः ^“अपु्टदुष्क मगास्यव्या ह नान्ञौ- 

द्व्य 

< शगास्वा मिथ॒नतुलास््नो 

सिथुनादिराथिष ` शन्रालौ सेष्डषराशोखच पु । 

११पशुमेरे एुखतरी°। यथा पेठोनसिः “गुास्यार ग्याञ्च- 

 दहश गौरबिरजोऽश्नोऽश्चतरो गभो सदुध्यशचेति सद्र 

गास्याः पशः, मड्िषवानरकलसरीष्टपररष्टवतर्टगास ति. 

सप्रारणगाः'” । ““अच्वाश्चतर गोसव रो वस्तो रभ्वमेदः एच्छक 

प्रभृतयो गम्याः इति चछच्तोक्तं १ पशुभेदे पुर्तो 

र गम्या वातहराः सदे ट हणाः कफपित्तलाः। मधुरा 

रसपाक्ाम्ां दीपना बलबहू नाः” सशव । १अओष- 

चिभेरे स्त्री । “तिलमाषव्रौह्हियवाः त्रियङ्घबो गोध्- 

भाति सप्र गास्वा खओोषधवः" तेत्ति° | चओोष्धि चद 
१५१४ प° च्यम् । 

गास्यङन्द् ए" कम्प ° । कन्दभेदे (गाजेर आओल) रत्नमा 

गस्यककटो स्त्री कर्मे° | कुध्राख्ड तिका" । 
गस्यकयान् न° गुग्यख पाकत्य इालिकारेः कमे । 

-नेथने व्यवाये | “गाम्यकन्पर सेव विक्टतकप्लावधिः"* 

भाग० ५।१४।३। 

गास्यङुदुःम न कभ" । कम्भ ह्विका० |. 
गम्य ए गाय प्रारंतस् हालिकारेः घमः | व्यवाये 

मेधुने अमरः | <प्रमन्तोगुग्यधमे य"? भाग्वम ४८ च. । 

^“प्रसन्त' मास्ये घु” २८० ऋ०। स व्परसथख्यद्नि 

गम्बधर्िन् मेथनरते लि°। "“शृदरादायोगवश्चापि 

वेशद्रायां गाम्यघभिषः'"भा*खआलु०$ष्कर | [दिताः । 

मगस्यपशु ए. कन्म. । पश्ुभेदेषु ते च पशवः गृाज्यशन्े 
गम्यमदट्गुरिका स्तौ कमे । श्टङ्गीमतखे हारा. । 

गम्यस्ग एचो कुकष्रे जटा स्तिया खोेष् । 

ग्.ाम्यवज्ञभा स्तौ वर ?पाजक्गपरथा्ञे (पालङ्ग) राजनि 
हाक्लिकादि गम्य प्रियत्वात्ख तथात्वम् । भवेश्यायाञ्च 

ग् म्यवादिन् लि* गम्यः वदति खिनि। रम्यशन्द् वादके 

हालिकादौ } `यः परच्लात् गस्यमादो तद ग्डहादु 

न्नी होना हरेत्” तेन्ति° २।९।१।२। 



ग्रास 

ग.स्यशूकर पुख्तौ कम्र । व्िडिवराह स्यां डष । 

गम्या स्त्रो यामे भवा यत् | १तुनखां शब्द् य{च° र्न 

लौन्ते ३निष्मावोडच्ं च राजनि, । 

्राम्यायणि पुःस्तो*ग्रम्यद्यापत्यम् लिक्ञा० फ्जि | यम्य 

प्राछवादेरपक्छो । स्त्रियां इद्नत्वात् वा डप् । 

याम्याश्व बु° कर्मर | गर्दभे लिका स्त्रिय जातित्वेऽ“प 

जा० टाप। 

ग्ावगृनि प पावाशमभिषवरणथपाषाथं स्तुत्या ब्टह्भाति 

सह-अग्ण् इस्छ भः उपन्सर | खवस्तुति ऋत्विग् । 

“अग्निमन्धो गुवगुाभ उत शस्ता छविप्रः० छ. १। 

१६२।५। “गावगाभः गाच्यः स्तुचा ब्टक्भातोति 

गाउसतुन्”” मा० । । 

ग्रावन् एन गसते गसग: श्यावनति बनं-संभक्तो षिच 

कमे | प्रस्तरे, रपव्वंते, आभरः रेमेवे विश्वः । 

श्ट्द् बि. शद्द्रण | “श्रोता गकराणोर्िदुष्यो म 

यत्नम्" ` यज्ु* ६।२६। “भद्ध गव्या जजेगा 

निभरौवाः” मावः) “गव संषठलेष्वधिनिद्धाति 

चन बे सोभोविथोगगवाखः'" शत० ब्रा" ३।६।९।३। 

ग्राव्ररोहइक ए. गवि रोहति खण, ल ७ त° । अश्च- 

गन्धाटक्ते रल्नमा०। 4 

गावसतुत् ए° गवां स्तौति सतु-किप् ६त°। होतुः सहाय 

 ऋत्विग भेदे अच्छाद्रकथब्द् ८ पु° विहतिः । च् । 

ग.वस्तोतायत्न तख दम् घ ग.वस्तोनिव अर् गव । 

स्तोत्र तसम्नर्ज्खिनि तिर गवस्लोनाय तम् ङ । 

गगवस्तोल्नोव तस्ख^हने लिर “प्रस्तोता ब्राह्यमणाच्छर(सि 

` ग.वस्तोलरोत्र'" कायार चौ° २४।१।४५। 

गृावद्धम्त ए° गवा अभिश्रवसाधरन" पाष्ाथोहस्तेऽख । 

अभिष्वसाधनपाषाणयुक्तहस्ते ग.वस्तुति ऋतिग.भदे । 

५ग.बड्स्तासो अध्वरे?" छ० १।।५।७। 

गावा षु" प्रवरमेदे हेमा० व्र खर प्रवराध्याये बथनरम् 

गस पु गछते गस-कम!ख बज् । सरप्र णयोग्याच्नादौ 

नन्दरानच “कक्ष टाख्डप्रमाणच्च यावान् वा प्रविशेन॒ङखम् । 

णतं गसं विजानीयात् एदे" कायशोधनम्” पराशरः । 

 "4यावतो गसते गसान् ङव्यकव्ये घ्वमन्लवित् | ताब्तो 

गते प्रेत्य लोबृशन पयो युडान्”” “पामादाद््य 

बाओ्ओोयाद्टौ यासान् वने वशन्" ““रेरेकं यासमस्पे- 

थात् हारि लीखि पूर्वं बत्” इति च मतुः , “वायं 

 हइाविंधतिपांसाःपातः ब्विंयतिः इताः । अया- 
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चिते चतुविशंः परङ्धानशनं ख.तम'' , पराशरः 

प्रायञचत्ते.गु1सभोजनख परिसद्धाष््पत्वसक्त प्रा तर 

“भोजनष्य रागप्राप्रत्वात् नापाप्रणाप्को विधिः ॥ 

सचाहरड्ः सन्धारूपासीते पव्येव दपः | नापि 

तद्भच णस्वानावशगकत्वन स्वायोगव्यवच्छ द्मालरफलको 

नियम.वधिः। स च तत्ततिघौ तन्टगाबान् मुञ्चते. 

बेव्येवं खूपः। तथा च्“खर्च्या क्रियमाणे च यवावष्य 

क्रिया कचित् । नोद्यने जियः सोऽत्र तावभिगमो 

यथा'' | नथात्वे च प्हिमरखादाषपि भोजनं प्रसच्छेत् 

चहविष्यान्नभोजननव्रत।दाउपि खपवासाभाष णव सम्प 

दयेत तद्धन्तणसमकालमेवान्यभक्खेऽपि न दोष्ःखात्) 

नस्माद्गत्या “सुताघ परिन्यागादतार्थय्य कलनात् | 

प्राप्र बाधदियेवं परिसंख्या बिद्)।षका" ' ष्यत 

स्वाधे हान्यांन्तरकब्छनरागधाप्रवाधद्पदोषत्रयद्रटापि च~ 

न्ययो गव्यवच्छेद्फरलिका परिसंख्यव युक्ता, सा च 

शेति भोजने तत्तत्तिथौ तत्तद् ग.सानेष भृद्चीत नान्य 

दियेवं रूपा तस्मात्तदतिरिक्भोक्नाभावपरत्वेन उप 

वाङेऽपि दोषाभावः तदुक्त भड्पादेः 

श्र यभाशा च यान्धायेपतिषेधिका । परिसंख्याव्सा 
श्रेया यथा प्रोक्ितभोजनम्” । 

ज्रतेऽयि “"लहमद्यादयाचितमितिः' ^न्याचितन्तु 
मध्याङ्क चदरविं'यन्तु. छद्ये" इति बह्मएराण्यो छष्या- 

याचितस्यालाभे व्रतलोपापत्तिः खात्”? ॥ 

१सहये दादयच्छादक्योः रेस्सथे । 

ष्ति। 

स्वित्य इं नाडिकाहौने भसे सोस्तु मरंयुने'" ख. सि] 

“स्ति यग्नलके ठकारात् ततृपृव्वौपरकाक्निरासः। 

सध्यखज्खं गासोपच्यषमात्रि कथयेत् । लष्यग इच | 

सम्बन्धेन मध्यसूव्यं चन्द्रानोतमध्यनिष्यन्ते 
षति कचिद् भ्वमसतदाराथेम् स्फटेति । स्थितयः 
चटिकाभिद्छने तिच्यन्त मसः श्यथेः। सयते 

स्खित्यधेषटढौभियूते तिथ्यन्ते कले मोः} वकारः 

ष्पथमोरर्यित्यघाभ्यां स्पथेमो शकालाविति -विष्येव्यव- | 

स्य-थंकः } अन्नोपपत्तिः । तिश्यन्तकाके दाखच्छाटक्योः 

पूष्वापरान्तराभावाद्योगे मण्ड़वस्यर्था वावा. भ्रति 

“खन्या 

ततसश्भवः 

अन्यथा प्रानापत्र 

^द्ादकोभाश्रदख- 
न्दुरघःस्वे वनवद् भवेत् । भूच्छायां प्राड् खखचन्द्रो विच | 

तय भञद्सौ”१६य्् पक्रस्य “यद् पाद्यमधिके ठ्न खक्लं 
न्य नमन्यया । योगाडांदशिकेन खाशिक्तपेः यासरुभ्धषः . 

“स्फ.टतिष्यवसाने त॒ मध्यस्रहखमादिगेत् ॥ | | 



ग्ाल्न 

कतः पूष्वीगि. सकादयोन्यं न एवातोऽन्न मध्यम, ङ 

कालः?” रङ्गना* | 

यास्य न° गस शल्यम् । ग.1सस्थिते मत्खादिकण्टक- 

दूपे शल्ये तदुद्धारोपायः घते द्थितोयथा 

“म स॒न्ले त कशठासक्तो निःशद्धमनवरुदस्कन्धे छटि- 

माभिहन्यात् से हं मद्य' पानीय वा पाययेत्"? ६१ 

आड ° गह-जलचरे ण । (हागोर) ख्याते जलचरभेदे 

< मरः “ सल्धिमच्जञ्जगदिदट् मन्पीरे कालसागरे | जरा- 

छत मह्ागाहेन कञचिद्पवुध्यते' भा शा० २८ ख| 

“जगृाङाजगरो साह्लोभुजयोरूभयोबलात्” भा° व° 

१७८अ०-लच्छ्राद् ग. हादिच्चते'' जच: । भावे षञ् । 

चाने श्च्पगहे निबन्धो च । “मूद्ग.ेग्णत्मनोयत् 

` पीडया क्रियते तपः'“गीता । ““मृद्ग.गहेण खविवेकलतेन 

इख 7डेख' ओओधरः । ४अादाने इस्तव्यापार ५ स्लौकारे 

जलचरभिष्ठोऽपि कत्तंरिवेदेण। दैगहोतरि लि 

“ध्वर् यजमानः वा गाद्ो विन्द्ति”” तभा" 

९।५।९।२५। कचि चित् कर्म उपपदे अण् । लन्ततृकमे 

मके ^पाग्थिं गास्तु पुदतः” अमरः। “ऋक्च 

गु1§ णः दायः"? यान्न | 

आइक इ. गङ-रू ल 1 $ओेवनपरकिखि २ विषतैदये च । 

श्ग॒ङोतरि वि । गृ.इ-णिच-र् ख ' 

वङग न्दरियादौ “ग रकेष्ट इते चौरो रोप याय पदेन 

व यान्न" “यथाख' ग्. इकृारेषां शब्द्ादोनामि- 

सानि व) इन्द्थायि सदा देहो धारयच्धिव तप्यते"? 

भा० वन० १०० | ५डितावरथाके राजनि° | 

आदिन् ४० यह-खिनि । १कपिल्ये शब्द्च° । २मलबन्ध- 
कारके, (धारक) त्रि° वैद्यकम् । “कषायातुर्च' याहि 

च्िग्धः नेधाबलावडस्"” भावप्र द्ाडमफिचगुणोक्तौ । 

पाके, 'व्या्चयरादहो वथा व्यालान् बच्ाडद्गरते विलात्” 

काशो खर | ^“पज्ञवगाहहि पाण्डित्यम्” उद्धदुः । स्तिवां 

चप् । साच प्रतिकूलायाम् । "माखभृगहहिषौ 

भौ ! “भद्विः ग.ाड्ियो प्रतिक" जयम० | ५ुद्र- 

इराचभार्या स्रो राजनि । ईताच्रमचाडक्ते (चोरद) 
रव्रभाला तयोमेलबन् कारित्यात्तयात्वम् । [राजनि. । 

| श्ाह्धिफल ए गहि मलवन्कं फलं यद्य । कपथिल्यञच । 
“ मडका लि° ग् ह-बा उकञ् । ग हश ““द्रावन्तेः 

अरजा याक्रः स्थात्" ते त्ति ६।४।१।१। 

गद्य लि* सडत्यत् | ?ग् दीठषचिते, र् हषयोन्ये, 

[ २७७५ 

४न्ञापरके 

गोष 

शडपारेये, ४सखीकाखे", ५ न्नेये च । ^गस्त' दिजातिभि 

गहय धर्मत यत्रोपरुध्यते" मचः । . "ख्खिसतु किन 

संमा“. गगडम् विषिघमाबुधम्" भाश्द्रो० 1१२ अर । 

“अयाचिताहृत यादग्रमपि दष्क, तकम््रंखः'” कतिः 

“विषादणष्धतं गाद्म्* मदः । (चचुगरंह्य भने 

द्रपम्'' भाषा० । कप्रतिवध्यन्नाने प्रकारोभूतधम्प" 

यथा दोवह्भ्रमाववानिति न्ञानख्य प्रतिबध्य छदो 

वद्किमानितिन्नानः तत्र प्रकारोभूतो वङ्किः। 

मौवा च्छ गिरना गुः -वनिप् नि" । कन्धरायाम् 
“खोवाभङ्गाभिरासं शछदहुरतुपतति खन्दने दचदष्िः" 

शकु | तन््राना(द्कष्क्र' सुते यया 

“चतुरङ्कलानि मे हनवदनान्तरनासाक्खःललाटपीयो- 

च्छरायव्च्यन्राखि। दाद्शङ्कलानि भगविस्तारमेह- 

ननाभिद्कदवयोवास्तनान्तर छखायाममखिवन्धप्रकोस्यौ- 

लानि । चदर्मिंशतिविस्तारपगिषाहं छखसरेवम्'” 

चछड" । “सवाग संसक्तयुगं सतुरङ्ग; माघः | “पाट् 

योहाडिकायाच्च रीवायां इषे च?” मचः । "“प्राम् - 

 मोवसखत्तरलोस्"" आच्च°ग्ट १।१४।२। "दद्मः रष्वा 

सोवा पि लनामि' यज्ञु° ५।२२। द्श्यीवः कम्ब, 

खवः इत्यादि । [नद्नोलापद्ये एरी स्त्रियां नेष | 

गौोवाच् युर ऋषिभेदे तख गोल्लापन्य' शिवा०्खण् । ग वाच्च 

 गोवाघर्टा स््ली ऽत | गगेवास्यितघरटायां लिका° । 

गोवाविल न° ईत° । गवान्तरं ते गन्तं भेदे विका. । 

गौविन् . ए्ो° दीष गणेशय बा" इनि टिलोषः। 

#उशरे जटाधरः स्तिवां डेष् । र्दीषेगगेवायुक्ते नि° । 

गौष्म ए" ग.रते रसान् ग्-मनिन् । ज्यं ाषादुमास- 
` इयादके १ऋतभेदे । “गें तौबरकरोभादने हमने 

तथािधः” ख्यं सि" । “विड, मिच्छोवेनितासखख 

वाम्भसि ग्रहे बभूव” रदु: । “आनेन विधिना 

आह्व तिरबद्खेह. , निवपेत् । देभन्तगोद्मवक्- 

पाञ्चवन्निकन्व हम्” “ग्म पञ्चतपास्तु खात् वषास 

नवकाथिकः2' मनुः । खाये चण । ग्र तलां तध 

दमण | ततृखषम्बज्विनि विर “शक्य भएचिखयं्रारत? 

यकु०१।६। “गुदो ग सन्मन्धिनौ ऋत् ऋत्ववयवो * 

बेददी* 1. छतोञ्च यया चान्द्रमासाकता तथन - 

गन्द १४३७. दर्भिता । खौरत् त॒ ज्वोतिग्रंण- 

नामालोपयोगित्वेन ज्योतिषे व्यनधियते तदि लमेव 

न्दे दभि तम् । डतोक्तपरी सर पादिक ऋदश्वद दहितम्। 

६९१५. 



ग्रो 

यौषे न्यं किर यन्द तो व्रते कारणम् खऽसिण्डक्ल' यथा 

“मेषादौ देवभागस्य देवानां याति दशनम् । थध 

राणां लादौ त॒ श्यं स्तद्धागसञ्चरः” स्० | 

“जम्ब दौपलप्लचद्रसन्वौ परिधत्त भगो लमध्ये तल्- 
मष्टने याका छन्त विषवद.ं ततर क्रान्ति्त्तं षड भान्तरेर 

स्थानहये लग्नः तच्ेषतुलास्यानं प्रचहवायुना विष॒वद्नत्त- 

{२७७६ } 

मागें भ्वमति मेषस्यानात् कंकांदिस्यानं विषवह, ताञ्जत- 

वि'शत्य'शान्तर उनरतः, सकरादिस्यानं विष्वदुत्ता- 

त विशत्य'शान्तरे दनच्तिणतः, तत् ख्याने प्रवहवायुना 

भ्वसति | रवं ऋन्तिहन्तप्रदेथाः खखस्याने प्रववायुना 

भ्वमन्ति। तन्न मेषादौ देवभागस्यः “जम्ब दपं च देवानां 

देवाञ्चरविभागञदिति'" पूर्वोक्तः । तद्धम्बद्धा मेषादिक- 

भ्यान्ता राशय उन्रगोलः | तत्र॑खयः र्यो मेषादौ मे- 

धादिब्देये देवानां मेरोरुत्तराय यतिनां द्धनं षसासा- 

मन्तरं प्रथमद््ेनं याति गच्छति प्राप्नोती्यघः विषुवदयुत्त 

ततृ ितिज्ञत्वात् । णवं रैल्यानां मेरोदंल्िणायवर्तिना- 

निव्यद्धराणभिवय,क्तं नेगोक्रम् । तद्धागसञ्चरो दैत्यभागे 

सखद्रादिद्तिणबिभागस्थस्तुलादिमोभान्ता राशयो दचिण- 

गोलम्तत्र सञ्चरो गमनं येये तादः द्र्यसतुलादिप्रदेये 

उकरादद्थेनानन्वरं प्रथभद्थेनं प्राओतोलर्थंः तेषासपि 

विषवदर तचितिजत्वात् । अथ प्रलङ्गाद्योष्मे तोव्रकरः 

द्व्याद्यरपौक्घप्र्जखोत्तरमा ह” रङ्कना० । 

““अत्यासच्नतया तेन सोष्म लोवकरा रवेः । देवभागेऽ- 

खराणां तु हेसन्ते मन्द्ताऽन्यवा'" छ. सि° | 

“तेन-उत्तरर्दज्लिणगोनयोः श्धयेख्योत्तरदचिणसञ्चार- 

खूपकारणेनेत्वथः | देदभागे जम्बद्धोपे अ्यासञ्चतया 

रव्य द्यान्यन्तनिकरव्यल्ेन सष सौष्मलौँ खये ख तेजो 

गोलकस्य किर ्ास्तोच्ा अन्युष्णाः, अचराणां टेवभाग 

इत्यस्यायन्चतया भाग इत्यसय समन्वयाहत्यानां भागे सल- 
दरूादिदचिणपदेये छेभन्ने हेभन्नर्तौ तुकारात् अन्यथा 

खये दूरण्वत्येन मन्दता किरानामल्युष्णताभावः | 

देवभागे देन्त्तौ कराण मन्दता | अतएव तत्र 
शओोनाधिक्य' च । तथाच देवभागे दचिणमोञे दर्यख 

द्रस्थत्वखत्तरओले निकटस्यत्व' मध्याद्धे नर्वाशानां 

ऋमणाधिकाच्यत्वादिति भावः” र° ना | 

श्मश्ि रु तदति लि सेदि° 

गोजा सनी गभर जायते जन--ड । (लोखा च्याता) 
१वल्ाम् २नवमदय् ञ्च चन्द्च। गो एजातमाते तिर 

रततृक्रालभये 

ग्रौद्म 

गौखधान्य न गोश्नो जात तत्कालभव" धाभ्यम् + 
घान्यभेदे (वोरो) “सौ ग्रधान्यजननोऽन राशः? 

इण्सर्टय° | वप्रमेटफलोक्तौ [राजनि | 

गीखपुष्पौ स्तो गोभ्े एष्य' यदा: डय् । कस्णपुष्मकते | 
गुगोभवा स्तो गोदरे भवति भू-चच् । १नवमद्धिक्ायास् 

रलमाल्ला । र्गगे्रजातमाने लिन [खाय क तन्ना | 

मौफसुन्दर षुः ७त० | (निमः) शाकभेदे | राअनि" | 

गोोमहास न° खीद्भे हाषोविकागोऽख। इृनद्रतले । 

(बडिरदता) तस॒ व्यित. योगे उड डोयमानत्वात् 
इन्द्र रतुल््यत्वात्तथात्वम् । 

ग्रोष्नौ स्त्री सौग्रः कानः कारणत्वे नास्य अच्च मौरा+ 
ङष | नवमद्खिकायां राजनि. । 

गुौौष्मोद्धवा स्तो यौश्रे काले उद्भवति उद्+मू-खच् 1 . 
१नवमङ्गिक्ायां राजनि" रमरौग्रजातमाने नरि) 

््.च चौग्ये" गतौ च भाग पर*सक° सेट् | योचति इर् 
अम् चत् च्रमोचीत् । जयोच। उदित् भ चित्वा 

मरक्ञा । क्वो वेट्त्वात् निष्ठायां नेद यक्तः। 

रव लि सौवायां भवः शरीरावयवत्वात् यति प्राप्ने “मौ 
वाभ्योऽण च" पार यण | प्रोवाभवे “नाश्चसत् करिष्या 
ग व" तिषदीच्छेदिनाल पि रघः | 

श्वेय विश्गौव(यां भवः ““गीवाभ्थोऽख च"पान्चातृ ठञ् | 
सौवाभे “सरलासक्तमातङ्गम वेयस्क्, रि तत्विषाम्"र घुः । 

ग्वेयक नर ्रीवायां बहुः लङ्कारः “कलङ्क्ियीवाभ्यः 

श्ा्धलङ्धारेषु'' पाण कञ् । गोबाबह्े अलङ्कारमेटे 

(उष्छी) “चाक सखि | वाखसो न रुचिरे मे चेयक 
नोच््वलम्” सः° द्° । । 

ग्ंव्य लि° ोवायां भवः बेर ष्ञ् । योवाभवे। “द्ग 
चयाः सप्ततिः संयन्ति सव्या अभि" अथर ६।२५।३॥ 

गौ स्तौ य्ौग्ने ऋतौ भवः पचे त्वण् ङोप् । १नवभङ्धि- 
कायास् लिकाण्रयौ ष्म" सम्बन्धिनि लि सीष्म ऊष्मा 
तथ्य दम् उत्सा° अण् । रेऊ्मरुम्बख्धिनि लि* उभ- 

यतः चनिया खेष् | 

गौ खक निर पोषो ऋतौ भवः “सोष्मयसन्तभ्यामन्येतर- 
खास” णा० पचे बुज्। गौष्मते भवे “गृ सकधान्य' 

कुरूते सभर्च्चभयोपयोम्य॑ञ्च" ह"स*४य० “कुरति पुष्यातिं 

च गद्मकम्" <अ । उभयल ग ्िकमि्मपपाठ>- 

भवाथ उजोऽविधघानात् तदधीते उेदेन्यधिकारे एव 

बसन्ता० ठो विधानात् भवार्थे वजो विधानाद् ४ 



। "नन सव फ दनि प  क 

ग्लाव 

म सिक वि. गगेष्मधम' बट् ततुप्रतिपाद्कग न्यमधघोते वा 

बसन्ता० ठस । १ गो मधम वेत्तरि २तदक न्याध्यायिनि च 

ग्लपन न° ग्ल-णिच एक् हसः भावे च्छयुट् | ग्लानि 

करणे.“वद थव्य लाषवग्ल पनद्क् णवि चारष्यकरम्" छुतः। 

 कत्तेरि ल्यु । रग्लानिकारके ति" ' 

म्स भक्ते श्वा अत्म सक सेद् । म्लसते ग्ल सिट । 

जग्लसे |. उरित् ग्लसित्वा-ग्लस्वा | ग्लस्तः 

ग्लस्त॒ लि° ग्लस- क्त क्लोवेटकत्वात् नेद् | भचिते अरः 

ग्लह आदाने वा चुरा० चभ० पत्ते भ्वा. रकण वेट् । ग्ला 

यतिते ग्लहति अजिग्लि हत् त अग्ल हत् कदाक्लोत् । 

खिचोऽभावे चाढा। बाटः द्त्यादि आदान च दूत 

ऋौोड्ा्थे पच्णादानस् | “तदेषां ग्लहमानानां क्वौ 

जयपराजयौ” भा. क ८७ ऋ० | दुर्योधनो ग्लहते 

पारवेन"” भा° व° ६० “क्के ! हन्त दिव्यानो- 
ग्डहमानाः परस्यरम्'' भा” स०५९ अ०। सव्ये, 

-अप्रम् श्रात्मनेपदम् ।५&मा च्च त् पूवं" कि तवोऽग्ल होष्यत्” 

भा० खर ६ य°; 

म्ब इ, ग,ह-गुह-वा अषु ग हः” पा कणेयि नि° । 
देवनविषये पद्ये गदो वस्तुनि (ङड्)(वालि) ख्याते 

पदार्थे “व्यान चोमभिररयगु हामदोव्यत्”' माघः । 

“यच्तग हः सोर्भमवेत् पर' नः?" भा० स= ५ट८स्° | 

"साधनं गुं लेकं श्टयु मे भरतषभ }*2 ७8 अर 

सभिक्ख दयतविषये गुविभागमेद्ः यान्न दितो 

यथा ` “गुद्धे थतिकटस्तु सभिकः पञ्चकम् अतस् । 

ग्ट यात् धत्तं कितशरद््ितिरात् दशकं शतम्?" । 

भ्लान वि ग-क्त्तरिक्ता। श्रोगादिना चौषदे्ादौ 

दीने अभरः | भाषे क्र । \देन्ये न 

म्लानिस्त्ी ग मावे नि। दौबल्य २सकाय्याचमतायाम्, 

दभर | 
मनुः 

“खकमेम्थो निवत्त न्ते मनच्च गानिखच्छति?" 

“रत्या कास मन स्ता पचुत् पिपासादिसमपवा । 

-मु.निनिष्य खता कस्यकाग्या दुद्साहतादिह्”” खाण्द्० 

उक्तं श्व्यभिचारियुणभेदे यथः 
“किसलयमिव ग्ध" वखनाद्विप्रलूनं हद्यङुद्वभशोषी 

डारूणो दोष्योकः। म्,पयति परिपा्ड्, त्तानमद्धाः 

शरोर" शरदिज इव षमः केतकीपत्रगर्मस् सा० द्. 

श्लात्र॒ इ दलभमिव्रयोरपत्ये द्वङखष्मायखे ऋभिभेटे। 

“अथातः शौन उद्गी सद्ग वकोदालम्थो गवोवा 

मेन्नेय; स्ताध्यायच्वट्यव्राज?. ऋ० दप" । 

[ २७७७ ] ` न्लौ 

ग्लाविन् लि" गु जा०्विनि | खद्ृ्े ‹“पञच्ादोषाय म्लावि- 

ग्” यज्" १०१७। “श्याविननृदम्”” बद्दी" । 

ग्लाख्न, ति° ग्ल । ग्लानियुक्तो चमरः | “सनु 

साल्यवति ग्लाच्लरामोजिष्ण् र धुषण् बत्”? भट्टिः । 

म्ल्.च चौय्येः मतौ च भ्वा° परण रुक. सेट् । ग्डोचति 

इ्रित् खग्ल् चत् -श्रग्ले) चोत् । ज॒गोच उदित् क्वा व्ट्। 

ग्ल्चितवा ग्ल् ज्ञा को बेद्कलत्वात् ग्लक्तः। “बह्ूनाम- 

ग्ल्, चत् प्राणानगो चोञच रणे यथः? भद्िः। 

ग्लुचुक ए° कभिभेदे तख गोत्रापल्यम् “प्राचामदृद्ात् फिन् 

बह्धलस्”” पा फिन् । ग्ल. चुकायनि तदुगोलापत्ये 

घस्त्री° स्तियां वा डप् । ग्ल चुकयनिभक्तिः सेव्योऽख 

“गोल्र्षलियाभ्यो बलम्» पा० वृज् । ग्लो चुकायनक 

ततूसेवके नि°। 

म्ल्न्च चौव्ये" गतौ च भा" पर०खक° धेट । ग्लुञ्चति रित् 
अग्ल्, चत् ् यग्ल चोत् जुग्ल्च्च। ज॒ग्लु च (च्च) वः। 
उदित् ग्ल चित्वा ग्ल क्वा । क्वो बेट. टकात् ग्ल् क्तः । 

स्प देन्धे अक. गतौ चे च सक भा० खार सेट् । 

शपते अगु पिट जिग्लपरे छदित् लिगु पत् त | 

ग्लेव सेवने म्वा आ सज्जन सेट । गेवते गू वि्ट | 

जिग्वे ऋदित् अजिग,वत् त । 

ग्लघ्॒ अन्व घे ५7० आ० सकर सेट । ग`षते अग निष्ट 

जिगषे! ऋृदित् । अजिगः षत्) 

म्ल॒ क्रमे इच्चये च भा० एर० आअक° अनिट् | गगयति 

आग् रोत् । जगे भूानिः 

गः गुनः। गयम् । खचि गृपषयतिते, 
भ [1 ~ खिर, पत् त । गुनिशन्ट् उद्ा० | “सनौ ग्,पयते 

१) 

जगि य--जग थ] 
श श 

तोत्रम् विषं गन्वेन सवशः”? भा" आनु° ४६९४ कीर । 

शशाङ्भम् न तथा हि कुखहतो' 

भद्विः । 
7 ५ 

यत्व 

“शगु पयति यथा 

दिवसः” शङ्° | 

“बाल लच्ी" गू,पयन्तसिन्द्:” कुमा । 

वैराणि कोषञ्च सहदण्डमजिगु, पः” भद्धिः । , 

ग्लो एु*“ग 1तुभ्यां ड; उ णाणग्ले - डौ | १ चन्द्र तख प्रतिमासं 

शंष्णप चे हीयमान त्वात्तथात्वस् तन्नामना्के रकपूरे च 

रमर: |. ^“लग्नेट. कमिगर्ञच रिपौ सतौ गनैलग्नेट 

चछराराञ्च मदे च सव्व” सडध० ० | रेददयनाभ्याञ्च 

गवैभियुलमान् हरामि च्छपन्तीः" यज्ु° २५।८। 

ग 7यन्ति चरास्यन्ति ग गवो हृद्यनाद्यः”” वेद्दौ° 

इति वाच्यत्व गकारादि शब्दाधनिरूपणम् । 

“पतङ्ग गु पितावयस्?” 



चट [२७७८] घट 

घ 

ध षकारद्लोद्वारणं स्थान" शजिह्खासलं ““जिह्ञामके' वक्त 

प्रोक्तः'” थिच्तोक्रो : “शकह विसजेनीयानां करटः” दय् 

क्रिस्तु जिद्खाम्लद्ध्पकण्डपरा । अख्योद्धारखे खभ्यन्तरः 

प्रयलः स्पशः जिह्धामलस्छशनेन तदुञ्धारखात् अतणवाख 

स्पशबणेत्वम् | बाहाप्रयल्नास्तु षोषनादसवार महाप्राणाः 

बि कौण्मलं श्यम् | तख तन्ले वाचकशबदा उक्ता यथा 

वः खड्गो घुषुरा सर्डो छण्डो श स्ति धरानकः । 

वायुः शिवोत्तमः सत्यज्जिङ्किकी घोरनाद्कः | भरी- 

चिवेरुणो मेधा कालद्ूपो च दाभ्रिकः | लम्बोदरौ 

ज्वालमाला नन्दो हननं ध्वनिः। नरौलोक्यविद्या 

खंहत्तं कामाख्या मनवा मा" वस्ङ्धारतन्ल्म् 

अख ध्येयद््पं यथा ५मालतौषुष्यवस्छाभां ष्डभमुजां 

रक्तलोचनाम् | शुक्ताम्बरपरीधानां शक्तमाल्यविभ्षि- 

नाम् । खदा शोरखखौं रम्यां लो चनल्रयराजिताम् | खवः 

ध्यात्वा घक्षारन्तु तन्त्र दशधा जपेत्" | अद्ध भाद- 
कान्यासे दच्चिणक्राङ्लोष न्यखता । 

च ए वट-बार ड | १वटायां रवर्धरशब्द च भेदि° 1 

घकार ए घ-खद्धपे कार । षश्ठद््पे वख “एव ध्वासवप 
बकारन्तु" वर्सोङ्गारत° । [जग्ध | 

घग्ध हसने श्वा पर° अक सेट् । षम्धति अवग्धोत् । 

घट चेटायां भ्वा० आत्म अक० सैट. चटादि । घटते च्वष- 

रिष्ट जघटे षटमानः। भित् च्चः घटा | ^"चटस् पर . 
या जक्ताया खञ्च त्वमपि सायकान्"? भा० व° १५८१ 

स । “कदाचित् तद्ध इड चटमानस्य यल्लत 

१०४.७२क्लो° । ̀  प्रागयं मरणात्तद्यादु राज्यायेव चटा. 

महे” १३८१ ज्ञो. । ““यङ्गम्देन समं योदधमघटिष्ट 
"नरान्तकः" भट्टिः | शिच योजने सक्र मित्त्वात् छख 
चटयति | अजीघटत् त ` ̀ खनेन भमी" चटयिष्यतोवि- 

जेः"” नैष० । “अन्यथा चटचिष्यामि” शकु० | ^“द्ल्य' 

नारोधटयितुमलं कासिभिः काममासः'' माघः | 

खद्+षटि-ावरणनिवारखे निरावरणकरब्ये। “हारे 

परष्धोद्टितापिधाने'' कुभा* | ` 

पर+प्रारमो (“ततः प्रजवटे युम्” भट्भिः, 

ि+वियुक्तो अकश्च° “"ततोविज्षटे चेसैः" न्धिः 1 “कान 

शृह्वाटितं कापि भध्ट विजवटे यतः" हितो. । 

“विषटितास्लःष्णारतासन्धयः"” प्रयो । खिक्-वियो- 

जने खक° विवटयति ते। 

खम्+ सम्यक्ेषे संयोगे अक । संवटते धंयुज्यते इर्धः 

शिच संयोजने सक° संघरय ति-संयोजयनीत्ययः + ४ 

घटः हिमे सकण संघाते अकर च खभर सेद् 1 ` बाटरयनि-ते 

अजोवटत्-त } च्ाटा। । 

उट्+निराबरणे उद्वायति दारम् ““द्वाटिनी कुञ्जिका” 

च्टच्छक० । ““उन्दराद्ः खयख्द्धटितेऽथ पिहिते खय 

कुचविनाशः'" हन्स° ५२अ०॥ 

चट दातो वा चु" उभ° परे स्वा° परण अक° बट् । षाट- 

यतिते षटति। श्रज्ोघटत-त कवाटीत्  अवटौत् | 

घट शब्द्करणे चरा० उभ० खक सेट. इदित् | षर्टयति 

ते ्चजवरटत् त । षरा निषटुः। 

घट ए° बटते अच् । कम्ब् भोवादिमति एबुननोदराकनियुक्त 

पदां अमरः कुम्भतुल्यनिञ्चलताहेतुत्वात् प्राश्धायाम- 

मेरे श्वान्धन्े | रहल्िकम्प च मेदि" । "कम्भसतु दरो- 

शविंशतिः"' कात्यायनोक्रो दोशविंशतिप{रमावे 

षति शब्द्कर । तञिन्तयम् इन्दव तदये परि- 
भाषितत्वात् तद्कशब्द्मातख तलापरिभाषितितथाञच | 

वैद्यकोक्तद्रो्परिमापयायेकेतापि तलोक्ता चिच््या नल 
कमा शब्द्खोव परिभाषितत्वात् । ४ङग्भरा्ौ “हरिः 

कोटघटोन चः" च्यो० त पताकीवेधे 

घटेक लि वटयति षट-शिच-ख्वल | १योजके। तङ्केदाः 

धावकोभावकञ्चव योजकचांथकस्तया । दूषकः ` स्तावक- 

चव षड्ते वटका: खटताः'” इय् क्ताः । "षटकं नाद्धखं 

देवि ! श्खर्ेषु यत्रतस्तमजेत्”” मह्मं नोत-तखछासस, 

श्ववोक्ता । योजक वरकैन्ययो विवाहे योजकः, बस्तु - 

मालयोयौजकञ्चति हिधा । 

श्स्वविष्यताव्यापकविष्यताविशिषटो “यः खार्धंघटका- 

श्य खारथान्यिनि बोधने । अटुक्रलोब्धव्रोषह्िः ख्ल- 

योरथवादिमः' शब्द्श््र “साध्याभावाधिकरखन्य" 

चच साध्यवत्ताप्हविरोधितावटकसम्बन्धनेति साध्या 

भावग्रतिर्वोगित्वद्च साध्यताघटकसभ्बन्बोन दति. च 

नव्यनया० | रद्ध भावः त्व वटकत्वमूः सभिचचत्वष्ण- 

व्यापकत्वोभयसम्बन्धेन दिधयताविशिस्ल + भेवतिशच् 

ह्कयभावे ` वद्केषेटकलम् वश्कगरभवन्चानीयविषयतायः 

 बङ्िविषयताग्या्यत्वात् | 



घटः [{ २७७९ ] 

चटकपंर घु विक्रमादित्यसभ्यो नवरल्नान्तर्मते कविभेदे । 

शन्वन्तरिःचपणकोऽमरसिं ह द्ध वे तालभटषटकपरका- 

लिदासाः। ख्यातो वराहमिह्िरो पतेः सभायां 

रलानि तै बररचि मव िक्रमख" ज्ीतपिदाभरणम् । 

तत्क्लतकाव्यञ्च नीतिसाराख्' तन्नाम्ना प्रसिदर्मास्ति | 

तद्ध “गरौ कलापौ गगने पयोदाः" इन्याद्किं 

“यथा करोतु नीतिन्नो व्यद्सायमितस्ततः। फलं एन- 

स्तदेव खाद् यद्विसेेनसि स्वित्" इत्यन्म् | ६त° | 

२ भग्नघटावयवभेदे (खावरा) “तख वद्ेयखद्कं वट- 

कपरेर'' नौनिसारः “घटकपरतीच्छायः” पद्त | 

चछटकार तिर चट करोति ल-व्ण ङ्प ° | कुम्भकार 

(मार) भिल् पिभेदे “वटकरारपरोहहिताबदन्नाः'' दस 

१६अ० । रव्ल् । घटकारकोऽयत्र । 

घटत् तिन्वटं करोति ल-किप् । कुम्भकारक ^०विद्वद्मा- 

त्यबखिग्जनघटङङ्खिवान्यजा स्त्रि फलाः" इनस १६अ०। 

चटग्रद् विर षट ग्टह्ाति कमेरय्,पपदेऽपि न खण किन्तु 

~ (यक्तिलाङ्ग नाङ्ग.यतोमरयष्टिषटघटी धहषष सहेरुप- 

संख्यानम्” वाति° अचद्यमने चच | कुन्गु हके । 
उद्मने त खअण। घटया तत्रार्थे लि 

चटज ए° घटात् जायते जन--ड | कुम्भसम्भरवे खगस्य - 

। खगौ । कुयोनिशब्ट २११७ ए. दण्यम् । “किं बद् 

क्न वटज् ! काशौ प्राप्न तेन वौ” काशोख०२०अ०। 

हि ` षटनात।द्योऽप्यवर । [अच खः | कड्िन्यां लिज्ञा। 

 शट्दासो स्तनो षटवति नायकौ परख्धरः योजयति षटि- 

। टन नन्वषटि+त्युट्) योजने संमेनने "खघटनचटना पटीयमौ 

सःया''वेद्*।तघ्नोन. तप्नमयसा घटनाय योग्यस्”विमा। 

टन स्तौ दन्यर-युच। !संहतकरब्ये, योजने ४मेलने, 

४करिणां समके च अमरः । ^वाच्यः स्मटनिजपराङ्ग 

बटनामालोक्य कालविन्ञः' ह° स ५१अ* | ““प्रियजन 

चटनामाशु दुःशोलतां च" ° स^ ५२अन ' 

चरराज पुर 'ष्टेन योजनेन राजते राज-अच । कम्प 

चूगरा० कथालहययोजमा त्तस्य लातत्वान्तयात्वम् । 

चटपथ्मन न° हतर । प्रायश्जिते पराङनहखख पतितद्ध 
त्यागा" जोवतण्य तथ्य प्रोतकार्यायः चं च्ञातिभिः 
क्रियमा्चे टाखखाः पादेन कम्मं निरुद्ककरखे 

तेतद्धिधिः मनुना दर्भितो यधा 

““पतिखोद्क' कायं" सपिख्ड नवे डः । निन्द 
६ बेऽडइनि खायाहग न्नात्य त्विगयुरुसन्निधौ | दासौ चटमणां 

३८ वा० भाग ७ ` ६९६ 

घटः 

पृथ पर््यद्ेत् प्रेतवत् पदा | यद्टोरात्रखपारीरन्नशतौ चं 

बान्धवैः सह । निवत्ते^र च तखा सम्भाप्णसहासने । 

दायाद्य प्रदानन्च याला चैव {हि ल्ल किकी। च्ये्ठता च 

निवर्तत च्यंष्टाबाष्य्ु यद्धनम् । च्येांशं प्रार् याद्चा्य 

यवीयान् गुणतोऽधिकः” «“प{ततस्ेति } महापातकिनो 

जोवतणब प्रे तस्ोद्कक्रिया वच्छमाणरोष्या सपिगड; 

समानोद्केख यामाद्वहगत्वा चातसत्विगगुरुरच्धिधाने 
रिक्त।यां नवस्यष्दौ थौ इदनान्ते करैव्या । दासीति | 

सपिण्डसमानोद्कप्रयुक्ता दासौ उद्कपूखं वटं प्रेतव- 

दिति द्क्िणाभिख्खोभूय पारेन जच्िपेत् यथा स निर 

, दको भवति तदतु ते सपिख्डाः समानोद्केः सडाडो- 

राल्मशौ चस(चरेषुः | निरक्तैर{चति। वख्मात् पति- 

तात् सरपिण्डादीनां सम्भाषपयसेकासनोपवेशनं च तसै 

रिकथदानं सांथत्स{रकादौ निमन््रणादिष््पो लोक- 

` व्यव्हार: एतानि निवर्तेरन् | च्येष्ठतेति। ज्येव 

यत् सुद्ुानादिकं काय्य तत्त॒ न काय्यं" ज्ये- 

लभ्यः च तख विशोद्धारादिकं घनः न देय यद्यपि 

रिक्थप्रदानप्रतिषेधादेवाप्, इर प्रतिषेधः | शद्धः तथापि 

यदौयसत्ततप्रापनयथेमनद्यते तद्यैव च्छे सम्नन्खि 

धनं सोद्धारांशं तदलुजो गुणाधिको लभते" ङज्ञ* । 

वि्तरस्तु मिताच्चरायाखक्तोदया 

“य्वौ इत्यादेतच्र न्विति तथ्य किं कार्यमित्याह 

^दासौकुम्भ बग. भाच्धिनधेरन् स्लबान्धेाः } पतितख्छ 

वहिः कयुः सवकारयेष् चेव तस्” या० | ^जीवतणव 

पतितस्य सन्ञानयोबान्वयाः माह ष्चाद्चते सर स॑द्रपत्य 

दासोप्रेष्या तया सपिण्डार्द्परि षितयाऽऽनोतं कुश्ममणा- 

मयं गुमाद्गहहिनिनयेयुः । एतञ्चतश्य दिरिक्ततिचिष्वद्धुः 

पञ्चमे भागे ुवादिषच्निघौ कायम् ^“पतितखोद्कड्काय 

सपिड वान्वपेःखह । निन्द्तिऽइनि साया चानय 

त्विगयुरूखन्निघावि वि" मनुखरात् | अथ वा दाख्छोव 

खपिणडादिप्रयक्ता निनयेत् यथाह मनुः (दारो षट 

मपाग्प् शम्पयेखेत् पर तवत्तदा । अहोरादङपाखीरन्नभौ चं 

बान्धतैः सदेति" । प्रो तवदिति दच्विणाखखापसव्यत्वयोः 

प्राप्नयथम् । तञ्च निनयनखद्कपिरुडद्ानादिप्र तक्रियो- 

त्तरकालः द्रव्यम् । "त्य विद्यायुरुयोनिसम्बन्धांश 

खच्धिपात्य स्ट द्कादौनि प्र तकम्मांखि कृयु : पान्- 

च्ञसख पिपरिष्न्चयुदांखः कम्माकरोवावचारात्मलरमा- 

नीव दासो वढं पूरयिला दद्विणासखो पदा विषथं- 
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सधे दगुद्कणद्कङरोति नामगङ्धान्' सवे त्वारुभेरन् 

प्राचोनावीतिनोष्क्तशिदा व्िद्यायुरवो योनिसुस्बन्धास्च 

बोकेरच्चपउपस्म,श्य ग.सञ्प्रविशेयय रिति'"मौ तमखरणात् । 

अयञ्च. त्यागोयदि चन्व्.भिः प्र यमाखोऽपि प्रायञित्त' 

न करोति तदा द्रष्व्यः “(तख युरोर्बान्ववानां रान्नञ्च 

समन्तन्दोघ्रानभिख्याप्यानुभाव्य पुनः एनराच्ार' खलभ- 

स्वति स यद्य वस्वनवस्थितनतिः खात्ततोऽख पालः वि-. 

पद्ये द्^त” शङ्कख्मरणात् | ततस्त' लब्धोद्कस्पतितः 

खपकयेलु सम्भाषयसरासनादिषु वबह्िःकु व॑जे- 

येयुः । तथा च सुः ^“निबेत्ते'रस्ततस्तखय सन्धाषण- 

ख्ासते। दायाद्यद्च प्रदानच्चयात्रा चैष छि लौकिङ्गी'"। 

यदि स्ेहाद्ना सक्ष(ष्णडूरोति तदा प्रायतत 

कार्यस् | “ग्रत उद्धंन्तेन स शस्य तिरेदेकरात् 

जयन् खा विलो भन्नानपृव्वं * त्नानपूव्व * लिराब्सिति'” । 

चट ननयनाद्योऽप्यत्र । । | 

घछरप्रत्तेप नर ६त° | “कतप्रायञ्चित्तेन सह्ापुणयज ला शये 

स्ञानोत्तए सपिरडसमीपे एणगजलपूख षटखापवबजने 

तद्दिविः वनिता दशितो यथा 
“"यदा त॒ वच् व्वागादन्यथा वा जात्बैराम्बेः प्रायचित्त" 

क््यांत्तदा किं काव्यं नित्याद् ^चरितवत च्छायाति 

शिनयेरन्नवं घटस् । जुयुपतेरन्न चाप्येनं संवशेयु्च 

सवेशः"'या० | “कतप्राय्ित्ते वन्द्, सल पस्म् नरायाते 

तत्सपिण्डाद्यास्तेन सहिता नव्रसष्ठपहतं घटखदकपूयोः 

निनकेयुः । रतञ्च॒निनवन' पुप्यद्वरादिद््नानो तरकाल 

नद्रटव्यम् | “प्रायचित्ते ठ चरिते पूथेककन्भसपां नवम् । 
तेनेव षाध भरासेयुः स्ञात्वा पुरबजलाशये” इति भच 

खारणात् ! गोतमेन तु विद्धेष उक्तः “यस्तु प्रायञित्ते- 

न शुध्ये त्स" द्धे शातकुम्भनयस्सातरः पुख्यतमाद्ुदा- 

तु रचित्वा छवन्तौभ्यो वा त एनस् पद्यरभयेयुरथाखां - 
तस्मालन्ट् दयुस्तद्यम्प्रतिग्ट हय जमेत् शान्ता द्यौ; शान्ता 

थिवो शान्तः शिव मन्तःरच्त' योरोचनस्तमिह ग्टद्हा- 

मौले तेयेजुभिः पावमानोिस्तरत्यमन्दो भिः - कूष्माण्डे- 

चाच्य कया्धिरय दद्याद्राञ्चाचार्याव चख त॒ 

पराग्शा्तिकम्प्रायद्धित्तं ख ब्टतः शुध्ये देतदेव शान्त्य दक 

खे घृपयावङ्गेष्दिति तत॒ रनङ्ग, तप्रायचिन्तन्तः नेव 

कुल्छयेवु या सवेकार्येषु क्रयविक्रवादिषु तेन सह 

रुव्यव हरेयुः" । “श्रकलतएव चरितवुतविधौ विेषमाह 

"बटे ऽपवर्जिते स्ञातिम्यस्यो यवसं रवम् | प्रदद्यात् प्रथमं 

षट 

गोभिः सत्हातदय हि खतृक्रिया? यार सिताच्र 

लद बोध्यम् घटे ऽपव जिते इत्यादि यान्न वचनखख 

परायचित्ते त॒ चरिते इत्धादि भलुवचनस् च प्रकरणात् 

चधटप्रदे पद्य पतितरिष्यकत्वावभारे ५“खशिरखा यवस- 

मादाय गोभ्योदद्यात्" इति हारीतवचनखय गो्ाखं- 

मावमदानप्रतिपादकषत्वेन तद्व सर्वाय च्ित्तयेषत्वे नावधा- 

रथेऽधि “एवः इारीदयाक्ञवल क्यवचनेकवाक्यतया 

वच्छमा्सटुवचनदयमपि सखाभान्यप्रायञ्चित्तोत्तरकत्तं - 

व्यतापर' नतु प्रकरणादसत्प्रतिखहमात्रपर तखा- 

सवृप्रतिसहमात्रपरतया यत् ङ्खहनक मङ़ष्याख्यानं तत्- 

प्रद्शेनमात्रस् एव" वटापवजेनस(पि न पत्तितमातरधिष- 

यस् यथाह भुः ˆ“डपवाश्र्थं तं त॒ गोव्रजात् घन- 

रागतस् | प्रतं परिष्ट्छेबुः साम्य सौन्यच्सौ- 

तिकिस् । सव्यसक्तात् प्रघ विकिरेत् यवसं गवा" । 

द्ग्यन्तेन प्रा त° यद षटापवजेनखापि सवप्रायच्चित्त- 

शेषतया व्यवस्यायितस्न् गचविन्यम् दभधिंतहारौतङ्ाकये 

“छपवासङशमिल्यादिमगुवाक्चे च घटापवजेनलखाचक्तोः. 

पतितविश्नये च ्रायुक्रमन्यान्नवल् क्य वाक्यो घटापवजेन- 

चोक्तो उभयस कविषयतवाभावात् ततच्च खर्प्रायचिन्ते 

= केवलं गोखाखद्नमान्" रेष्कत्तव्य' पतितप्रायशित्ते त॒ 

वटापवजंनङ््पविगेषज्ञायय सह्तगोयासदानभिति विष्य 

सिवेकस्म्वे सदुयान्नवल् क्यवचनसद्खो'तराबुक्तत्वात् 

किञ्च हारीतवचनद्य गोग्राखद्ानविषयकत्वेन चवण - 

$पि .यान्नवल्क्यवाक्ये “वटेऽपवजिते इत्यनेन प्राप्रपतित 

विषय कवटा पवजेनमनद्य गोयाखमात्रविधायकत्वाव् 

यददिषये चटापवर्जन' विहितः 

तिषयेऽपि गोख्रासदानाधिक्यविधानाये' तद प्रतेः 

चटापवजनः तह पतितविधयक्रः प्रकरणाद्वगस्यते। 

क्रञ्च पतितविष्ये दासीषदा घटगप्रचेपपूव्वंकं .निरदक 

चटकरथं वटपय्यं सनशब्द् . सन्वादिषाक्येन , दितम् 

तद्न्तरभेव मचुयाश्चवलक्याम्यां चटापवलेनं विहितमिति 

तख तद्धिषयकत्वौ चित्यात् न त॒ ततृसद्ोचः इति । 

वस्तुतस्तु चटपरयं सन भब्द दथितमौतमवाक्यो ५एतरेव 

न साभान्यपरत्व 

॥ न ॥,) क ४ 

न्त्य दकं सथ्वेष् पपातकेषु ध्य् क्तः शान्त् दकख इ द्य 

सर्वरपातक प्रायश्धिभ्षथेषत्वावधारखात् थान्य् द्कय इ~ 

च्छ च पृषं षटनिनयनपूर्वैकत्वौ चिवयेन सर्वयपपातकप्राय- 
चित्ते भान्तु दकमरहणाथेः धघटनिनयनं जायं मिति 

सधोमिभव्यमिति। चटापदलेनवटनिनयनदयोऽल । 

तन |+. 

नी 
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अरसम्भव ए सश्चपत्यखात् सस् भू-खपादाने ऋष् घटः 

खभ्रगोऽस्य। कुम्भसम्भवे अगस्य घटोद्धवादय)ऽप्यत 

ट्च्ञय एण्वश्वग दल्िणस्य जनपद्भेदे “खयापरे जन- 

पद् द्विया भरतषभ!” इत्य् पक्रमे “मषकास्तन वाला 

सनौपा घटष्ृश्चयाः"जम्ब खर्ड निस्सये भा०भी०्<्अ'। 

पटा स्त्रो षट-भाते अः | }सचाते “यदगारवटा कुट्िमि- 

ख्रदिन्द पनतुन्द्दापय।” नघ०। रेवटनायां गोच्छा 

४सभायाच्च मेदि" ५करिणां दुद्गाद्ाविकल्र खंदाते यमरः | 

शकायामवद्धिः करिणां षटाशतेः" सावः। हैषटने 

योजने च च । ऽतलाये ए*। 

शटाटोप इ वयया श्ाटोपः। खाडङम्बरे | 

सटाभ षु, हिर गयकशिपुसेनापतौ आखद्रभेटे । (तत्रासीनः 

महाबा" हिरण्यकशिपुः प्रभुम् । रपाल? इय् - 

पक्रमे ` "षटाभोपिकटाभञ्च खंु।दखन्द्रतापन्ः"' हरिव" 

२३२ अ" । कुम्भाकारतवःत्तस्य तधघात्वस् । 

अराल तिर चटा घटनाऽख्यदखयः निन्दिता सिध्ठाः*। 

“जटावटाकटाकादाः च्वेपे""गण्ध्° लच | निन्द्िदिवट- 

नायुक्तं । { राजनि* | 

घटालाब् सती षटप्रवादाबूः । कञत्पठन्बयराम् (गोलला) 

घटिक नण चटोन तरति तरतील्धिक्षारे ^“नौद्रचटन्? 

पा० ठन् । घटेन नद्यादितारिखि। 

टिका स्त्री ““युर्न्वराष्याशूदितं च ष्टा पलं पलानां घ 
टिका किदैका''इतिच्योतिर्बिदाभरखोक्त रषा पराके 

दण्डश््पे काले 

खिच-णव ल । २दर्डदयद्धपे दे ताके काले । यलो 

घटः ङोप् ततः खार्थे क | श्खल्ये घटं । इवायं कन्। 

४ नितम्बे न०शब्द् च°। ५+दतद्धो वटिकाः प्रातरर्ोदय 

उच्यते । यतौनां स््ञानकालोऽवः गङ्गाव्भःसटशःः 

ख्टतः | लियामां रजन प्राह्सख्यक्घ व्यलघदुटयस् | . 

नाङ्णीनां तदुभे सन्धो दिवसाद्यनसंन्िते"” कालमा 

वद्वतै° । “व्रतो पवासल्ञानादौ घटिका वदा भयेत् | . 

उदये सा तिथि्रहा श्राङ्धादावस्तगामिनीो" विष्प् - 

धर्मो" । “दल घटिका छृतं" च्राङवोग्यकालानु- 

शोधादिति वच्छते बरु षटिकादण्ड्पा परवचने 

-नाद्धोनामाद्यन चदष्टयभिन्यदरोधात्?” ति° न° रषु" | 

{“लि'थत् कला वटिका च्यः खात् नाडोदय' ते 

्वगुखेदिनच्च' सि, ° “यार्चौ भचक्रश्चमस्य षटि 

भागः घटिका" प्रभितार। 

ति ॥ 

चटयति विह्ितकाय करणाय घट~ ` 

घटघटः पुण षश्चा षट्ते ष्ट-गच संन्नात्वात् हखः। म 

देवे तख कालस्हपेण घटीबत् स्वितत्वात् तथात्म् | 

श्नमोऽचटाय घय॒टाय नमो षटिषटाय च” इरिवं, 

२७८ अ० शिवसतुतौ । 

घटित लि* घट खिच्-क्त। 

घयर्वाव्याप्यविष्यताविशिष्ट भवति च बद्धभावः वङ्कि- 

१योजजिते रचिते रेखति- 

धटितः वह्धयमावव्िषयताया वद्धित्िषयताव्याप्यत्वात्” 

%प्रतियो गिबेयधिकरष्टघटितव्यापकताया निवेशः" 

ब्य्त्प्तिवाद गदाधरः | तद्य भावः त्व छटितत्व तद्भावे 

न° | विश्जिद्टान्तराचटितत्व विशिष्टद्वयाघटितत्वम् 

द्वि च साभन्यनिरक्तौ गदाधरः । 

धटिन् ए*्वट+स्तदाकारो अस्यष्य इनि {कुम्भराभौ ^मत्स्छौ 

चट मिष्टेनं सगद्ं स्वोषम्"ज्यो° त° । तख कुम्भा- 

कारत्वात् शिरसि तदुक्तत्वाच्च वथात्वम् रकुम्भयुक्ग तिर 

च््रियां डप् । 

धटिन्धम लि° ष्टं धमति ्रा-खग् शम् खय । उव- 

मारतेन चटीवादङ्े | [भावके | 

घटिन्धय लि षट धयति चेट-खश् खम् छख । कुम 

घटिल लि° बटो ज्य पिच्छा" इलच् । कम्भगुक्ते । 

घटौ स्तो घटः कालमानन्नापकः सच्छिद्रः कुमः न्नापकतयाऽ 

स्तखास् अच् गोरा ष् 1 १दख्डाक्नङके काले) 

` ५“गुव्व त्तरः ख न्दुमरैरचस्तेः । षड्भिः पलं तेषेटिका 

खप्ड़भिः। स्याद्वा घटीष्डिरहः खराः" सिर भि । 

अलपारथे छप् । र्द कम्मे । 
घटीकार स्त्री षट करोति अण् । इम्भरकारे िलिपभेरे । 

घटौग्रह लि वँ ग्टह्भाति यह-अनुद्यभने षटद्व् 

अन्। बटीग्र हक उदयनेन त् अख | षटोय्ाड तदथर् 

घटौयन्त न. वथाः दर्डद््पकालख च्रापकं यन्त्रम् । 
कालमानन्नापके यन्त्रभेदे। (षड) तञ्च यन्च्रः नाना- 

विं ख सि° रङ्कनाथयोदेर्भिंत' तन दिवक्ते काच- 

प्नानखय श च्छायादियन्त्रं कसा ध्यत्सङ्ञो वी यन्ना - 

दिक त ्यहनिशतजच्चानठाधनिति वटीयन्त्रादि- 

मेवान तलोक्त प्रदश्यते यया 

खथ घटोयन््रादिमिञचमत्कारियन्तरौवां सर्गषजीव्य' कालं 

च्छा साधयेदिति कालसाधनङरपसंद्हरति'? 

`"नोययन््रकपा नादयमयू रनरवानरेः । श्धतरेणग ख 

सम्यक् कालं प्रसाधयेत्" दधरसि° | 

““जञखचन्त्र त् कपालं च कपालास्मं जलयन्तर' वच्छमाखं 
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तदादयः प्रथमं येषां तयन्त बौलुकायन्त्प्रष्टतिभिः सा- 

पेलदरौयन्त्र मेुरनरगनरेः । सयराख्य' स्छयंव द्यन्त 

निरपे्लं नरयन्धः शङ्कराख्यं कायायन्त' पूर्वद्ष्ट 

वानरयन्त्र' स्वयंवड्ं निरपे्चमेतेः स्त्रे गर्भे ः न - 

रू{हिता रेणवो धच्यो गभे मध्ये येषां वैः शलरप्नोताः 

घटिसद्याका ब्टद्रुदिता मयरोद्रस्या खाद् घटिका- 
क ॐ२ ॐ 

न्तरेण स्ते एव निःसरन्तोति लोकप्रसिद्धा तादश्यन्ल - 

सिव्यधेः | यदा द्धत्राकारेख रेणवः सिकतांश्ा गभ 

उदरो यद्चैतादशं यन्त्रः वालकायन्त्रं प्रसिद्धम् | तेन 

महित मेम्रादियन्त् मय् रादयुक्तयन्त्ं वौ लु कायन्लेष्य॒चेनि 

खिद्धोऽथैः| चकारस्तोययन््रकपालाद्यौरित्यनेन सष 

चयार्यकः | कालं {दिनगतादिकिं सम्यक् सच्छा प्रसा- 
[न क । ने रि १ ५५ 

घयेत् । प्रकरण सख्नत्यत्वे न तिष्च्छत्वे ने्यथेः | जानी- 

वादियथेः | नतु मयूरादिष्वयंव हयन्ता खि कथं साध्या- 

नोयतस्तस्(घनप्रकारा ब्वो दुर्गमा सन्तील्याडङ"र०्ना* 
[3 > 
"पारदाराम्ब् खलाणि शखवतेल्जलानि च । वीजानि 

द 1 $ टि 

पांसवस्तेष प्रयोगास्ते ऽपि इल भाः'' ० “तेष मयुरादि- 

यन्चे ष सदयं वह्ाथमेते प्रयोगाः प्रक्षरण योज्याः | फ 

कषैस्तु यावद्भिमतचिद्धेः । एते क इत्यत चाह । पार- . 

`द्राम्बुद्धनाखोति । ष्ारददुक्ता चाराः । तथा च सि- 

इान् शिरोमणौ " लघकाखगचमचक्र) समसुधिराराः समा- 

न्तरा नेम्यास् । किञ्चिदक्रा योज्याः चछषिरसगुरधिं एथक 

वासाम् । रपू तक्र इ्राधाराच्चस्वितं खयंश्च. 

मठि" । (१) इति । यम्ब, जलसं प्रयोगः । खलरायि 
ख्तरसाचनप्रयोगः। शुत्व' तान्बम् । -तेवजनानि 

तेचयुक्ञजर्खय प्रयोगः । चकारात् तयोः एयक प्रयो- 

मोऽपि । तथः च खद्ान्शिरोमखौ “उत्कोयं मेमि(२) 

सधवा परितो मदनेन संलग्नम् | तदुपरि तालदनाद्यंः 

लत्वा चधिरे रसं स्िपत् तावत् । यावदरसेकपाश्च" चि- 

प्रजलं नान्यतो याति। पिह्हिवच्छिद्र. तदतचक्र भ्व. 

मति सयं जज्षालंदम् !(३) ताादिमयस यू आदधए्नल- 

सयुम्ब.पूयस | एकं कुर्ड जलान्त हिःतोयमयख' ल्धो- 

खसं च. बाधः | बुगपन्््ञ चेत् कं नलेन कुण्डा 

फत॒नि | , नेभ्यां बद्धा घटिकाञ्क्रः जल्यन्तरत् तथा 

घाचथं म । नलकपरच्य दसलिलं पतति यया तद्धशनध्मे । 

भ्रमति नतस्तत् सतत पएूषघटीभिः .समाशटम् । चक्र 

च्यतं स्वघदकं कुण्डे याति प्रणालिकया"इति | बोजानि 

केवरं द्पीलप्रयोगाः । पादगो धूचिप्रयोगाक्तंयु ् ताः। 

छपिभन्दात् प्रयोगेषु छगमनरा इत्ययेः। इमाः साधा- 

रणत्वेन सदुष्यौ : कठं मशक्या इत्य्ैः। चन्यथा प्रतिग्डश 

खयंव दानां प्राद्याप्त्तेः । इयं खयवद्विद्या स~ 

दरानजिषासिजनेः फिरङ्दाख्यौः सम्यगभ्यस्ते ति । कु- 
इहकविद्यात्वादन्न विस्तारादद्योग इतिं संचपः| चय 

कपानाख्य' ललयन्तरमाडह" र क्न ०।५तान्रपालमधस्िदर- 

न्यस्त' क्ण्डेऽमलान्धसि | षटर्भव्जत्य होरातरे स्फटं यन्तर 

कपालकम्” स्* “यत् ताच्नवटितं पालमधद्छिद्ररधोभाने 
ष्ट्रः यख तत् | ्मदाम्मसि निर्मबं जल विद्यते 

यञ्जिन् तादे कण्डे इ हद्खा र्डं न्वस्त' धारित" सददध. 

रात्रे नाच्चलाहोरात्रे ष्टिः ष{टवारमेव न न्यु नाधिकं 
सच्जति अधच्छिद्रमार्गेण जलागमनेन जलपृरुं तय 
निमग्नः भवति| तत् कपालकं कपालमेव कपालकं 

 षटद्र्डानां कपालपदवाच्यत्वात् घटाधस्तताधाँकार" 
यन्त्र षटीयन्त्र' स्. च्छम् तह्ृटन ̀  व॒ । “शुल्ब 

। दिगभि्विद्ितं पलयत् ष्डङ्् लोद्ध दियुखष्ताखम् } 
तद्खासा षट्पलं ~, अं बटारप्रतिमं घटी ख्यात् } 
सलयथमाषलवनिभिता या डेभ्नः शलाका चत॒रङ्ख,ला 

ख्यात् । विङ्ग तया प्राक्तननन् पातर प्रपूर्यते नाडकया- 
म्बभिस्तत्”? दात व्यक्स । भगवता त॒ छनच्डलक्तम् | 
अथ शङ्ध.यन््रः दिवैव कालन्नानाथै नान्यदेत्याद'" 
रङ्गन० "नरयन तथां साधु दिक च विम्लेरबौं 
ऋायारुंसाधनेः परोक्त कालसाधनखत्तमम्"” स्.सि. | 
रङ्गनाथ धतसिन्शि०्वाक्यानि प्रसि गकि यया 
लघदाव्वं यादि ()-सन्विकोलरह्िते लद्दाखमये भ्वम- 
सिद्धं चक्र आरा: | किंविशिष्टाः | समधनाः सम~ 

ण्राः समनौल्याः समान्तरा नेम्यां योज्याः । नाञ्च 
नद्यावतेवदेकन रेव सवाः कद्धिदक्रा योज्छाः | ततस्ता- 
साभाराणां सुषिरे पारदस्तथा च्ेप्यो यथा द्धिरा्ेनेव 
पृं भवति.। ततो छ!द्रताराय' तद्धकमयस्कार शा~ 
वदुहयाधारस्य' स्वयं भ्रमति । अत्र वुक्ति;। यन्व- 
कभागे रसो हंगरामलं प्रविशति । श्वन्यभागे त्वरा 
धावति । तेनाकेष्टः तत् खयं भ्मतोति"” प्रमि° | 

उतकोग्येत्यादि ५(२)यन्तनेभिं भ्रमयन्त्ं ण समन्तादुत्कीर्य 
द्ग लमातर' रषिर वेवो विस्तार यथा भवति वत- 
सख्य छषिरस्योपरि तालषलादिक मदनादिना संलम्न 

< काथयस् | तद्पि चक्रः दयाघारा्चम्दितं शत्वोपसि 
नेस्यां ताचद्लं बिह्धा द्रेषिरे रखस्ठावत् चेणयो याव् 
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श्वषिरस्याधोभागो रसेन खद्रितः | पुनरेकपाश्च जलं 

प्रस्तिपेत् | तेन जलजेन द्रूबोऽपि रसो गुरुत्वात् परतः 

सारयतुः न शक्यते। अतो सखट्रितच्छद्रः तद्धक्र 

जठेनालष्टः खयं भ्वमतो(त” प्रभि° । 

ताच्रादिमयद्धं त्यादि (३) "तास््रादिभादमय्धा ङ्क गद्छपस्य 

वक्रौषत्य नलस्य जलपूीरकमय' जलंभार्ड ऽन्य- 

दयः बद्िरघोखख' चेजुडेलया यदि विखच्यते वदा 

भाख्डंजल' सकलमपि नलेन वहिः ्षरति। तद्यथा 

ङिच्चकभलख कमलिनोनलस्य जलब्टद्भाण्डं लिप्र्च 

जलपूर्णङुधिरखैकमय' भाख्डाद्बह्रयोखख' ` दूत" 

यदि ध्रियते तदा भाख्डजलं सकलमपि नलेन बह्ि- 

याति। इद् क् कट नाडी यन्त्रमिति शिद्िनां हर 

भेखलिनां च प्रसिङम् | अनेन बहवचमत्काराः सि- 

परन्ति कथ चक्रनेम्यां षट्वा जलयन्त्रवत् इ 

धाराच्तसस्थितः तया निवेशयेद्यधा नलकप्रच्यतजल 

तख चटोखखे पतति । णवं पूर्यवटीभिराक्टः तदू- 

भ्भत् केन निवाग्यते । अथ चक्रचुग्रतस्धोद्कखाधः- 

प्रथासिकया बुर गभने कते ज्ञख्ड नज च प्रत्तपनैर- 

पेत्स्'" प्रभि° |, 

विष्ण. षु न्यया तच्निमांणप्कार उक्तो यथा 

“नाङ्कात् प्रमायेन कला दग च पञ्च च| उन्राने- 
नाभ्ध्रसः सातु पलान्यद्व्रयोदश । हेममापेः लच्छि 

चवभिचतरङ्क लेः । माययेन प्रायेन जबभस्यसतु रं 

खटः” विष्ण् ° पु" । जः 

^“ अम्भस उन्द्ानेन उन्दी यतेऽनेनेष नानं पात्रम् । 

ङ्न योगे त्रयोदश साङ्ग हादगे त्यथः | उन्दरानद््पेण 

घटितानि साङ्गहाद्शपववाग साना(डका साद द)ट्- 

पलता्निर्मितपानेख सा नाडिका न्नातव्येतवधः । 

किं प्रमाणं तत् पालं काश्य" तदाह । साङ्गदादशपलजले- 

म डि मागधदेशप्रख्यः पूयते ततुप्रसमाणं पान कायस । 

इत्वथात् सिद्धम् । ननु तवापि पाले कथं नाड्का- 
क्नानं क्रियापरिच्छं द्येत्वात् कालस्य त्याशङ्क्य क्रियासि- 

इये प्रस्याद् विशिनटि हेमेलि । म पश्चगुञ्चः । 

छेन्नोमापेख्दभिंचतरङ्कवेन शलाकाद््पेण रचितैः 

शतच्छदरा | एतदुक्तं भवति| 

भयं मागधप्रस्यसं.मनम्खावतं पालः 

साचुदाद्थपलताब्- 

तुमां१चतु 

रद्ध लडेसशलार्या कंताधग्द्र जले स्यापितं तेन 

च्दरिण यावता कालेन प्येते तावान् काको नाडिवेति। 

६८७ 

---~--~--~-~-~~~ ~ 

[) ० + ९ > 
तथाच शकः दाद्शाइ पलोन््रानं चतुभिद्रतुरद्कः,ल : | 

खसः छतच्छद्रः यावत् प्रस्यजलञ् तमिति" । 

श्रौघरव्याच््या । ईत | इनरपोः संज्ञायां स्वः । 

घटिवन््रमष्य्न “*ततः रुसारचक्रऽखिन् भ्वाम्यते घटि- 

यन्त्रवत्?” माकंण्पु* । वशा कूपात् उदाराः यन्त्रम् | 

रकूषात् कुम्भोद्धारणार्थौ यन््नेदे । षटीयुक्त' यन्त्रः ष- 

ठौयन्' तञ्च षटीयुक्तजलोद्धारणवन्त पञमे प्रसि- 

इम् | (जचतोलार कल) ।“कमलपलरएुटघटित वटौवन्त्र- 

काशि” काद्° | 

घटठोत्कच प° भोमेन हिडिम्बायासत्प्चे राक्षसमेदे तदुत्- 
प्तिकया भा अ ह्िडिम्बव्धपर ;५५अन० यया 

“्भ्वती परमं दपं रनयामास पाण्डवम् | रमयन्तो, 

प्रजन्ने रा्चसौो प्नं 

विद्ह्पाच्तं मह्ाव्ह्ला . शङ्का 

तथा भीमं नत्र तत्न भनोजवा । 

भोमसेनान््हाबलम् । 

विभीषणम् । भीमनाद इतास्बरष्ठ तौच्छदंट मद्ा- 

स्वम् | महेष्वासं सहावोय्यं " महासत्वः महाम्जस् ) 

सडाअवं महाकायं महाभायमरिन्द्मम् । दौवव।खां 

भहोरस्क' विकटोहड{परख्डिकम् । अमानुषं म।तुष्लं 

भोमवेगः महाबलम् । यः पिशाचानतीलान्ान् बम् 

वातीव राऋसान् | बालोऽपि यौवनं प्राप्नो मानुषेषु 

विशास्ते ! 

सद्यो हि गभान् राक्चखो लभन्ते प्रसवन्ि च | काम- 

पथराव मवन्ति वड्द्धपि शाः । 

पाद्ावग्ड दात् स॒ पितुस्तदा । मादुञ्च परमेष्वासस्तौ च 

नामाख चक्रतुः | चो हात् कच इति मातातं 

प्र्यभाधत। अव्रदीततेन नामाद्य षटोतृक्च इति खज इ । 

अनुरक्त तानास्रीत् पाण्डवान् स षटोत्क्चः| तेषा 

दयितो नित्यमान्मभूतो बभृव इ । संवाससमयो 

जोय इत्याभाष्य ततस्तु तान् । हिड्म्बिा समयं लंत्वर 

स्वां गतिं प्रत्यपद्यत । लव्यकाल उपस्थास्ये पितृनिति 
षटोत्कचः | आमन्त्य रचसां चरष्ठः प्रतस्धं चौरं 

दिशम् | स हि टो सषवता शक्तो म्ब हात्मना । 

कणेश्याप्रतिवीयं ख प्रतियोद्धा महारथः" । 

खच द्रोणप० षडटोत्कच्जधप इन्द्रदत्तथक्तवा क~ 

सर्व्वास्नेषु परः वीरः प्रकषमगमद्धली | 

प्रणस्य विकचः 

रन निहतः। ततृकथा तत १८्८अग् दृश्या यया 

“ततोऽन वन् क्रवः सवे एव कण हदा वोरख्पाद्च 

मायाम् । शक्तया रचो जाह कणाद दष" नण्यन्येने 

करथो भासैराकाः। 'क{रष्यतः क्िद्चिनो भौनपार्थौ 



घट 

तपन्तमेनं जदि. पाप! निशीये 

ष्टपादिसच्येत् स नः पाथान् सबलान् योधयेत। त॑का- 

देनं र।शसं घोरद्पं जहि शक्तया पे दत्तया वासबेन । 

मा कौरवाः सर्व्वं रजेन्द्रकल्या रालियुद्धो कयं ! नेधुः 

योधाः । स वध्यमानो रच्चसा ३ निथये दषा राजं 

स्तराद्धमानं वलञ्च | मद्द्व त्वा निनट् कौरवाणां 

मतः दष्टो शक्तिमो्ताय कर्थः सते करदः सिंह 

इवात्यमर््यँ न1मधयत् प्रतिक्षातं रखे तम् | शक्ति चेष्ठा 

वैजयन्तीन सन्या समाददे तख वर्धचकी्भन | यासौ 

राजन् ! निदिता वषे पूगान् बधायाजौः खुत्कता फालगयु- 

नख । यावै प्रादात् तषलाय शक्रः शक्ति श्रेष्ठां 

क्ण्डनलाभ्यां निनाय | तां 3 श्लि' लेलिानां प्रदीप्रा 

पायेयु क्रामनक्खेष रानिम् | शखव्योः खसारः च्वलि- 
सामिवोल्जां वेकत्तनः प्राह्हिणोद्रा चसाय । तादनत्तमां 
परङक्ायाव इन्त दा सौतेब्बा हुसंश्यां ज्चकन्तोम् । भोतं 
र्च्यो पिग्रदद्राव राजन्] छत्वात्मानं विन्छद॒ल्यप्रसाणमस् । 

ददा शक्ति' कणबाद्खन्रस्थां नेदभू' तान्यन्तरीनने नरेन्द्र | 

वव्वाँतास्तुषलाचापि राजन् ! सनिता चाशनिमां 

जगाम | सातां भायां भश्च लत्व उ्वङन्ती भिन्वा 

गाढं इदयं रात्षसख । ऊ्खं ` ययौ दीयमाना निशायां 

नच्रत्राणालन्तराण्याविशन्ती | युद्धा चिल विविधैः 

श्प दिव्यं वीरो माहमेराचरंच । नदनच्नादान् विविधान् 

रं प्रायानिदांखप्राजिवः थक्रशत्तया । स्दञ्चान्य- 

चित् मयं दपं चकारासौ कम्पं शन् लयाय । तसन् 

काले शक्तिनिभिन्नमग््ां बभौ राजन् ! शेलमेवप्रकाशः | 

ततोऽन्तरीच्ादपवद् गताः स॒ राक्षसेन्द्रो भवि भिन्न 

देहः । वाकशिरास्त्व्यगालो विजिद्धो षटोत्कचो 

भह्द्स्याय पस् | स तदरूपं भरवं भोमकन््ं भोमं 

ज्ञत्वा भेखसेनिः पपात । इतोऽष्येवं तव सेन्दौ कदेशम - 
पोधवव् खेन देहेन राजन् !*| [प्रभ्टतयोष्वलर । 

बटोत््कचान्तक ९० €त० | कें त्रिकाः। वटोत्कचारि - 
घटोदर प° घट इव उद्गम । यष्रभेदे। “श्वटोदसे 

मह्धापाद्यः प्रथन; पिठरस्तथा' हरिषं० २२२ | 

खिर ्यकथि सेना पत्य क्रौ । ख च वदष्टसभ्यः यधा 

भा० सर €अ०। चघटोद्र् इत्यादि समानम् | 

घक् चानने ज्वा द्रान्न सङ्ून्सेट। वदटते अषट्िट। 

जवर । घट्टित; घटनम् । 
चट चक्ने चुरा० उर" सुक" रट । भटटयति-ते अज- 

[ २७८४ ] 

योनः संखामाद्वोर- 

घण्टया 

चट्त्-त | षित (“विघट्टितानां सररद्र्साणाम्” 
कुमा० | ^^तदौथमातद्कषटा विष दतै :'' ^त्रखयन्तौ चल- 

शफरौोविघट्टितचदनास्ः'' माघः | परिस रन्रीनिच- 

ह्तोरवः” किरा०| रशद्धिरावड्नया नभखतः भावः| 

घट ए षद्यतेऽत्र घञ् । ¶स्नानायावतर णस्याने (वाद) शशु- 

ल्कङ््यस्याने (घाटि) “व्ादिदेये एलकोऽस्नी* 

अमरः | भावे चज् । &चाल्लने | श्रमरः | 

घट्ट प्रभात नशष्या कुटी बल प्रभातभिव | न्यायभेद 

शक्तदानभिया विपथेन , ,रालौ पलाद्रसःनख चौर- 

बख्जिः षटस्यकुटीसमोपरे प्रभाते यथा अभोटङिद्भव- 

भावः एव विपयेन भरावमानख . तदहोषतादवस्यद््पो हि 
न्यायभेदस्तथाभतः (“तदिदं वघङ्गकृटी प्रभातडत्तानमचुद्- 

रति" ] खण्डन खण्डखाद्यम् | ध 

घट्रगा स्त्री नदीभेदे । राजनि. 

घटजोविन् इ" षट तरिक एल्कस्यानं नद्यवतर यसन देयं 
लकं वा जीवति जोव-खिनि। (पाटुनि) नौकातारके 
ब्सङ्करञा(तभेदे सच 

बादूभङ्कायेवसेवः 

घटना स्त्री च षटड्-युद। १चालने ^रणद्धराष्टया 
नभस्तवः'” माषः | रछत्तौ च हेमच० | ज्वा. षडु 

स्यद् । रेचालने न०। “हह ्छलानिष्, रकरटवट- 

नएत्”” साघः । “कम्पयन्तौ मडहाटत्ताचुरुपादपघड्नेः' 

रिप ०२९०० । “ुप्रसपदव दण्डवह्नात् "° रषः । 

ॐ ६ 

५ग्ायां रजकाव्लातः" रि- 

घ्रट्ित त्रि वड्-कर्मखि क्त {नििंते, २चालिते, चिल 
पटादेरञ्जनाथसूं अन्नचथे जिप्रे वख्नादौ (कलप दिया 

घोटा )। अब्द्ायैचिर । 

घण दीप्तौ तनार उभ° क° सेट.। चणोति चते । ऋषा- 

शोत्-अघग्णोत् ध्यरवखिष्ट जघ।ण जव्ये | छदित् 

अित्वा-षरट 1 । ह्लोव्ट्कत्वात् निष्ठा त्वानिट् वर्टः 

घर तलि° वण- क्त उद्त्िन नेट् | शदो रद्नामख्याते 

व्यञ्जनमेदे एु° । 

घर्टक ए*वरट+संञ्चायां कन् । (षट्काय) चु पेदे राजनि 

चर्टकण ए षणो दीप्रः कं इव पलमख्य । (षट्काख) 
चुपभेदे राजव ` 

घण्टा स्री चु* घटि-भव्देकरथे अच् । कांखलिर्मिते षाद्य- 

भेदे। शवण्टां वा परशुः वापि वामतः सन्निवेशयेत्” 

इगौध्यानम् । तन्न्माणप्रकारसाहद्मेव च्छन्द 

द्मनार्दसवाहे ` ““्ञानाञ्ं नक्रियाकाे चण्टानाद्ं 



घण्टा 

करोति यः) पुरतो वाद्धदेवद्य तख धुगयफलं शट्णु | 

वर्पकोरिसचस्ताखणि वभकोटिशथतानि च | वसंते देवलोके 

त अपसरोगणसेवितः। सुवैवाद्यमयी घटा केशवस 

खदा प्रिया । वाद्नाह्ञश्ते घग्व' यन्नकोटिसखद्धवम् । 

-वादितनिनदैस्तुव्थं गी तमङ्गलनिषठनेः | यः दापयति 

गोविन्द् जौषन्स क्तो भवेद्धि सः । वादित्राणामभावेत् 

पूजाकाले दिशसपेदा । षणटाशब्टो नरः काय्यं : सवै- 

बाद्यमयो यतः! स्ब॑वाद्यप्यौ धैण्टा देवदेव वह्ञभा । 

तस्मात् सवैप्रयल्नेन घग्टाजादन्त कारयेत् | सन्वन्तरसह- 

श्ताणि मन्वन्तरशतानि च । घण्टानादेन देवेशः प्रीतो 

भवति केशवः” । विष्णुधर्् त्तर चभगवद्प्रह्ादसं- 

वादे “ष्टु देवेन्द्र ] . वच्छाभि षणटामाहात्मय- 

खत्तमम् । प्रहाद् ! त्वतखमो नास्ति मद्भक्तो मुवन- 

ल्ये। भन नामाङ्किता घण्टा पुरतो मम तिषटति। 

र्ता वे्णग्टहे ल ञः विधि दे्ज | वेन- 

तेयाद्धितां चटा द्दथेनयुतां यदि। ममास स्थाप 

येद्यस्तु देहे तख वास्यम् । यस्तु वादयते षण््टां 

वैनतेयेन चिद्किताम् | रे नोराजने सुने पूजाकाले 

विलेपने | ममास प्रत्यहं वठ्स! प्रत्येकं लभते फलम् | 

मखायुतं गोऽयुतञ्च चान्द्राय्श्तोद्धवस् | विधिना हा 

कता पूजा सफला जायते न्णाम् | चण्टानादेन त- 

दोऽ प्रयच्छामि खक पद्म | नागारिचिद्किता षष््टा 

रथाङ्ग न समन्विता \ वाद्नात् कुरते नाथं जनदष्टत््- 

भयख च | गरूडुनर््ङ्कतां वण्टां दृषा प्रत्य 

खदा। प्रीतिं करोनि दलेन) लच्छी प्राप्य याऽन; 

द्वाऽख्टतं यथा देवाः प्रोतं कुव्वं न्य हनि शस् । सपे 

च तथा प्रतिं षणटाभरिखरमास्विते ! सकरेण प्रकु 

बवन्ति च्युटानादं छवभक्तिनः । मदीयाद्ंनकलि त॒ फलं 

कोद्य न्द्वं कलौ” | अन्यन्न च ^वणटादण्डस्य धिरे 
-सचक्र' स्थापयेत्, य; । गरुड" वे प्रियं विष्णोः स्थापिवं 
सूयनत्रवस् । मचक्रचण्टानादन्तु टलयुकले ष्ट्णोति यः। 

पाप्रकोटिवुतद्धापि नण्यनि यमश्कङ्कराः । सव्य" दोषाः 

प्रलीयन्ते चणटानादे शते, इरेः । देवतानां छनीन्द्रणां 

पितृ यात्सपोभचेत् । अभावे वैनतेचस्य चक्रखापि 

न संशयः। चशठानदेन भक्तानां प्रसादं कुरते हरिः। 

ग्टच्े यस्य भवेन्निव्यः चण्टा नागारिसंयुता | न सर्पायां 

तनन मयं माग्निविद्युत् सखद्भवसू । यश्च चणटा च्डहे नान्लि 

शद्ध एुरतो इरेः । थं भागवतं नाम गोयते तख 

{ २७८५ |]. घरटा 

देहिनः" ५श्तो भगवतः प्रीय चणटा च्रौगस्- 

डाच्विता। षं याया वैष्णव यलाश्चक्र ्णोपरिमड़ता 1 
शुने शङ्ादिषाद्यन्त॒ नामरुंकोत्तन' हरेः । गतं 

न्ध्यः पुराणादिप्ठननञ्च प्रशस्ते" हरिभक्तिविलासः। 

सव्वं देवपूजने भरपदोपद्ानोत्तर वामहस्तेन घरटावाद्- 

न" तन्लसारे उक्त' यथा 

“धूपभाजनम््न्च ( फट.) प्रोच्ाभ्यच्यं दादुना 

(नमः) । अस्त्रे ख पूजितां वण्टां वादयन् यग्युलु' 

ददेत्” । श्यासादौ ठ तान्तरविरेषः नन्तसारे' उक्तः 

“तथा जवध्वनिभमन्तमातः स्वाहेषयदय्यं च । च- 

भ्थञ् ग वादयेद् घण्टामस््रे ख॒ धु पयेत्ततः" गौः तसोये 

«जन्तो दद्टिपथंन्त' घरां वामदिशि स्थिताम् । 

वाद्वनु वामहस्तेन दक्तह्स्तेन चाचयेत्?” । णवं 

नीराजनेऽपि | श्वणटापाटलिडचे शब्द्र०। रअति- 

[इत्ते न्द्र° | 

चण्ट [क पए० वण्टेव.कायति फेन के-क | चरटापाटललि 

चण्टा कं ए श्वादुचरभेरे (वेद्) ख्याते “वण्टाकर्णो- 
गणः सीमान् शिवख्यातीव बल्लुभः” शिवपु° । मीनसंक्रा- 

बलायां ४नागबद्ावां च राजनि°। 

न्तौ तख पूच्छतामाह लत्यचिननामय्यौ “चेते माचि 

च संपूज्यो चण्टाकर्यो चटकः | आरोग्याय 

ख होमूले संक्रान्त्यां तत्रे कारयेत्" | पूजामन्चः | 

“वर्टाकं ! मष्हावीर ! सव्वं व्याधिविनाशन || वि- 

सफोटकमभये प्राप्रे रच्च रच्च महाबल }*' ति* त° । 

रकाशस्य दभेदे । “इयञ्च चन्नेवण्टे थौ षरा कर्थ- 

सवयं छदः” काशी ३९० । 

घण्टाताड ए षण्डा कालन्ताण्कचण्टः ताडयति नाडि- 

अण उप० स“ । $कालद्धचकलण्टावादके (षर्टापाड़) 

“सन्ने यकन्त॒ वैरेो माधुकं संपर्धयते । गन् परथसत्यज 

खत यो चरटताडोऽरुख) द्वे"ननृक्तो २सद्ीणंजातिभेटे च 

धरण्टानाद् इ* ईत° । १जणटा शब्द् । घण्टाया नाद् दव 

नादोऽखख । रकुबेरमन्तिभेदे शब्दा चि° । 

चघरटापथ ए चणटानां चणटादिवाद्यानां चणटायुक्तह- 

स्यादीनां वा पन्थाः त° अच् समार | महति {राज- 

पये “दशधन्वन्तरो राजणाग चख्टापर्ः इतः” 

कौटिदख्यः। 

घणश्टापाटलि ° इन्यते इन-करुखि ट रख नेत्वम् 

नि” चत्व प्रट~-गतौ घञ् पाटस्त लाति ला-वबार 

ड कर } (खट पालि) टच्चनेदे चमरः । 



घन { २७८६ ] 

घण्टारवा स्त्रो चणटोवारोति आआ+र-अच | (वमशण) 

हक्ृमेदे अमरः यस्य फलं पक' सत् षर बारौति 

घश्ट(लो स्तो ष्णटां तच्छड्मलति अल-अण् डगेप् । 

१ क्तोपातक्याम् । &न° । र्चर्टाश्र णौ । राजनि° | 

घर्टावोज पुर घण्टेव वीज्ञमद्य | जयपानदच्ं । राजनिर 

चण्टा शब्द् ० चणटायाः शब्द्द्व शन्दोयख । +कांे 

डेमच" |. ६त० । रतच्छ्दे 

घर्िका स्तो चुद्रा घणटा स्वसारथे कन् | शद्रवण्टायां 

ननुन्याकारत्वात् रतालस्व जिज्ञायाञ्च ( खालजिव ) 

डेमच° । 
घर्टिनौतोज नर चणटाऽस्त्रखाःनद्ाकारफलल्वात् दनि 

ङेप चरश्णिटन्याः चरश्टाबुक्ताया बोजम् | , जयपाले 

राजनि°। 

घण्ट, इ*बटि-उन् । ! गजचण्डायां श्प्रतापे च उणादिकोषः 

खर्ट श्वर पु मङ्गलपुत्रं व्रणद्ातरि देवभेदे “मङ्खगलख 

पिया मेघा तघ्यां चणटं खरोमद्ान् । व्रखदाता ख 

तेजसी चिष्् तलो बभूव -ह'' ब्रह्म, । 
घरुड़ पु चण-्रा° ड तस्य नेत्त्वम् । भरे संचप्रखारः। 

घतन लि" इन्बि हन-हन्ते बु ्राद्यन्तयो घेत्वतत्वे ”” उखा० 

युत् । . मारके उच््वलद्० ब्रा घातनेति पाठोऽवुल्लः 

घन इ० इन-मूर्ौ अप् घनादेश्च । १मेषे २सस्तके रेसमहे 

४दाद्ये" ५ विस्तारे च ६नौ इरुद्गरे भेदि ७शरौरे ८कफे 

६यभ्वक्ि रा्जनि०। `“समलिवातच्च चनः प्रदिष्टः" इति 

1*लोरावल् क्तो समाइत्रयत्रपे | १निव्डि चान्द्र 

व्रि" अमरः १२ टद् तिर नेदिः। ररपू्य १४सम्ब्दे 

लि* गन्द्* | १५करताला द कांद्धवाद्यमेदे १६मध्यम 

ब्टन्ये च न° मरः १जन्ोद्े नन द्ेमच० {द८त्वचे 

ग० राजनि० | तत्र सेषश्चोत्पत्तिभेद् दिकं पुराणमर्वस्वे 

द्ाख्डपुर उन्नां यथा 

“वयः क्रिरष्जानेन वायुगुक्तोन सर्व्वतः} जगतो 

ललमादटतते कतस्य हदिजसत्तमाः } ` अआदिव्यभतं भृतेभ्यः 

सोमं संक्रमते जलस् | नाडोभिवावुयुक्ताभिर्काचारः 

भवत्तते | यत् मःमाद्ते च्य तद्च्भ्वे प्वपतिषने ॥ 

नघावाव्वमिवातिन विद्धजन्ति जनं भुवि | एवं प्रकरयये- 

मैथ पतन चासक्षन्नम् | न नाशसुद्क्यास्ति तदेव 

८रि4ते। सन्वार्याधः भूतानां माये विष् निमिता । 

च्नया मायया व्याप्र त्रं लोक्यः सवराचरम् | विद्च॑गो 

लोकरषरेवः सड्रागुः प्रजापतिः) धाता छनसय्॒ 

घन 

खोखा प्रभविषण् दिवाकरः | सव्वं लौकिकमम्भोय 

ततत् सोमो नभसोरसः | णवं भतं जगत् स्वं मेदत्तथ्य' 

परकोर्धितम् । स्र्थाडुष्ण' निच्त३ति रोमाच्छोतं प्रव्तंते | 
शोतोष्णगी् द्वावेतौ युक्तरा पालयतो जगत् । सोमा- 

स्टतोद्धा गङ्ग पवित्रा विमलोदका | भद्राशोमपुरो- 

गाञ्च महानद्यो द्िजोच्तमाः ! । सव्वं भृतशरीरेष्ः या- 

स्वापोऽपद्छताभव्रि। तेष सन्द्दामाभेषु जङ्गमस्थावरेषु 

च | पूर्यन्ते खवभतेशयो निम्कमन्तीह स्वेशः। तेन चा- 

बभा जायन्ते स्यानमञम्बमयं खतम । ते जोऽकः स$भ्- 
तेभ्य आदत्ते रश्रसिभिजेचम् । सवद्रादायुसंयो गाद्रश्मयः 

प्रबह्न््यपः | ततस््व,तुगति काले पर्टित्तो दिवाकरः । 

नियच्छयपोमेचेम्यः शुक्तलष्णं ममम्तिभिः। अबश्वसयाः 

प्रपतन्त्यापो वायुना सचदीरिताः। रपभूरद्िनायाौय 

रस्चभूताः समन्ततः । ततो वति पण॒ सासान् सर्वभ्व 

विदे । वायव्यः स्तनितञ्चोव विद्युट्ग्नससद्धया । 

मेना मिह्ेधातोर्मेवल व्यञ्चयन््य त |, न भ्वशगरनि 

यतञ्ञाप्लदभ्न' कवयो व्ड्ः| मेघानां एनरुत्पन्त 

लिञिषा योनिरुच्यते । अग्निजा ब्रह्मजा चैव प्कंजा च 

पयम्विधाः | लिया घनाः समाख्यतास्तेघां वच्छानि 

सम्भवम् । चाग्नेयाः स्च्छजाः पोक्तास्तेषां धूमात् प्रव 

त्तंनम् | शौतदुदिनवाता ये खयुखास्ते व्यवस्विताः | 

महिषाश्च वराद्ाञ्च मत्तमातङ्ग्छ्पिणः | भूत्वा धरणि 

मभ्यत्य रमन्ति विचरन्ति च। जीमता नामतसेचा ये 

तेभ्यो बौजकन्ध्रयाः । सिद्धं दुगुखविद्धीनाङ जलघारा- 

वदस्विनः | सक्रामेचा म्धाक्राया अरावद्धम्य वशानुगाः। 

क्रोमात्राञ्च वषन्नि क्रोशाडादूतपि वा पुनः। [त पषैताय, 

ग्लिवेष दन्ति गह्वरेष च। वलाकागभदाखववालाकां 

गभधारिणंः। ब्रह्मजाख्ंव ये मेवा जह्मनिच्चाससमवाः। 

ते द् पिद्य् द्गखपेताः स्तन य् प्रिवखनाः | तेष 

व्दपणादेन भूनेःस् ङ्ध: । वारु बाहाभिपिक्तेष् 
वायुर्योवनमञ्.ते | तेष्ियं प्राद्डासक्ता भुतानां जोवि- 

तोद्कवा। जीमना नौमतेमेचाये तेभ्यो जोवसम्ध्वः | 

दितोयं प्रवह वायु भेवास्ते त॒ समाच्िताः। इतो योज- 

नमालाद्च साद्ौःद्पिवाचते। हदिषधर्मादइधा तेणां 

धाराऽऽखारः प्रकोभितः। पुष्करावत्तंकानाम वे मेवाः 

पल्लमम्भवाः । संयोगाद्वायुनोच्छिन्नाः पवतानां महौ 

साम् | कामगानां च लोकानां सब्वे"षां शिब 

भिच्छेताम्] पुत्करा नामते मेषा दहरो 1:समक्- 
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चन [ २७८७} चन् 

खराः । एुन्करावत्तेकास्तेन कारयेनेड शब्दिताः । 

-नानाद््पधरांद्व मह्धाघोरस्वनाञ्चये | कलसान्त्ष्टः 

खष्टारः संवत्तौग्ने नियासकाः। वधन्ति ते युगान्तेषु 

इतीयास्ते प्रकोत्तिंताः। अनेकद््पसंस्यानाः पूर- 

यन्तो महीतलम् ¡ वायुः परिष ते ख्: चिताः 

कल्पान्तश्ावकाः ! योऽर्डख च विभिच्वखय प्राङतख्ा- 

भवत्तदा । यच्त् बह्मा स्त्१त् चतयैकः प्लयम्् वः। 
लच्छौ वाखडकपालानि सर्वैनेषाः प्रविताः ! तेषामाष्या- 

यनं धूमः सर्वेधामवि्ेषतः । तेषां शस्तु पञजन्य 

अच्वारब्व दिमगजाः| गजानां पप्रेतानाञ्च मेधानां 

भोगिभिः सद्ध | कुलमेकं एक भृतः योनिस्तव क जलं 

टतम् । पञजेन्यो दिगगजादचौव हेमन्ते शोतसम्भवाः | 
देषारढ दि" वर्भन्ति हिमं सखविटड़ये'" | 

` बायुविरेषङतणव नमेदो भाग्चा०९२०अ द्भितो यथा 
“श्रे रयत्यश्वरुचातान् भृमजांचोष्मजां च्च यः । प्रथमः 

प्रथमे मार्गे प्रवहो नाभ योऽनिलः| अम्बरे स्ते 

सभ्य त्य तदद्भरो तमद्युतिः । चखवहो नाम संभाति 

दितीयः श्रसनोनदन् |. खदयं ज्छोतिषां शश्वत् सोमादीनां 

करोति यः| अन्तेषु चोदानः यं बद्न्ति मनीष्िः। 

यच्चत्य: सह्रेभ्यो वायुधारयते जलम् । उड्त्याददते 

चापो जोमतिभ्थोम्बरेऽनिलः। योरद्धिः संयोज्य जोम्- 

लान् पञ्लन्याय प्रयच्छति! उद्रो नाम बिष 

स्त.तोयः स सदागतिः। सम॒हामाना बहधा येन नीताः 

थगचनाः । व्मोच्तकतारम्धास्ते भवन्ति चन1चनाः | 

खंहता येन चाविङ्खा भवन्ति नदना नदाः रच्चखाधाय 

` शभ्भूताः मेचत्वरुपयान्ति च । योऽसौ वदति भूतानां 
विमानानि विद्ायशा1 चतथ; संवद्ो नाम वायुः 

आ भिरिमहनःः। येन वेगव्रता रुग्णा छच्तेणार्जता 
जगान् । वायुना सद्हिता मेचा सते भवन्ति वक्ाङकाः। 

टारूणोत्पातसज्चाणो नभसः स्तनचिद्ुमान । पञ्चमः स 

अङ्ावेगो धवो नान सारूतः | यख्िन् पारिञ्लवा 

दिव्या वहन्तयापोविहायसः । दग्यद्धाा्गङ्गगवा 

स्तोयं विष्टभ्य. तिति! 

उमलतिचातञ्च्यादेरयसयः सभसेख्यानां त्रयाणां चातः 

यद्य्यत्र खमयोदं योधातेन वं पेखा तन्लसख समत्व" 
नास्ति तथापि समशब्टन खटशचातद्िचतत्वेन समत्व 
चोष्य यथा {चनः९ | दाभ्यो इयो्युखने ४चत्वारः 

तेषां दाभ्यं युखने८ । रवं लया लिभियु खने €्नव । 

तेषां पनस्तिभिगुं शने २७ | एव" क्रेय वारद्वयं रुम- 

समद्विवातद््पवगंगुखनात् घनद््पत्वं जायते तत्कादीनां 

द्थपय्यः न्नानां चनसंख्याः शवोधाय प्रदण्यंन्ते यथा 

१।२।९१।४।५।६।७।८।&। १. 

१ । ८ |२७।६४।१२५।२१६।३४१।५१२ ॐ२९।१००० " 

खख प्रकारान्तरः स्थाग्योचनोन्यख्छे त्यादि लोरावत्यां 

श्य विस्तरभयाद्धोक्तम् । 

““जटाचक्तां विपन्यंस्ध॒ चनमाह्धभेनोभिखं इत्यक्त 

१€बेद्पाठभेद् ण्व दन्द १४०९।११।१२ ° विरतिः 

तत्र॒ सनन्द्रो प्रचरण्डवनगजितप्रतरुताुकारी (रषः) 
खडः" वेणो०।०.जघनेन चनेन सा'“लौ होन चनस्कान्छाः”? 

भद्धिः। लौहसदररे ““प्रतिजचान चनेरिव शुदिभिः” 

किरा० | मेषे “प्रा्षभिव घनकेशजालास्'" काद् । 

^“रजनीतिभिराव्युख्ठिते रमा चनशब्द् विह्खलाः' 

कभा “अंसम्भवट्चनरखा शतालोपरिषेविताः' उद्भटः । 

चनशयरमः। स्तौ -काटिन्ये “हार तमोचनप्रख्यस्'"भट्धिः । 

“तजसचनो सृत्तिःः काटिन्वस् तेन सत्ति मत्तमःसमस्” 

जयम० 1 [लिका० । 

चघनकफः एर चनद मंचद्य कफ इव । भेचोपले करके । 

सनका पर चनप्रघानः कालः | वधेतत्तीँ शब्ट् च०। 

घनगोलक ए* चनेन मतत मोल इव कायति कै-क । 

संज्ञ टस रजते हेम च । [° । 

घनच्छट् एर चना निविडाग्डदा यद्छ | शिखौ | शब्द्ाधे 

घनजम्बपल ए* असे०। सननद्रजम्बःके चलुके (घनसेखोवाल) 

लिका० 1 (दौक्नौ च शन्द्र० । 
घनज्वालां स्तौ घनख्य ज्वाङेष । १वज।ग्नौ | ईत° । रमेच- 

घनताल पुस्ती° चनतायां निविडतावास् खलति पर्थांदरोति 

अल-अच् | -१सारङ्कष्वगे च््ियां जातित्वत् डौोष् 

कर्मा । :वाद्यादितानमेदे। 

। चघनतोल इ.स्त्ी° चनं मेघं तोलति द्व" नयति चआाह्धानेन 

वे-उन्छितौ च्य उप० स° | चातके खगे तद्ारातरेखं 

हि मेधोलयानमनीयते इति तस तथात्वम् । । च्छया 
जातित्दात् डिष ; 

घनत्व च ए* घना निविडा त्वक् यख । धिष्मौ :यद्द्ाथचि" । 

बनद्रम घु० कमे० | विकण्टकडकते रजनि .. 

घनन।भि पए चनद मेचख, नाभिरिथि योगित्वात् | धमे 

शञ्ट्र" धूमखं सेचयोभितवात्, तवात्वस् नेष धमयो- 

नत्व च धनश्द् २७८६९ दर्थिरम् । 

६९ 



घन | 

चछनपत्र इ° चनानि पलाण्यख । १पुनखवायाम् राजजनि° । 

रचनच्छदे सौ च | 

धनपद्बौ सो ६त° । अकाशे शन्द्येचि* ' तख नेघा- 

धारतया तद्ञ्चारस्यानतया च तथात्वम् । ““क्रामङ्बि- 

धेनपद् गेमनेकसंसख्ये :* किरा० । 

धनपज्ञव पुन्चना निगडः पह्लदा अख! शोभाञ्जने जटा०। 

घनपाषरर्ड पएस्त्रो घनेन सेचध्वनिना पाष्ण्ड इव उन््रत्त- 

त्वात् । सय॒रे शन्द्मा । च्छ्रिया जातितवात् ङगेष् | 

चछनफल पुर घनानि निविानि फलान्यस्य | विकङ््टच्त 

राजनि° ततृफडानां निबिडया जायक्ानत्वात्तयात्वस् ¦ 

घनमूलं न> चनद सन।लघातख मनमाद्यम् 1 यख खमा- 

ङम्रयचातख चनद्धएता तादे कङ्क । रएकाद्युङ्ानां 

चनमलादि प्रदश्यन्े 
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लख मूनानयनः लोचा* च्ञ यथा 

“खथ षनमके करण दतः इतदयम्। ५सखाद्यं चनस्थान 

मथाचने दे पएुनस्तथान्त्याद्नतो विशोध्य । चनं एव 

कस्य, पदमस्य.लया तिश्च तदाद्य विभजेत् फलन्तु । 

पंकयां न्यभेत्, ततूर्कातमन्य्रनि्नौ लिन लजेत्तत्- 

मथमात्, फल । चनं तदाद्याहनम्ननेवं पड ्तिमे- 
बेदेवमतः नख” 

अस्वाः यद्य चनमलं ग्ट्ते तखाद्यं स्यानं वनस्यानं ष्यात् 

चनश्ोघनस्यानभित्यथः । अथ दे ख्याने अचे तद्धयनि- 

रिक्तं तथा पुनः षनस्यानम् चने द्ध इति एुनःपुन- 

सित्यिथैः। अन्तवातषनतः ख्यानत्षनं विशोध्य तख घनेख 

षदं पुथक्स्य स्थाय" तच्छ पद्य क्या तिन्नरा तदाद्यस् ` 

चवनख्यानं विभजेत् । फलं त॒ प्नं स् लपङ क्र ग्यसेत् | 

नख फलख छतम् खनय्रनिन्नं पड क्तिस्यतहयतिरिक्त 

पूय लतिनिन्नीभिन्यवः। विज्नोञ्च तत् प्रथमादाद्यषनस्वानात् 

श्यजेत् | तदाद्य।तृषनस्यानात्फलघनं त्वजेत् । एवं पुनः 

नद्यथा शख पर त्त्ाककषददय कया लिलता 

यदाद्यं भजेत् । फचन्तु पङ तायां न्वनेत् । ततृक्षतिम् 

` आन्तनिङ्गीं निङ्गौ तत् प्रथमात् त्यजेत् । तदाद्यात् फलय 

चन" व्यजेदिति। एवते या पः क्रिभ जेत् तद् चनमलं 

भवति" । “अङ्ख वामागतिः" इय् क्तः षामस्यिता- 

खानप्रवः दचिखस्वख्य चाद्यतलर्भिति सवन भ्नयम् | 
अनपद्श्ष्यत्र | ““चनप्दश्च ततोऽभि धनाद् खे! ददि 

[ श्छ]; घना 

घनेऽस्ति चना भवतोमक्तिः'" लोका. | चनः भवमद्य । 

श्मोरटट्ते पु* र।जनि° । 

घनरसं ए चनस्य मेषद्य शछस्तक्ख वा रसो निष्यम्द्ः | 

१जके । रेक्पूरे च क्म | सान्द्रे । षनोरशोऽदख । 

४पोलुपगल' ५मोरट्छक्च च भेदि] ६निविडरसक् 

वि°। ज्लेत न° र्नो । [क्ििरा* । 

घनवतन् न° ६त° | च्राकाये “वमत स॒हृखधेव कुर्वन्? 

घनवबर्लिकं( स्तौ चना निविडा ब्ह्धो ययाः क्प छखः।' 
, +ऋन्धतस्लवालतायास् | चनख बह्खोय रविद्यु.ति राजन 

घनवज्ञो स्तो घनरू मेषश्च वद्धोव | १बदय् ति रचच्छतसका- 
लतायाम् राजनि | [६० । रेमेघषाते 1 

घनवात घु* घनो निविडोवातोऽन् | नरकभेदे हेन । 

घनवासं ए" चनोषासो गन्धोऽख। कडङ्ग इारा१ ॥ 

घनवाद्न् एचन. इव शुभ्व' वाहनमख्य। १थिरे'! चनो- 
मेचो वाहइनमसव् । रन्द्र च हेसच° | 

घनवोधि स्रौ घनानां दीधिः । खाये | “चनवोधिश्चैयि 
अवतोखंवतः' स।चः । । 

धमश्याम इ० घनः मेचद्व श्यामः | निव्ड्कष्णवेँ | 

“वे राम घनग्याम } चुम्बामि रुखपद्धजम् । यदि 

ऊोवाभि थोके पुनदरच्छरामि ते खखम्'? मडह्ानश्टकम् | 

“मानक वन्वस्तस रन्मकरककरट्लम् । हेमाम्बर" 

चनभगामं शरोत्सं चरौनिकेतनम्"मानरश्रोल्ण्धपोक्तौ । 

धनसार पु चनख खस्तक्ष्य सारः। १कधूरमेदे १७२३ धर 

व््टिविः। ˆ“थरदिन्दकघन्द्वनसारनो हार इारेत्यादि'” 

दशकृमा० । घनोनिषिड़ः सारोऽख । रदचि्यावत्ते- 

पारदे मेद । । रेढच्चभेटे ४ज्वेच धरणी) त° । 

५अेष् वारिदे । - 

घनस्कन्ध. ए घनः न्धो यख । कोथःच्वषे राजनि°। 

घनस्वन ४०३ !सेचध्वमौ । चनेन तच्छलेन दषु अनिति 

अन--अच् रत, । २तख्ड, सोयक्षाके राजनि. । 

चछनहम्त ए" चनः समनिचातमितोजस्तोऽत्र । दोचघविखारो- 

जेष !छस्तमाने रमागघप्रस्यखारिकायां च. ^इस्तो- 

स्दितेविस्त,तिदैष्यं पिण्डं यटृदादशा्त चम हस्तसं म् । 
घान्यादिके तद्चनङसमान्नं णस्त्नोदिता मानभखारिका ` 

खा” लीला । । 

घना खी षन+अस्टक् अच्च । १माषपष्टी रश्द्रजटावान्च 

राजनि, , तयोनिःविडपल्नत्वात् वयाम् । निषिद्धायां 

सियाम् । “जदौयक्गोमपि' घनम्” (वाचम्) मावः | 

# 
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घछनाकर पु ६त० | चनानाभाकरः चनान् चखाञ्जिरति 

ा+स-अच वा| वर्षा श्रत. | 

पछरनागम ए* आागम्यतेऽत्र अआ~+-गम-ाधारे चज | घनानां 

सेचानामागमः त । वर्णाकाले “चनागमे राजपये 

हि पिच्छिल" नैष० |, भाते चञ् ईत । रमेवा- 

ममने च | 

चून्घन ए० इन-ग्च निन | १दन्द् र्वष कमेधे मत्ते 

चातके रेगजे, अमरः ४अन्योन्यघट्ने ए | ५ निरन्तर- 

चातके लि हेमच० | (ततोऽच्ज्"नं भिद्धक्टोन 

र्न्तिनिा चनाचनेनानिलतुल्यवद्धंखा'' भा० कण ?८० | 

वध कमेषञ्च भा" शार रेर्ण्ख, द्थिनो यथा सखु- 

द्यमाना बह्धघा येन नोताः पुथक्गचनाः । वषमोच्च 

छतारन्धास्त भवन्ति चनाचनाः पसच्जद्ायुनाचिप्रे 

यथा खस्यो चनाचनुः" हरि° ८७ | ऽकाकमाच्यां स्त्री 

चनात्यय ए चनानामययोयल । अरत्काठे ठेमच° | 

““वःतिक्ञानां चनाव्यये" "छद | ६त. । रचनातिक्रमे पु| 

 चनव्यवायोऽच्यल । ^“ चनव्यवायेन गभस्तिमानिव" रषः 

चनाभय इ" चनो ब्दः आमयो यात् ५२० । खव्ल^र- 
टचे विकार । 

चनामल एु* चनोऽमखः विष णस । वास्तु काके लिका 

धषनाखय ए* ६त° | श्ाकाओे हेमच° | 

घनोद्धि षु" षन उदधिरत | गरकमेदे हेम च । 

नोपल इण दैत । करके (शिल) हेमच० | 

म्ब गतो स्वार पर० सकण्सेट) घम्बति ऋचम्भत् | जंचम्ब 
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धर ए इस्यते गम्यतेऽतिथिभिः इन- ““हन्तेरन् | 

उणा. नलोपश्च | ग्रहे दृशपादीढत्तिः। 

चर ए° ट-रेके विच् चरं सेकलङृते श्-अतिक्रमे अग् 
उप स (बाता) परसिद्ध सक्त पेषणएयास् “प्रतिहृ 

पथे चरङ़्जात्” नेष० । [मत्खरभेरे शब्दर० । 

ष्ट इण पिच घरे सेकाय चटति च्ट अच । (चाङ्गारः) 

शर धु" षरे्यदुकरणश्द्ः राति रा-क । चरङजादि- 

ध्वनिभेद । र्यो लि° “कलहाच्च घ्नान् यदत्यिता- 

दुनाष्यच्छति वचररस्वरः” नेष 1 श्पन्बं तदार द्वारे 

५उलश्रे नदभेरे च.पु* मेदि० । ईध्वनिमाले ऽद्ाखे 

हेच |` चदरनदच चङ्करेशान्मतः विन्या र्गतः 

शङ्कायां सद्गतः चम्यानगरोनोऽनतिद्ूरपूवेस्छ: | (वर) 

कोरप्मद्ः द् दरवरं ती | (“वेरा शुद्रधरय टी 
. ष्ठाद्" सि, टतत्राक्यम् । (त्रावच्डा; करुचघरा- 

[ २७८९. ] चश | 

रपः" माघः | चरेति शन्द्ाटकरशम् तथा ध्वनि- 

भेदः | तादश्ध्वनिमेदण्व चधरेति मर्धि | ह्वीखा- 

भेदे ेदि०| व्धर+अस्तय ऋच् | चेर नदसङ्ु- 

वायां {गङ्गया स्लीवा गौरा ङीष् | वर्ष 

नाप्यत्र | -चणावती वखिनिधिषेषरो चकमादिनी | 

षष्धापिञ्जरतलुषेषेरा वर्वरसखना'” काशयो" २९» 

गङ्गनामोक्तौ | खां क नदभेद् पु । ५“शओोखे ज्धरके 

जलं त॒ रुचिदं सन्तापशोषापहम् | पथ्यः वद्किकरम् 

तया ठु बलदं नौोणाद्गःटद्धिप्रदम" राजनि° , 

छ्रिका स्त्रो च्चरोऽस्ततखाः ठन्, पुद्रचणटिकायां 

रनरीमेदे शवादिनभाख्ड £स्टधान्यं हेम च | ५बाद्य- 

भेदे विश्वः] 

घ रित न° चर्भर' करोति खिच-भावेक्त। शकरजातीय 

धरनिभेदे । ^“ शस्यते चच रित खेदः चयिच्ण्, साया 

समयकरस्छ' भाग० ३।१३।२५। 

घषुंघ सती ट--जिच् शुर-ध्वनौ क्षिप तौ न्ति हन-ड 
नि° ₹स्छ चः ! (चरघुरिया) कौटभेदे यमकौटे रल्नमा° 

घञं गतौ भ्वा० पर० सक° सेट । चर्वति खचर्बत् । जच 

च प° बरदि द्गगत् ट--रेके (चरणे) कन्तरि मक् भि 

गुखः । १अङ्निष्यन्द खट यमजवारिखि | घरत्यद्धः- 

मनेन करणे मक | रेअातपे श्योष्मकाले तयोः खद्मखेद् 

साधनत्वत्तयःत्वम । ४अ;तपयुक्तो दिवसे निच०। चच 

 खलपादिवि खरविकारसत्वाद्प भवति यथाह खाण्द्ग 

ध्विकाराः सत्वसन्भता सालका: परिकनसिनाः । सत्व 

मानोद्धवत्वा्ते भिन्ना अष्यदुमावतः। स्तम्भः खेदोऽघ 

रोमाद्ुः खरभङ्ोऽय वेषथः। बरैवग््यं श्च प्रलय इत्यम 

साल्वकाः खटताः” दलि विभच्छ "वपुलम स्वेदो 

रनिवम्व चमािभिरिति" सकारं ख्वदोलक्ितः 

५ यन्नो निच | (शपटभिचन््सङ्धिः'' ० १०।१५।९। 
“धरमेसद्धिः यन्नखा{दभिः'' भा । द° ठ-दोप्तौ मक् । 

वैदिकप्रयोगो हदीप्न लि च्भखरस्शब्द उदा? । 

रखे “मधनः सारस्य घमे' पात वसवः" यज् 

 ३८।६। (“चमे रसम्” यददो स्गवादि निषन्दे दुग्धे 

षु" तख गोःत्चरखःन्तयात्वम् । “चमथ दोष्व'" यज्ञ 

१८।२। दे वतू | धमौय धमय दौष्य दैह्हि पयः शेषय 

मा सर्व्व" पारोव्धयेः'” बेद्दी | ̂ रच्न रूंदानमाद्ाव'" 

कात्या गौ° २३।४।१। “सन्दानम् घमेप॒गजवन्धनाथाय 
प्राशवती रव्छ : "ककः । ^“उपयमन्थामाशिश्चुति घम्पंम्^. 
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कात्यारख्रौ° २६।६।१अ ^“चम्यं* घसेसंपन्धि तन््ध्यस्वि- 
तमाज्छउपयमल्यां सत् चि आसिञ्चति"? ककः परोसभ्यां 

ह है > 9 (प ९ ॐ 

चन्न खत्पाद्य स्कपव्करस्योपषय्य धोरुखं करोतोत्ययः 

शं°व्यान्चमसम्बन्ि चतस्प्यमन्यामासिद्धति पूर्वे स कस्थम् 

नोतमभुना चरभस्य' चत् चि नयतोत्ययः'" 

“भनि {आसदाः शएुकनाज- 

ऊष्मणि 

यज्ञ॒ ९८।१६। 

बेददी° ] तत्र निदाचशाले 

गाम चमः प्रिवादेशमिशोण्देद म्” रघुः । 

५स॒ वमन् रुषा चनचभेविगलदुर्गण्डमर्डलः" माचः । 

चगचचिका स्त्री चशंखता च{च्केव । (घामाचि) इति 

ख्याते घ्मविचकायाम् । “खोदवाद्धोनि दुष्यन्त 

क्रोधभोकश्रमैस्तथा | ततः खद्: प्रवतत्तेत. दौगन्ध्य' 

चर्चिका | राजिकाकतिरुष्णोत्या यतो चमेवि- 

चविका)? इति प्रयोगारटतस् । चर्म वि च्काप्यतर । 

घम््र दीधिति पुर षर्मरदीधितौ यख । सय्य" “यः स- 

सोम इव चन्बदौधितिः'रघः। चम्प्रद्य् ति चम्ममात् 

चम्प्ं रग्िप्रभ्टतयोऽपष्यन “वम्र द॒ तेर द्धः पटलेन 

धान्न्ास्"' किरा० । “या च्ब्भानोत्तनयापि शोतलेः” 
मालः | ““लोक्ालोकव्याहतो चम्मरश्मिः" 

चम्मद्द्ध स्त्रो घम्म दग्धः दोण्ि इद-किप तर । 

दग्धदुदहायां धेन्वाम् "चन्न धगष्वाले चादोद्े चः काल्या 

श्रौ ° २५।६।२। चर्म इवाष्यव्र | 

प्ररे" ततृद्त्रो ककं : । 

चस्मपाबन् -चम्पमप्माण' पिबति पा-वनिप। ऊष्मपाख्य 

“स्वाहा पिटभ्य डु विभ्यो चम््रं- 

पावभ्ः'' यजु ५८।१५। 

घ श्रद् पु* चम्मं यन्न सोदनि श्द्-क्िप) यन्नखादिष 

पिर्ष । पूल्वे: पिरभिचंन्म सद्भिः" ऋ० १,।१५।९।१०। 

भावः| 

पिश्गणभेट् | 

“नवम्बर सङ्गः यन्तसादिभि 

घश्मस्तुभ् ए. चन्र सुश्रत स्तुभ-ङ्िप् ) वायौ | 

प्रचारेण चम््नाशात्तख्य तथात्वम् । ` चमस्तुभे (मारू- 

ताय) दि अआ ष्ठे यजञ्वते'' च ५।५४। १। 

दाष्वरम् प° जिघत्ति वै र-्षरणं दीपौ मक नि. । 

रः दोपाः ख.-गद्धन् खरसोयेषाम् । दोप्रध्वनौ,। 

^“ न्म खरसोनद्यो अप त्रन्" ऋट° ४।५५।६ “` षश् 

स्वरसःदौप्रध्वनयः'" । 

घस पु" चर्मदोप्रः चरन् वास्ेदो, चमे" यन्न स्वोदो 

मतिकुऽ्ध ।१दीप्रगमने ९चरत्स्ते दजले शयन्ते गन्तरि च 

बह्मणस्यतिरेभिषैर) हेमे देभिद्र धिं व्यानञ्" 

भा* । 

भा०। 

[२७९०] 

चम डचाया दोहन: 

घाटा 

० १०।६७। 9 वचर्भखे दे भिः दीप्रागमनेर्यहा क्षरददकेः 

अथवा घर्मो यन्नः तंप्रति गन्त भि" भार | 

घमान्त इ० चमेख्य ऊष््मणोऽन्तोयन | वर्षाकाले राजनि° ' 

भचर्मान्ते तोयदो म्बः"? 

घश्यन्तकामुकौ स्त्रो ऽत° वलाकायाम् राजनि । वषँ 

कामयमानत्वात् तथात्वम् । 

रिवं० $७७अ ] 

काले एव तश्याः 

घषण नर उष-भाने ल्युट । (चषा) व्यापारभेद् । 

घषंणान ए° चष्र्ीयालति अल+परव्याप्नौ अच् । शिला- 

षते (नोटा) लिकः° । (निकार । 

चष स्ती उध्यतेऽसौ कमणि ल्यट् ङे । हरिद्रायां 
घल न घोल~+ष्टपो° | तक्र घोले शब्द् च° | 

घष(स) चरणे म्वा" आत्म अकण सेट इदित् । घंण(स)ते 
कचि (सि)ट । जच॑र्(से) । 

चस भच्चणे भ्वा० परर सकर अनिट. | चरति । इदित् 

अचसत् । जघास जचतुः जयस्य जघस । चः 

बेदे ग्विः लोके, चस्ति: । । 
घसि ए° चस-भावे इन् | भके हेमच० । 

घचार नि घस- क्मरच् । भक्चणशोले | ५द्ुराध्वरे चखार 

ज्ित्वरेणख"भङ्ः।“चद्मरा नरौ चाश्च प्राय इ्यचुशुखुमः” 

भार क” ४० ख| कौशिकपुव्राखां गमशिष्याणां युङ् 

गवोभांसभन्तणात् व्याघष्टगादियोनिमाप्रानां सप्रानां 

मध्यो खगमेदे “शुभेन कमेष्णा तेन जाता जातिखरा. 

स्टगाः | ् रासातुत्पाद्य संवि्ना रम्ये शाल्ङञ्रे नसौ । 

उन्न. स्ोनिल्यविलस्तः स्तब्धकर्णो विलोचनः । पण्डितो 

`  षरोनादी नामतस्ते ऽभवन गाः" चहरिव* २१अ | 

घस्र ए* चर्यन्धङ्ारं घष- रक् | 1 द्गते अमरः | रहने 

लि भेदिन रेकुद्ःमे न धिकार । 

घान्तो हन-बा.ड ह्य वव । {काञ्च र्चाते च मेदि) 
घाटः ए" चण्वट-ऋच । स्रोवायाः पञ्ाद्धागे अवटौ (षाड) 

शब्ध्र०। तलेबार्थं सो टाप् अमरः | “दौषोस् 

दष्टास्त्रय एव भम्यां सपोद्य घाटां रुजाः सतोवाम्* 

ष्ठु | रेख ४गवाादप्रचारख्यानमभेदे भ्चाटाः किं 

बहबोप्रातरभिद्धाः सव्व तोत्रे" इरिवं* ३९२१० | 

चाटा ऋसूूख शेय । ५चाटायुक्ल ति° । 

घाटाल पु* चाटा+सिद्या" अस्यर्थे ख्च | सशखतोक्त -सा- 

च्िपातिकविद्रधिरोगचन्छमभेदे “नानाद्ूपरजान्त्ा्रो 

चाटान्ञोविषमोमह्ान् | विषमं पच्यते वापि विद्रधिः 

सान्निपातिकः दशतः" । चटा नद्याद्यवता- 
= ४ 
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रस्वामवत॒ गन्भ्ोरतायुक्तात्वात् तदद्उच्नतानतत्वेन' च 
तथात्वम् । ̀ । 

घाटिकास््ौी वाटा खाय क.। षाटायाम् शन्द्च। 

खाण्टिक ए" चण्टया चरत्ति ठक्) “राज्ञां प्रबोधसमये 

चण़टाशिसास्तु षाशि्टिकाः + ष्य त्रच्णे रान्ना परवो- ५ 

वनाय चरां बाद्यित्वा स्तुतिपाठके २घर्टावाद््के 

निन्यमरः। अदुः चाटिकट्त्ययमरटीक्रायां भेरतः 

पाट] चरटा तदाकारं पष्ममस्त्मख ठन् । ३ृस्तुरे हारा 

तख तदाकारकुद्ठमत्वात्तथात्वम् “पुष्पे चार्ट कचोषि- 

कयवनवथिक्ज्ितवकुक्ठमानि" } ^ङपतापं यान्ति च चा- 

ख्षटिका विभेदश्च भित्राखाम् | ह ०स०१०ख०| शपयवचनेन 

धव्यवह्ारिथि" प्रा० धि | “राजपौरुधिक्रे षिप्र 

चार्के परिचारके'" | दैवपेवरयोः अपात्रोक्तौ 

तखाभोज्यान्चतामाह यमः “राजान्न इरते तेजः" 

द्य पक्रमे “पापना. नयान्न शौर्डस् घाख्टिक्ख 

तैव च | इतरे ये त्वभोज्ान्नास्त घामन्चं पिवलंयेत् । ` 

कच्छं हादथराल' बा तप्रसच्छरमयवाःच वा?" | “चारि. 
को दिव्यवाचकः'* प्रा° वि°। 

चात इ° इन-चञः। . ¶यद्वारे, रेमारे, ₹ पूरणे, गुणने 

च ] “चरेत् व्रतमहत्वाऽपि चघातार्थञ्चोत् समागतः? 

यान्न | ““पतन्ति दरदा भरौ वज्ञवातादिवा चलाः” 

भा० चखा, १४८अ० | “समद्धिवातः ठतिरुच्यतेऽयः?' 

खौना० | करणे घञ् |, $वाखे भेदि° । चतुरङ्क्रो- 

खायां वद्यादिवलानां स्यानविेषेष ५ अन्दवालनामागसे 

तदपसारखेन तत्स्थाने तदाक्रमे | चठरङ्गशब्द् ण्यम् । 

जन्दतारापेक्षया  ६निघनाख्छे सप्रमणेडपञ्चविंशति- 

तमनचत्रो च| ध 

घातक ति* चातयति इन्व ल् । हननकत्तं {र । ““अलु- 

मन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी | संस्कत्तं चोप- 

त्ता च खादकश्चेति थातक्ताः" महुः । ऋत खाद्क- 

द्यापि चातकत्वदक्तं भितात्तरायां त॒ कलतप्रयोजका- 

दीनां चातक्त्वं समधितं.यथा 

^" इन्तिरयं प्राणदियोगकरे व्यापारे ढः । यद्ध्रापार- 

सभनन्तरङ्काललान्तरे शा कार्णान्तरनिरपे्चः प्राण 

भियोमो भवति स राद्धं हतवानिति ब्रह्महा" । 

“तथाशब्द्ः प्रकारवचनोऽहुया इकप्रयोजकादिकत्त,सं 

यद्ार्थः । अदुगराहकच्च यः पचायमानममिबस्परुन्न् 

परेभ्य इन्नारस्परिरक्षन् इन्तदर दिमानखपजगयच् प- 
&<.९. 

घात { २७९१ ] छात 

करोति स उच्यते| अतएव भनुना अनुखादहकस्य 

हि साफलसम्नन्धो दर्भिः “बद्ूनानेककायां खां सवे 

धाम् शस्त्रघारि खाम् | यद्येको घा तयेत्तन सर्गे ते वातकाः 

खखताः” इति ¡ तथा प्रयोजकादौनाभप्यापस्तम्ब न फल 

सम्बध उक्तः ““प्रयोजयिताऽलुमन्ना कन्त चेनि स्वम 
नरकेषु कम्म योभूय च्यारभते त्जिन् फलविेषः” 

द्ति। तल्लाप्रहत्त्य प्रवत्तेकः प्रयोजकः स च वि 

प्रकारः | आअान्नापयिताऽभ्य्धयमान उपदेष्टति। तनान्ना- 

पयिताः नाम खयसद्धः सन्नो चम्भ त्यादिकं यः प्रेषयति 

मदौयममितद्च होति स उच्यते । च्भ्य्थयमानस्तु यः 

सयमसम्थः प्राधेनादिना मच्छन' व्यापाद्येत समं प्रव - 

त्तेयति सोऽभिधीयते । अनयो खायसिद्धर्धभेव प्रयो- 

क्त,त्वम् । उपदेष्टा एनः त्व अल् भिय व्यापाटयेति 

मर्मोहधाटनाद्युपदेशषर सरगम रयन् कथ्यते | तत्र च 

प्रयोज्छगतेमेव. फलमिति तेषाम्प्द्ः) अनुसन्ता त॒ 

प्रहत्त् प्रवकः स च हिप्रकारः कचित् खा्सिद्धवथ 

महजानाति कञ्चितपरग्थेमिति । नन्वलुसननख्य कथं 

द्िंषादेतत्व' न तावत् प्राणवियोगोत्ादनेन, तद्ध 

साचात्कतव्यापारजन्यत्वात् नापि प्रयोजकस्यव साच्वात् 

कते प्रन््रत्यादनडारेण, प्रहत्तख्य प्रवन्त कत्वात् | नच 

साधर त्वया व्यवसितिभिति ` प्रहटत्तमेवालुमन्यत इति शङ - 

नीयस् । तादद्धालुमननश्य हहिसास्पय हेतत्वादवय- 

त्वाञ्च । उच्यते वव्रं हि राजादिपारतन्ल्तत् सयं मनसां 

प्रढत्तोऽपि प्रडचिषिच्छ दादागामिदण्डभयाद्वा शिचिन्नप्र- ` 

यन्नो राजाद्य॒मतिमपेच्तेः तव्राचुमतिडन्तुः प्रहह्िपो- 

द्ोलयन्तो हिसाफलवग्परति दुतां एतिषद्यते। वधा योऽपि 

भल नेन ताडनधनापह्ारादिना परान् कोपयति सोऽ- 

पि मरणेतभूतमन्द त्पादनदवारे ्हिसाह्ेतुभ॑वत्ये व । 

अतएव विष्ण नोक्ञाम् ' “चान्. टस्ताहितोवापि धनेवांपि 
वियोजितः । यषदिश्व त्यजेत् प्राणांस्तमानरं ह्याचातकम्”। 

तथा ““ज्ञातिभिलकलतरार्थ' खद्धदचेल्ामेव च,। यख 

दिष्य त्यजत् प्राांस्तमाद्धब्रं ह्यलातकमिति'" | न च 

कतेव्वप्याक्रोशनादिष कस्छचिन्दान्य त्यत्त्द शेनादटकार- 

तेति शअद्नीयम् परुष्सभाववेष्विवर्रात् येऽल्यतरे- 

च्छापि निमित्तेन जातमन्यत्रोभवन्ति तेष्वव्यभिचार 

दनि. नाकारता | रतेषाञ्चादुपाहकप्रयोजकादोनां 

प्रद्याखट्िव्यवधघानापेच्चया व्यापारगतयुरूलाचवा- 

मेच्चयः च -फवगुरुकएचवात् प्रायञ्धिचयुरुचाचवम्बोद- 



घात {२७८२ ] घात्त 

व्यम् “यो भूय चारभते तन् फडविशेषः" इति 

वचनात्तथाहानुखाहकस्य तावत् खयमेव हहिषायां प्रटच- 

स्वेन सतन्तकश्त्ये स्यपि साच्चात्प्राणवियोग- 

फनक्खङ्गमर हारादिव्यापारयोगित्वाभावेन साच्च।त्कश- 

बह्ध,यो ह्हिसारभ्भरत्वाभावादद्छफलत्व मद्छप्रायद्धित्त' 

च, प्रयोजक्ख तु खतन्त्रकटप्रडन्तिजिनकत्व न व्य 

हितत्वात्ततोऽल्यफचत्व', प्रयोजकादोनां .मध्ये पराध 

परहृत्तेरुपदेष्ट रलखफलत्वम् | नद प्रयोजकस्य हस्तस्या- 

नौयत्वात् प्रयोज्यस्य न फलसम्बन्धो युक्तः यद् पर 

प्रयुक्तव्रा प्रवत्तंमानद्यापि फन्सम्बन्धस्त'ह स्थप{तितडाग 

खनिटण्ष्टतोनामपि मल्लेन प्रवर्तमानानां खर्गादिः 

फल प्राधिप्रसङ्गः । उच्यते | “"शास्त्रफलम््मयोक्तरो(निः 

म्यायेनािकारिकट्गतफलजनका 

सांखाद्यः) 

देवकुनतड।गनि- 

न. ` च स्यपतितडागखनिनाद्यो देवकुल- 

तडागादिकरखादिष्वधिकारिणोऽखर्मकामित्वात्। अत 

शदः. परप्रयुक्तया 

कारित्वाद्भवत्ये ब. 

अद्मन्दुस्तु . 

इ द्हिरङ्गतवाज्ञवुत्वाञ्च शहुमननख, निमित्तकक्् : धनरा- 
` ऋो थकादेः. प्रर्तिहठमृतंमन्य, जनशत्वे न व्यवद्ि तत्वा- 

न्मरणादेखन्धानेः दिनाः प्रडन्ततवाञ्चादमन्तुः सक्राशादल्प- 

फलत्वम् । ननु यदि व्यह्ितखापि करणत्वन्तदि 

सातापितरोरपि इन्त.पुरषोत्मादनद्वरे इननकरत्व 

प्रवत्तमानानामयह्हिसायासधि- 

नहपरतिक्रमनिवन्नो दोषः 

प्रसङ्गः । उच्यते नहि पूवेभावित्वमानेखं करणत्वम् 
्कारणद्यापि तथा भावित्वाप्तेः। चत् खलु खच््- 
परातिरिक्तकायोौत्पतत्यतुयुणव्यापार्योिि भवति तद्धि. 
कारण, “यद् रवनर््ःमा दोमः. खाषन्द्रधायवाय्ान् 

सहन् ग्टह्धवोयादिति१ सचनरंसाभितेव क्रतो रेन्द्रयाय- 
बास्रताकरथं; न द तत्रं सोमयागः स्वर्पेय कारणं 
व्यभिचारात्। न च प्तोस्ताहगविधकारणलच्ण 

, योगजिल्िति नातिप्रसङ्गः | अनेनेव - न्यायेन धमा 

सन्धिना निमितक्पवायादौ प्रमाद्पतितव्राह्यणादि 

मरे डान्ितर्दोपाभावः। न हि कूपोऽनेन खानितः. 
प्रतोऽहमात्नानं व्यापाद्यामी्येवं कूषखनननिमित्त- 
व्थापाद्म हाऽक्रो्ादौ चतः कूपकतुंरप्पि कारख- 

स्ठमव मै पनह्हिसाहेतुत्वमिति भातापिश्तुन्धतेव | 
यवा क च्डन्यपि हिसानिमित्ततायो[गत्वे परोपकारार्थ 
पपरो वचनाहोमाभावेः यवाह बवर्चः “बन्धने मो- 

प्रयोलकादग्यद्कलत्वम््रयो जकव्वापारा- 

चिकिल्यार्चै ग् दगभवि्ो उने | यले लते-विपत्तिञ्चत् 

प्रायचचित्तं न विद्यते। कोौष्धं ्लेःहमाहारन्द्दद्गोः 

जाद्धणादिष। दौयमाने विपत्तिः खानच्न स पापेन लिप्यते | 

दाहच्छ द्स्षिराभेद्प्रयल्नरूपकृवताम् | प्राणसन्ल्ाख 

खिद्खवथ, प्रायञ्चित्त न विद्यते इति । एतञ्च दानं निदान 

निषुखमिषम् विषयम् । इतरल् ̂ भिंषम्बष्या चरन् दाप्यः" 

इत्यत्र दोषो दथितः। यल ठ न्य् निमित्ताक्रोशनादि 

कमकुपैतोऽपि नाम ग्ट्ोीतोन्ाददिनात्नानव्यापाद्यति 

तत्नापिन दोषः ।^“अकारणंतु यः कञ्चित् दिजः प्राणान् 

परित्यजेत् । तदैव जल दोषः खान्नतु यस्पररिकोत्तर्वेद्ति" 

खमरणात् | तथा यलराप्याक्रोधकाद्जिनितमन्द रात्मानं 

खङ्गादना प्रहृत्य सरणाद्वांगाक्रोशनादिङता धनद्ा- 

नादिना सन्तोषितो यदि जनसमन्तशद्धं ; खावयति नाला- 

क्रोशक्खापराध इति तत्रापि बचनान्न दोषः। यथाह 

विष्ण. “उरि कपितोः इत्यी तोपितः चावे नः । 

तन्मते न दोषो ऽस्ति दयोरुच्छर!वणे कंते” इति । 

णतेषाञ्च प्रयोजकादीनां दोष्युरुलष् भावप लो चनया 

` प्रायञ्चित्तविशेष' वच्छयामः?' मिता° । 

प्रायर विर तख पद्धुरिघत्वस्क्रः यथा 

^प्राणव्ियोगफलकव्याप्रारोबधः तन्विष्यादकतवश्च सा्ात् 

परक्मरोदारीनः ऋढलिकारपरिम{ खतं बधित्वम् खतो 

नेषुकारादिष्वतिव्याश्चिः तञ्च पञ्चविधं ख्टतिसखरखातत् 

कर्ता प्रयोजकोऽहुमन्त अहपाडको रनिसित्ती चेति 

यथा चापस्तम्बः“ ` प्रयोजयिता अञुमन्ता कत्ता चेतिः 

सव्व'खभनरकफलभोक्तारो योमूय ऋरभते तस्छित्फले 

विथेषः'* | ऋटुप्राहकमाङ्् यान्नवल्क्यः ““वरेट्त्रत 

सङ्त्वापि घातार्धञ्चेत् समागतः"? तथा भनुः “वह 

नाभेककाव्थाणां सब्वे"षां शस्त्रधारिणाम् ¦ य्येजो- 

घ।तकस्तत्न सत्व ते घातकाः चडताः''। भविष्ये “यद्येक- 

ब्धयो विप्रा न्नन्ति पिप्रमनागसस् | तरेषां जिष्क.ति वचि 

शटणष्व कमना रुह! | तेषां यद्ध प्रहारेण ख विपोनिच- 

नशतः| सरखतोप्रतिखखोतः सञ्चरेत् पापश्ठद्ये" । सच- 

दिग्धः । एकोबध्यप्रतिरोधकः ग्यः खल्यप्र हन्तां । 

निमित्तिनां विष्णुः “खन्यायेन ब्टङ्ोतसखो न्यान्र- 

मययते त॒ वः। यचदिश्य जेत् प्राणां स्मात्र ह्चा- 

तक्” । व्र नरान्तरव्यापार व्यवधानेन बधनिष्पादकः 

कन्त. यः क््तर कारयति स प्रयोजकः खोऽथि दिविधः। 

कःखतोऽप्रदसभेव पदातिं वेतनादिना गधा ' वत्ति, 
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पररः खतःप्रडत्तमेव सन्त्रोपायोपदृशादिना प्रोत्साह- 

अति आखलुमतिदाता च्यनुमन्ता अलूमतिञ् द्विधा 

शका यद्विरोधाइ्ननं न सम्भ्रवति तद्य विरोधिनोमया 

निरोधः करैव्यदति युक्तिरलुमतिः | अपरा एनं हन्मो 

तिवचने शक्तखयाप्रतिषेधः | तए कात्यायनः ^“खं- 

-द्ृव्य' दौयमानन्तु यत् खसो न निवारवेत् | छक्थिभि- 

वा परवा दत्त तेनेव तद्ष्टयुः"दत्तसिति दादमदुमत- 

निद्यधः | तवा प्राथ्यमानोऽर्थिना यत्र योदय न 

विधातितः | दानक्ाकेऽथवा दरव्णी स्वितः सोऽर्योौऽलु- 

मोट्नः'' | 

<न्परवचनमप्रतिषिद्धमदुभत' भवतोति न्यायविद्: । 

बध्यख पलायनाद्रोधकोऽचसाहकः। उटृश्यत्वं सति 

तन्न प्रयोजकख कल 

ऋलाप्रतिषेध एवालुमतिर्क्ता | उतणएव 

इन्तमन्य,त् पादक) निमित्तो । 

परयुक्तिदारेख बधकारणतम् अचमन्तु् हन्तनिभेयत्वे न 

इढतरप्रहारोत् प्तिदारेख, अदुखराहकख परलायनाद्य- 

सम्भवेन ननौयस्येय्यं* कुव्वंतः प्रह्वारखद््पेातम ति 

इरि कारणत्व, निमित्तिनो इन्त्.मन्य त्ाद्नदारेख 

दलि प्रयोजश्नादीनां च चद व्यरड्ितद्नन 

कारणानाम् ` अवान्तरव्याप्रारप्रकारमेदाङ्द्ः | अतः 

पञ्चविधः .बधित्वम्'" ॥ 

तेनोलजिकनमतं प्रद्यं दूषयित्वा खमतं तेन दितः यया 

“तसाच देतनान्तरव्यापाराव्यवधानेन चात्वथेनिष्याट्क- 
५ 

श्च तनः कत्त, कश््रं करणादिकारकचकप्रयोक्तावाकर्तेति | 

खानान्येन कट लच्छणः ¦ यद्य बद्तिद्वारा ब्नाद्धाख'- 
ई ४ [५ \ ¢ 

न्न.तन्न न प्दातेः करत्वं इन नकभ्रकाले.कट व्या- 

 पारव्याष्यत्वाभावात् न वा तद्धाव्यवधायकत्वं प्रभाणा 

भावात् खड्धस्य त व्यजधायकत्ठेऽपि न दोषः तख चेत 

नल्राभावात् नवा तख व्यवधायकतव इन्त्व्यापारे 

न्तः साच्चादेव कारणत्वात् दं घोमारफलनिष्पत्तौ खन्ध 

व्यापार सहकारितामालम् कतणएवाश्चन पदातिना च 

राजञा सश्चरती(त सत्यपि चेतनानरव्यापारे तद्य सह- 

कारितामातः न तु व्यव्नायक्त्वः सखवव्यापारे रान्न 

बात्तात्कार त्वात्. एवञ्च यजमानख सखव्यापारे याभे 

देबतोदशेन द्रव्यन्यागलकषणे साच्वात्कार त्वमेव 

प्रजेपादौ -च तदङ्ग ऋत्विगाटिव्यापरः सतोऽपि 

साधारणद्रव्यत्यागगत् सप्रदथानाभेव कन्त त्वम् णक 

लदसश्छबात् यागग्यतिरिक्तकम््भ्ि प्रयेकं सद्नदशानां 

कं व्यवस्य । ओय बा “खगेकामोयजेत" ^दुप्रद्शावरा- 
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करङ्धकामाः सत्रछपासौरन्नितिः' वेदे कामिनां कः त्वा- ` 

वगतेस्तदनुपपत्तता कत्विगच्यापरारान्तभीवो न व्यव- 

घ्षायक्रः आाग्नेयादिकरखणत्वालुपप्तिकद्ितोतपत्तवपूव्वं - 

जिव। न चेदधतथा, अत्वे प्रमाणाभावात् तश््त् 

ूर्व्वक्तज लल्चखानाक्रानलत्वाद्खतःप्रहत्तपटातिप्रेरको न 

बल्तकत्तं किन्तु प्रयोजक णव । अलुखाद्कोऽपि न 

करां कटलक्तणाव्याप्यत्रान् सने तु विशेष उत्त 

एउ । पाकिकमरणाहुमन्त,त्वाक्जिमित्तिनोऽदुमन्त, तवमयु- 

क्म् एव' प्रयोजका मन, त्वापत्तेः अतो मन्य त्पादन 

दारा योनिजित्तवान् स निभमित्तो्यलुमन्तवः प्रका 

रान्तरणए्रायः प्रयोजकादि्ित् अतो यया क्थञ् 

च्िमित्ततामात्रेख यदि निमिन्तबधः तद् मातापितरो 

रिषूकारखायि निमित्तत्व दयादिति निरस्त, नलु 

स्त्यप मन्युत्पाद्ने, न निभिरत्व' यथा वध्य बध 

कमन्य, त्पाद्क्ख, नद्त्पादितमन्द्, ‡ कञ्चित् क- 

भपि व्यापादयति; असत्यपि मन्यत्पादे निंमित्षत्व' यथा 

मरणाभिसन्धानेन अन्न विषप्रेष्र् नेहि तख कत्त, स्व" 

सम्भवति नरान्तरविषभक्तणव्यापारव्यबधानात् अत- 

स्वल्रापि कते त्वमश्ती ति भवदेवमनं निरस्तः सत्य" कका 
दि च्ठदटयविलच्लणो वाचनिकनिषतिद्धनिभिन्तमावणव नि- 

सिन्तोति निभित्तिलक्तण' नेषुकारस्य बध्टस्छ वा निमित्त 

भावो निषिद्धः अभच्छयान्नदातुञ्च निषिद्ध एव । अद्ितमादह्ा. 

रादिकं मरणफलकं ह्ितिनिञ्चयेन क्रियमाणं न -पाप- 
ेतुरिति वदतां अर्तं मरणपनक्मट्हितदुदधय क्रिय- 

माणं पापेठरिति दर्थितं निभित्तवधापवाद्कवचनेन, 

एतञ्च वच्छते एवं य्ाभिसन्ानं नास्ति हेत्व नरव्यवस्था- 

पितं विषं खादिता कञ्िन्दरियते तत न ब्ित्वभ् एवं 

व्याघ्रादिनारयाधद्लतयन्त्राद्वन्यस्य भरणे न बधित्वम् 

एर ङ्पखाताद्परपि | मरणाभिसन्विाने तु तल्नाख्यव | तथा 

यः कञित् संश्यस्याने प्रस्याप्यते बलवती च सरणाशद्भूय 

भवति त्र प्रश्थापितौयद् स्वियते तन बधित्व', पालिक 

मरणानिसन्त्रानात् अतरतेतर निमित्तिनो विषयेष लचन्य- 

त्वस् तथा च याक्नवलक्यः (दच्छत्यं युखः क्यन 

ज्ियेत प्रहितो यदि? बौधायनः “शुः प्रयुक्त न्दियते 

य॒रुसतरीत् टच्छान् चरेत्"? उपकाराचरखेनः बधनिष्मत्तौ 

निमित्तवधापवादमा ह संवत्तं :* “वौषधं समाहार 

ददद् गोब्राह्मणे च । प्राखिनां प्रा्डन््यथे' प्रायि 

न विद्यतेः। यन्त्रणे गोश किद्सायां मू दशमेविभोचने । 
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यते छते विर्पात्तः खात् प्रायञित्तं न विद्यते सदगर्भोँ 

ऽन्त तगभेः । नथा ^“द्/ इच दसिरामेदप्रयतरपकववं - 

ताम् । द्विजानां गोह्ितार्थेष प्रायञित्तं न विद्यते"* | 

यात्तवलक्यः “ (क्रियमाणोपकारे त॒ रते विप्र न पातकम्। 

विपाके गोडषाखाद्च भेषजाग्निक्रियासु च" । विशेष 
भाडाङ्किराः “दआरौष्धे तु न दोषोऽस्ति खवेच्छया 

पिबते यदि। अन्यथा दीर्यमाने त॒ प्रायचित्तन सं. 

शयः'” | सन्य त्पादने निमित्तवधमाहइ टड् शातातपः 

“गोह्िरग्यह्रणे स्ठोसम्बन्धतेऽपि च 1! यच 

ण्य त्यजेत् प्राणांस्तमाङधत्र हमघातकम्” विष्ण, 

('अन्धायेन ग्ट ीतस्वो न्यायमययते त॒ यः । यशदिग्य 

त्यजेत् प्राणास्तमान हाघातकस्'” | तथा इस्प्रति 

नाम्रा पठितानि वचनानि “न्ञातिमित्रकलला्थ  सहत्- 

ऋ लरार्थमेव च । यमद्य त्यजेत् प्राणां स्तमाड्नं द 

घातक्तस् । गोमू हिरण्यरथो स्रीणां चेतग्ट स्ख च| 

यम्दिश्य त्यजेत् प्रा्यास्तमाड्नं घातकम् । गुव्वंय 

पिवृनात्येमा्माथेनय वा एनः। यस्दिश्य त्यजेत् प्राणां 

स्तमाद्धन्रंद्भा घातकम्" षट् तिं शन््रतशिति कत्वा पठितम् 

“क्रो शितस्ताडितो वा धने वां परिपोडितः। यस॒िष्ट 

त्यजेत् प्राणांस्तमा्धनर ह्मधातकमृ?' । अलो दिशेति 

सपत्र कोत्तंनात् उदे शाभावे निभिन्ततामातरेख बधित्व 

नास्ति, अथा दि हराक्रोयनताङ्नादीनां मन्य् कारणा- 

नासपाततत्वादेतेषामभावे धनादयः दन्तारोहणादिना 

ये स्तियन्ते तत्र॒ कौत्तंनमानेख निभित्तबधोनास्ति 

तचा च ष्ठन्ति “सम्बन्धेन यः कञ्चित् दिजः प्राणान् 

परित्यजेत् । तस्यैव तद्भवेत् पापं न ठु यं परिकोरुयेत्? | 

सम्बन्धेनेति वाककतादिसक्लापराघसम्बन्धाभाष परम्| 

यच्च॒ "सम्बन्धेन विनि देव! शुष्कवादेन कोपितः" । 

दूति विध्यपुराश्यवचनं वाधिकपायदित्तवरिधायकम् नत् 

वाक कतेतरापराधसम्बन्ा भावपरं ^` शन्कवादेन को पितः" 

इत्यभिधानात् | णतं यल्नाक्रोशनादौ पञ्चात्लतेना- 

पराधः.तलापि न बतः | यथा उङ्स्यनिः “याक्र्,₹ 

स्तु यद्ाऽऽक्रोश स्तावः प्रतिनाडयन् | इत्वाततायिन- 

श्व नापराधो, -भवेन्नरः” शास्तरविह्हितताडनादौ रते 
यत्न चिषप्रादिजिं यते ततापि ववे नासेव यथा भविष्य 

छराशे “व्रः शिष्यस्तथा भायां शासितश्रो दिनशवति । 

भ शास्ता तत्न दोपेश्य लिष्यते देवसत्तन !' | खशास्तौय 

तःडन।दौ  भवद्येव यथा दुः ^ धुतः शिष्यस्तथा भाव्या 

दासौ दासस्तु पद्धमः| प्राप्रायराधःसताद्याः खर्वा 

नष दलेन कृ ‡-अधस्तात्, प्र इतत व्य' नोत्तमाङ्गो कटा चन । 

अतोऽन्यथा तु प्ररदौरखाप्नोति किल्विषम्" । एवञ्च 

विद्ितदख्डाचरे शास््ोयकरयहे क्रियमाये यदि 

स्वियते तदापि बघोनास्येव टण्डादिथास्रविधिविरो- 

घाच्निषेधाप्रृत्तेः। सोमयिक्रयख्े तु रामदेव प्रहन्ति 

सम्भवाच्च विरोधः | खाततायिव्रघ्तापवादमाह उङ्स्पतिः 

नाततायिवधे न्ना किल्िषं प्राभ्रयात् कचित् | विना- 

भिनमयायान्तः घातयन्नापराभ,यात्"किल्लिधाभावः प्राय 

चित्तनिङेधायेः । अप्रराधाभायोरसषनिप्रेघार्यः | यतः 

^ “सव्वं त एदाद्मानं गोपायौत इति तिमृलमिदम् अतः 

पलायनादिनापि अआआ्मरक्लणाभावे इदं बोद्धव्यम् | 

कान्यायनः (“आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम् । 

जिघांसन्तः लिघांसौयान्न ते न बद्धा भवेत्" जिचांरी 

सन् दयात् गच्छ दित्यथेः | देबलः,““उद्यस्य शस्तरमायान्त" 

भ्व, णमप्याततायिनस् । निहत्य भ्बणद्ा न खाद्हत्वा 
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भ्व णडा भवेत्". । भ्बणो बाह्धणविशेषः दोषदं 
3 ॥ निवमाथम् । मचविष्ण युर" वा बालदृद्धौ वा. 

ब्राह्मणं वा वक्तम् । खओततायिनमायान्' हन्यादेवा- 

, विचारयन्" | रखवकारो ` नियमाः “तथा मात 

तायव दोषो इन्तुमेवति कञ्चन | प्रकाशं वाऽप्रकाशं 

बा मन्य सतन च्छति" यसाउन्तुमनय्, न्यसान 

मन्य नाशयति न घनः पुरुषोहन्ति न्यते वेति 

ननबिधेरलुवादः | “खाततःयिनमाह विष्टः" 

“"भ्निदोगरदश्ौव शस्लपाणिेनाप्हः | केवदारा- 

पद्धारी च षडेते .च्छाततायिनः'" | विष्ण् कात्या 

यनौ' “उद्यतारिविषाभ्निद्च शापोद्यतकरं तथा । 
छाथर्मरोन हन्तारः पिशुनद्धौव राजघ । भा्ीति- 

क्रमिणद्न विनयात् सप्रातनिनः | योत्तरा 

ऽन्यानाभर्म्ाधदहारकान्” | विशेषमाह कात्यायनः” 

^“यनान्चारितपूर्ववस्बपराघे प्रवत्तते। प्राषद्रव्या- 
पड्धारे च प्रटत्तश्यावतायिता'' अनाक्लारितिऽनपलतः 1 

रतेन पूव्वक्लतापकारस्य मारणोद्यतख् नातर्तायता 

तेन प्रत्यपकारिवघे दोष एव} नलु चखाततायिनोर[प 

गो ब्राद्ध णयो ईैनने दोषमाह स्मन्तुः “च्ाततायिबे न 

दोषोऽन्यल्ले गोग्राह्मखात् यदा न्यात् तदा ॒प्राय्धिच 
निप 

कु्थत्'” । तया भविष्य “च्िखानमपि मोविप्रः न - 

न्याद्धौ कटान" ईति अतः पूव्वंवचनर्विरोधः तत्न व्यव- 
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श्यामाद कात्यायनः “ऋछाततायिनि चोत्ले तपःखा- 

च्यायजन्धतः । बधस्तत्र त॒ नेव खात् पापे हीने वधो- 

च्टगुः"। जन््परेन जातिः कुल्चोच्रते | तेन न्त्रपे्तया 

तबो विद्याजातिकरौरुत्कषटोनाततायी बध्यएव | अतएव 

भगवदुगोतायामाह “पापमेवाग्रयेद्स्नान् इत्वोताना- 

लतायिनः” दूति एतान् भोद्धादौन् अल्यन्तोत्क्टगुखा- 

नित्यः | रएवम्भ ताततायिनद्याहनने फलमग्याड ठद्ह- . 

स्पतिः 

योन इन्याद्वघप्राप्न सोऽश्वमेधफलं लभेत? यद्यपि ^युर 

“चआाततायिनछ्त्कंट टत्तसखाव्यायस'युतस् । 

बड्धद॒त हन्यात्” इति चयते तथापि ुरोः सक्षाशात् 

्विद्यातपोभिः शिष््रखाऽुत्कषेसम्मवात् एव वद्ध- 

ताद पि। एरमधमवशंशोत्तमवग्ी न वध्यः। पूर्वसता- 

पराधविष्रय" वा ुभन्तुवचनम् | गोरातताव्यपि न बध्यः 

श्टद्गणां 

तथान्येषां बधे न्ता न दोषभाग्?" 

«नखिनां चष दोद्िणामाततायिनास् | 

हस्त्यश्वानां 

षति काव्यायनवचन' गोव्यतिरिक्तश्टङ्किषिष्यम् विश्ष- 

साह काल्यायनः “उद्वृबानान्तु पापानां इन्तुर्दषे 

न॒ विद्यते । निहृत्तस्तु यद्रम्भाद्खहखन वधः- 

खम तः" तन्त्रोक्तं याह्ामन्त्रसाघधकयोः २शुभाशुभन्नापके 

राशिचक्रस्य साधकराश्यपेच्तया साध्यरागेहादभा्टचतुः 

सद््यान्िति कोष्ठ ऽवस्याने | चक्रशब्ट च राशिचक्र 

वच्यते ततर विति: ““वद्किर्द्रखनयस्तु पोप्का हद् 

शादचतुरस्तु घातकाः? एतच्च विष्णु िघयस् रामाच्चंन- 

चन्द्रिकाघतत्वात्" कष्णानन्द्ः । 

चातन न° इन हन्यथत्वात् खार्ये शिच्-भावे ल्युट् । 

मारणे हनने र्यन्नाथप्चालन्भने धड्दाये० । चात- 

यति क्तेरिल्खयु 1 रसारके ति" इन्तेरौीणादिके युनि 

ठ चतन द््येव घतनशब्द् विदतिः। शब्द्कसद्र् मे 

 घतनेत्यत्र ललिपिकरप्रमाद्कतवातनशन्द्द्गनात् ° 
कः 

घतनस्यौव 

कौ सम्प्रतत्वेन घातनशब्द्कल्यनं प्रामादिकमेव 

न्तेयुं च्राद्यनयोधेत्वतत्व उणा ५।४। 

सिद्धेः दोचले निमित्ताभाव्त्। च् राग्डनेस्तथापरतयय- 

 ख॒द्रित 

पुस्तके «वातनो मारकः" इति दौघेगाठोऽपि प्रसादक्लतणएव 

छचा(तवार प° राशिपिशषजातखाश्रुभद्धचके वारमेदे यथा 

कल्पने ` घत्वतत्वविधानानर्धक्यप्रसङ्गात् | ण्व 

"नक्र भौमो गोहरिस्त्रीपु मन्द् चन्द्रोन्दे ऽरकोऽजमे न्न 

शुकः कोद्ण्डालिमीनेषु, कुम्भे य॒के जीवो 

धातवारा न शस्ताः?" शब्द्ाय(च" अयो वाक्यम् । 

७० वा० भाग ४ 

कके 
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'घातसान न° त°. ष्सथाने ण्द्थेचिन्तामणिः । 

घाति पु" हन-इण } पचिबन्धने संचिप्रसारं उणशदिटत्तिः। 

घातिन् ति" इन-तच्छोल्या्यौ खिनि। हननकरणशीले | 

स्तिया डीप् । 

घातिपक्तिन् एस्त्ीन्कम्पेः। श्ये नखे हारारस्तियां डप् । 

घातुक ति° इन-उकल | {हे र२क्ररे च अभरः| 

घात्य त्रि° हन--ख्यत | {ब्य रवां रेगुखनीये च 1 

घार ५० छट-सेके चञ । सेचने । * / 

घारि न° उन्दविशेषे । “र विभाय लं निधाय धारि नाप 

इन्तनैद्ि"” । यथा “राम राम रामराम |  सारमे- 

तदेव नाम” । शब्द्ाघं {च° । 

घातिक वि° ए तेन निट त्तः उज् । ह तप्रचुर च्टदरव्धले 

(चियोड) पकाच्नभेदे हेमचर । तप्र शवर ग्यम् । 

तवयस्य चातिकं ददाति स दष्टा “दिटरेष्वनयां 

ब्धलोभवन्ति? पद्त०। 

घात्तय विर च.ताया चप्यस् व्यचकत्वात् टक । ¶दौप्राया 

अपव्ये ततः यौैया° खाय अज । ' तनार्ये स्तिया शा- 

द्रवा डेन्। रतद्राजञे च. तस्य च यौप्ेया" तद्रा 

जख च्तितां न लुक् । चात्ते'यो | वन् घात्तेयौ द्रति 

तत्न पाडान्रम् । 

घास ए" चस--कम्पख चञ। गवादोनां भक्षे रभे 
अमरः | “चासखुहिः परगवे दद्यात् रुवतषर' तुयः 

भा० यातु ६€अ० । (“चासं दद्यात् परमे” प्रात् 

मन्चद्रव्यमाने च "ऋश्वायेर तिष्ठते चारन "" यज॒ 

११।७५॥ “चास समिद, पस्"'बेददौ° । (कषित व्याधितः 

क्िष्टतपानीयमधासकम् । परिश्रान्त च मन्द्च्चप्रहत्तं- 

व्यनरेबलम्" 

घाघकन्द् ए" घासर्थः कन्दः । वासाधङ्न्टे तत्प्रचुरस्थाने 

ततः कुखदा० चतुरण्या' उक् । घासकुन्द्क तत्रन्नि- 

भा० चऋा° १३६] 

सटदेशादौ लि०। 

छासि एु* वष वा.-दण् | १अग्नौ लिज्ञा.कम्पखि इसा | 

२भच्छ ख्णाटौ , लि उच्जलदन्तः “यद्ध पपौ यच 

चासि' जघान'?ऋ०१।१६२।१४।०८वासिमदनोवम्'” भा० । 

धिण पचे भ्वाश्य्रान्सक (3 ददत् । धिखते अधचिखिष्ट 

जिधिखे । 

घध्वनौ भ्बा० अत्म अक०्ञनिटे | घते अचो | जथपे। 

घ ए च्-ध्वपौ वा" ड | ध्वनौ जटाधरः अत्र ध्यनिः 

वनकपो तस (युच्) ख्यात ध्वनिः । नेप बाको व्यक्ञ 

७०० 



घणा 
# 1 

भविष्यति “दावाष्वदाप् पा०्डक्तं द्ाधाद््पे पारिभाधिके 

धातुदये च । “यास्व ताः ख्व च्छया सन्नाः क्रियन्ते 

{ि ५ + [8 [1 

उष् भादयः । कथं च तासां साधुत्वं १ गब ताः 

साधवोमताः” इत्याशङ्कय “अनपञ्न शषपत्वः नाप्या- 

सामपशब्दता | असाधूनां प्रयोगेवा प्रत्यवायोऽपिनो 

तथा” इति इरि णा तद्ानपभ्व*शत्वन साधत्वखक्त 

खंन्नाकरणफलं तु खशास्त्रे तया व्यवहारः यथा “उप 

सर्गात् चोः किः” पार । “ष्दान्नोपव्रख तन्त्रे भ्रुव 

सयमभवत् कोऽप्यधोती कपोतः (चुघ) कठ शब्टौ- 

चसिहत्ततवछ्छकटिनोपेषभृषालुयातः । सव्व" विख्टत्य 

दैवात् खढतिखष्सि गता चौभ्यद् यो चस प्रान् 

संस्कारेण सम्प्रत्यपि धुवति शिरः पष्टिकापाठज्ञेन'" 

मैघ० । “खै गुध” खग्ध° परि भाषिते लच् वे च । 

चुट अावत्तंने (वाटा ) म्बार आक्र सक" सेट । घोटते 

लदित् ऋष्,टत् जुट । [ज॒चोट । 

घुट प्रतिघाते त° इटा० पर° सकर सेट. | घटति अच्,टीत् 

घुट इः ज्ञ च्ट-अच। चरणयन्यौ गुलफे हेम° | ततः 

स्वाय क चट--खवल वा| चटक अलेवार्यै घु° | 
(सष ५9 ५ ५ & 

शटि (दौ)ख्री कटाश्द्.ट-इन् वा ङीप । य॒लफे दि्परो°! 

चुटिक ए" च् ट+-बस््यये ठन् । युलफे देमचर | तले 

सतो टाप् अमरः | [जघोड। 

घुड व्याचाते द° कु° पर० सक. सेट. । च्.डति अष्,.डीत् 

घुसा श्वमरे भ्वार ऋ अक रट । चोते अचोखि् । 

जचणे। 
५ ७ * 

घुणां भ्रमणे तु प्यक, सेट् । च्.खति अघोणोत् ज्ुघोण । 

घुण डय म्बा ट् । च्.खते अभुखि 
ज्धखं । 

घुण प चण-क। ख्लनामख्याते काषटमेच्चके कोटभेदे । 

च्परा इदित् खक 

च्,णोप हतकाढवेख् नलनालो शुष्कालाब् रख ष्वेषःख्य 

छतः । “मग्न म्भ घतवु खेरुपडतम्'” महाना०। 
घुणप्रिया स्री ६ैत० । उडुम्बरपतटच्ते य्द्ाथेचि° । 

घुणवल्भा स्तौ ६तर | अतिविषायां नावप | 

ध्युणात्तर नः चणकतमच्चरम् | च्, शाख्यकमिखा काषच्छेटन- 

ब्वारेख ऋयल्ननिष्पादिति {षरणांकाररेखाभेदे। तत् 

ठल्यतयाऽस््स्च ऋच् । तत्त च्ये अनुद गेनापि किच्च 

दपोष्टविड्छद्धपे रेन्यायभरे ० “सकज्जयमरेर्नौः 

रामन्यन्ते {ह घुणाच्षरम्”* राजत° । अवेयज्ञौदिनां 

सिद्विः खात् शुणाचचरवव् कचित्" रलावर । 
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घणि लि° षण-द्न् । भान्ते “सं वा शरिष्यते च्,ख्ठवा भ 

विष्यति" शत° व्रा° ११।४।२।१४। [तनेवा्यँ । हेमद०। 

शर्ट इ*चट-क नि" चम् । शयुल्फे शब्दमाला । सारथे क । 
घुर्टिक न° धंणटस्तदाकारोऽस्तख्य उन् । य॒लफाकारत्- 

चे वनसे करये (काण्डा) श्ट च° । 

घुण एस्त्रौ चण-ड तख नेतत्वस् | श्वरे उणादिको 1 

घम अन्यण-बान्डम् अव्यक्रशब्द् चाद्ावाङंतिगणलब्धः | 

घुर ध्वनौ भोमभवने च ठ. परण्खक, सैट | धरति अघो- 

सेत् । ज्ञुघोर । ““अघोरीद्च सह्ाचोरम्” । “कुषे 

चातिमैरवम्'› भट्टिः । भावे नः । घोरम् । 

घर लि° घ्र-क | ध्वनिभेद्कारके । प्रकार तद्ध दित्वम् । 

च् रघुर घरप्रकारे चोणाश्द् काद° उद्ा०। 

घुरि सनो ष्र-वारकि वा डगेष् । करतुण्डे ५कः 

कः कुल् न च् च रायितघ, रोघोरोतृकः श् करः" साचद्५। 

घुघुर स० च्, रिव्यव्यक्तः व्रति व्र-क। (ब.रष् रिया) 

पयमङ्गोदे लिज्ना । र्गूकरशब्टो च । च्.चुर ईका 

चरति क्यडः। . च्, रायते 1 “कादव्राखकतायासः 

कशे च्.च्^रायते" तैद्यकम् । ् 

रायितधृरोषोरोतृदठकः शूकरः” साशद्० । 

घुषु रक षु* चुर दय कायति के-क। चुश्वतोक्ते द्वी 

करविषोपद्रवभेदे । "द्शीकरुविषेख इयय क्रमे “सराव 

सदो च्वंरओो जडतेत्यदि'? सखु । 

घुघुंरिकास््लो च्वु रोवराहध्वनिरस्त्यस्याः ठन् | तमक 

सोपद्रवे रुगमभेदे (गला वडधडे } “^तुटस्ते दृरमधुपरायः 

कण्ठ् भु रिकाच्वितः । बिगषाह् दिने नाम्ब छासः खात्, 

` तमकेसतः" सञ्च" | 

घुष्॑रौ खली चु डुरः शूकरणब्दोऽसतवखध ऋच् सौरा. छोष । 

जलजन्तुभेदे खत्किरायास्” तिका । 

घुनच्च ९" चर क्ष् तञ्चति चअन्च-अख् पर स 

रख दः! (गडगडध) गवेधुमाधान्ये रलमाला । 

घुलघुलारव एसो घुल घ्,लिव्यव्यक्तमारौति आ+रू-अच् } 

पारावतभेदे राजनिर | । 

घुष कान्तौ अकर टतौ ख म्वा अद्मः सेट इदित् । . 

चुवतै अच् 'षिषट जुभे खान्तोऽयमित्वन्ये घ. ष्टकम् । 

घुष ववे भ्वा° पर सक° सेट. । चोषवि द्रित् अधुषत् 

खधोधोत् । जघोष | घोषः। चुष्दिः। 

घुष खुतौ कआावष्कारथे च बा. च” उर परक भवार प्रम 

सकभ सेट । चोष्यति ते चति खलूषुष्व् द इत् 

॥} कः कः कुत्र न षष ~ 



॥। 

वः 

अषृषत् अषोषोत् । 

चक्र । जचोष खिजभावे वधितः-षुषटः | चोषः. घो- 

ति सद्र प्रदो राजा खयंवरम- 

हृदा प्रियमाख्यातु 

जवमचोष- 

ज्ुचोषाम् बभव चास 

षणा । च)षरणस् । 

चोषयत्'' भा० ० १८५अ० । 

घोष्यन्तु च ते जयम'' भा० वि० ३४अ० 

यद्श्य तु केवलम "रवुः । आविव्करणञ्च सपजनखुति- 

योग्यशब्द्करणम् । (टेडरापेटा) 

“आघोषवन् भूमिपति) समस्तम्” छा+सम्यक् घोषे | 

[ड* स>१६अ०। भट्टिः । सततक्रन्द्ने इत्यत्य | 
उद्+ऊद्रं माविष्करस्य | "उद् टजयगद्द् विराविताशाः” 

घु(ट)षित तिर धष क्तवा इट् । शब्दिते इडभावे, ष्ट 

इत्यपि तद्ध उद्धशब्दोन प्रकटिताभिपाये र्वाक्यादौ न°। 
घुष्टान्नं नण वृष्ट को भोक्तेय्, णय देवभच्नम् | कोभो्े- 

वयुडष्यं सतरादौ दीवमानेऽच्ने तच्ाभोञ्यतामा मनुः 
“गवा चाच्रखपचातं च, टान्नच्च विशेषतः! गणान्च 
गाणकान्न' च विदुषा च ज॒युप्सितस्” | 

श्ण न° व्, पि(सि)-बा° षरणक शप्रो नलोपः चू 
स्ख । कहे विका | “वर्पेर्यल जलाशयोदरे" 
षति मैषधम् | 

भ्, ख्णापिद््नरतनु सी व्टणसिव वरेन वा चा. 
पिञ्चरा तद्रखाः | गङ्कःयां “चद्णापिद्रतनुर्भसे 
चष रखना'” काशौ० २६अ० गङ्मानामोक्तौ 

न्रूक ध््रो° घ इव्यव कायति कै-क |. उलके पेचके | 
हमच० | स्त्रियां जातित्वात् ङीष | 

श्रकनादिनौ स्तौ घक इव नदति नट्-खिनि ङीष । 
गङ्गायाम् चघवरा घुकनादिनः' काशी २९अ०। 
गङ्कानामोक्नौ । 

धघूकारि इस्त" त. । काके हेमच० । तस्य पेचकवरै(रल 
| खोकसिद्धम् | स्तियां जातित्वात् वा ङोप् । 

 , धूकावास ए" त | णएखोरद्चे राजनिर। तद्य निधि- 
इदखशाखायुतत्वेन कोटरतुल्यत्वात द्बाभीरोस्तखा- 
न्धकार्रतत्व नावासखस्यानत्वा त्तथात्वम् । 

र् हिंसायां सक° जोरतायाम् चक दि° आत्मन मेट। 
जुघूरे डदित् | पण: । ध्वनौ 

च ““लृच्.रोचाविभरवम्" भद्रौ दोचःमध्यः परिता 
तच्छ ध्यन्धथकतां भरव बराह | 

धूखं श्रमणे अकण तु* उभन्रेट । घर्णतिते। च्च. 
्यौत् अविद । जुष णं जव णो" | गुख्भारषमाक्रा- 

घय्यते खचरिष्ट | 

{ २७९ ७ ] घ 

| 

< 

न्तञ्चचाल च जवशं च रामा० किर | «केचिदा. 
सित स्तव्था भयात् केचिद्व्यप् "यव {स 
चतौ च्छाञ्च तावथिधियताङभ'' दनि च भट्टि 
च.खितः घणितवान् | “ततोरयो छ खितवान् न- 
रेनद्र!?"भागक०्दण्य० | “कादम्बरोमद्विघरितलोचनख 
युक्तां [हि लाङ्ग्लण्टतः पतन एधिव्याम् खद्खटः | 
भो इत्ताः पर्वतस्थाः बह्धकुञ्चमयुता वायुना घख- 

मा महाना०| वायुनेति हेतौ हतीवा सयकारपदे 
प्यन्तत् कमणि शानच क्तरि ठती्ेति मेदः । खिचि 
चखयति ते अजच सत् त। नयनान्यरुणानि च णयन् 
कभा०। व.णयन् सदिराखाद्मद्पारन्वितद्यतो 
भाषः| कम्मण घ.ग्यते अघं चघययमानः | 
बाना चर्य सानाः'” मह्धाना० पावान्तरम् | 

शूष पु ष्यति अच् । (गिमा) शाकभेदे सीशरञचन्द्रक् 
शब्द् च° । रेभ्वान्तं ब्रि°। भावे चज । 
वण-खिच-अच | एच कारके रोगभेदे 

भूखन न° षण भावे ल्यट् । {भ्रमे चक्राकणरावन्त 1 
हेमच० । युच | षगेनाप्यव स्त्री ‹ षणशनागालपतन- 
भ्वमणाद्शनादिकत्'” साण्द्* | 

घर्णायमान ति. वणः भ्वान्त इवाचरति श्टशा° चये का 
क्यङ् कत्त रि शानच। भ्वास्यमाणे | “इन्द्राय रःखलार्थ- 
षाधनपरः सुस्त यमानं खः पौतोन््रततफलाऽतृलानसतया 
वणां य॑मानेच्चणम्'” इति कलापधातुव्याख्यासारः; । 

घस पुर घ-भावे दन् } भ्चमण्े छहेमच० | 

घ.स्षित लि" घर्य-खिच् कमणि क्त । ‡भ्मिति। कर्तरि 
क्त । रेभ्वान्त प्रचलायिते अखरः। धंघ।तौ उदार | 

घखिका स्तौ एक्राचाव्यकन्यादेवयानोगखोमेटे | “ग 
ठ नाष तञ्जिन् रेवयान्यष्यनिन्द्ता | उवाच शोक 
सन्तप्ना घूशिकामागतां पुरः | देवयान्य् वाच | त्वरितं 
घूरफिंके ! गच्छ शोषमा चच मे प्िः। नेदानीं सुख 
चेच्छामि नगरं टषपवेयः । तगस्पायन वान्त । खा 

रेभ्नमणं | 

सनि स्वरितं गला धृशिकाऽखरमन्दिाम् ! ददा काव्य 
सुवाचदट्ं समा मावि्टचेतना'" भार का ऽद्य | 

च॒ सैके भ्वा° परण सकर अगिट् । घरति अघाति | जषार 
श्छ देके दादते च च उभ" सकर भेट । घारयति ते अजी- 

रते त। घारयां बभव व्यास चकार चक्रो धारितः 
अा+समन्तत्सेके धारः । तच्छब्द ६२५. दश्यद् । 

प्रणोत ष्दाच्धाभिवारधोरा'” बौरचर | 

[ 



; 

छ भासे अकर सेके सक जु* पर" अनिट. । जिषन्िं ख 

चार्वीत् | अयं वेदिकः । षमः (दौप्रः)। 

डः अव्य खब्यक्तथन्द् | {शि पपात, दव्युपक्रे 

त्यर् {ड ङत्यपतत्तखाट् चमः” शत्० ब्रा" १४।१।१।१५ 

ण दीप्रौ तना० उभ० खउक* सेट । चर्थौति टणोति घणुने 

चणते अवयो अघं जचसं जस्ये टणा । <दित् । 

बसेत्या क्णट1। क्तो बेटकलत्वात् निा त्वनिट ॥ 

चसा: | वेदे अकव्यद्लयौ शपि आयो षणे न तट्टषाणो 

अजरः" छ ६।।५।५। “आआडखे आादोयते' भार । 

चण ग्रहणे भ्बार आदर सक सेट दृदित् । ष्खते अद 

समिट । जवृखं । 
छण पुन्वण-दीप्तौ क | १दिवसे निष०। श्दींप्रे शडष्ण च। 

“अद्धा श भातुना शं हमा शं घुखेन ऋ १०२७। 

१०। "-चुखेन उष्णन" भा" । "वुणान्न मोषा अद्वः 

ऋ” १।१२३।६। चुग्पात् दोप्रात्* भा । 

णा स्तौ घृ-सेके नक् । १कारष्ये -द्यायां कारु्टेन हि 

दयं खिक्ञसिवादरं' भवतोति तख तथात्वम् । “मन्द्- 

मखन्चिषनतां वणवा छनिरेष वः” किर० । "इत्ङ्गते 

-गतघुणः किमयं विधत्ताम्?" रघ्,: रकुुप॒सायां निन्दा 

 याञ्च मरः “तां विलोक्य वनितावधे षाम्” “प्राग 

जीयत दथा तलो महो" इति च रघुः । “धारि 

पद्मो तद्ङ्न्रिणा घाः" नेष । 

गाल लि° चणा+अा° आलुच् । कपायुक्त निष्पादितश्च | 

कात् सेवन भगवद्भिर्खालभिः” भाम" ४।२२।४१। 

पवत् लि° षुष्टा+अकूययं सतप मख वः १ऊपायुक्त ््ियां 

ङोप। खा च रगङ्गायाम् चख्िनिधिशन्द् उद्ा० । 

चगावास घु" ६९ । ।कुश्र/ण्ड़ं लिका । स्छपायुक्तं च 

णि ए घ -नि नि° युख्खाभावः। १किरकषे, २ज्वालायास् 

अमरः, श्तरङ्के, ४ ५जले न° मेदि ६दोप्र 

लि “त्व त्क्तखभाक्ख व.योमौवावनौकषः” भाग 

-७।२।६। घ,.णेर्दीत्रख 

छखिनिधि इ निधोयते अख्खित् निधा आधारे कि 

६ैत । *व्ये" रमङ्गायाच्च “व.खावतो ष.शिनिधिः" ` 

` काथोख० मह्गनामोक्तौ , 

छणोवत् विरृखिरस्त्ग्रख सदप् बाण्वेदे न भदवः दौषः । 

दीञ्चिमति “षणी चेतति तना" ऋ १०।१७६।१ 

` "घ.ष्डोवान् दोप्चिसान्'? भा 

छत् एन घ ~रेक्त। ड्द दग्धभबे ^सपिविलौ 

घत [ २७९८ ] घत 

नमाज्ध' ठु वनोभत' घतं भवेत्" छक्तौ चनोभूत 

शच्राज्च शच त गुभेदादि भावप्रः उक्तं यथा 

दतमाञ्छः विः सपि.; क्य्यन्त तद्रा अघ। त र- 

सायनं खाद चचुष्य वद्धिदोपनम्। शतं वीर्ये विषालच्छ्यौ 

पापपित्तानिलापडम् | अलाभिष्यन्द्ि कान््योजस्तजो 

लावसयब् द्धिलंत । स्वर ख,तिकर मेध्यमायुष्यः बलङद्,सु। 

उद्ावत्तं ज्वरोन््रादन्बूनानाद्द्रणान् इरेत। स्िग्ध 

कफकरं रच्चःचयवीखपरक्तदत् । 

गव्यस्य एतश गुखः गव्य टतं विभेषेणत्याद् भावप्र 

` वाक्यम् २५८२ ४" उक्तम् एतमेद्गुणा भावप्रन्डक्तायथा 

माह्िषस युख्ाः । ““सर{हिषन्तु इतं खादु पित्तरक्तानिक्ञा- 

पम् | शोतलं श्रे श्रलं ष्य" गुरु खाई विपच्यते" । 

छागख गुणाः “आजमाच्यङ्करोत्यम्निः चव्य" बलवद्ख- 

नम् । कारे राखे क्ये चापि हितं पाके भवेत् '” । 

अथ छषटोटतस् "दद्र कटु दतं पाके शोषक्रिसिविषा- 

पड्म ! दीपनं कफवातघु कुषटगुलमो द्राप इम्'? 

अथ आगिकष्टतम् “पाके लघ्वाविकं .सपिः सषैरोगविनांथ- 

नम् । इद्धि करोति चास्यीनामश्सरोशकंरापद्धम् | 

चक्तु्वमग्निवय् षं वातदोघनिवारणम्"” | 

छथ नारोष्टतस् । " “कफेऽनिले योनिदोषे पित्ते रक्तं च 

तद्धितम् । चक्ष्रमाज्य' सोष्णं वा सपिः खादब्धतो- 

पम् । 

अथाचचव,तम् “धि करीति देडाम्नेलेष्, पाके विषा 

पडस्। तपयं नेत्ररोग द'हलद्बडशष्टतस्'" | 

इग्धष्टतख ` गुणाः ^टतं दुग्धभवं साहि. शीतलः नेतर 

रोगद्त् । नि हान्त पित्तदाहा खंमदमच्छ्रमानिलान्?"। 

अथ ास्तनद्धिजटतगुणाः “विदं स्नदग्धोल्यः तव्छया* 
> > लेनं ५ ट #0 

द्धेयद्धन्बीनकम ` इहेयङ््गोन चन्षप्र दौपने श्{चङत्प- 

रम् । बलङद्ढ हणं टषय रिशेषाञ््वरनाथनम 

एर7णचतख गुणाः “"वर्घादू्' भकेदाञ्य पुराशं तत्- ` 

विदोषदुत् । सचछछकृष विघोन््ाद्ापद्ारतिभिरापन्म् । 

यथा यथाऽखनलं सुपिः पुराण मधिकं भवेत् । तथ। तया 

यणः सख : खं रधिकं. तदुदाहृतम्” 

खथ नतनख घतख विषयाः ““योजत्रेच्चमेवाञ्च' भोजने 

तपरणे चने । बलक्षये पाख्ड रोगे कामलानेत्ररोगयोः” । 

चतप्रयोगखाविपयाः “राजयच्छणिः बाणे. च द्धे छेश्र- 

छते गदे. रोगे सामे विद्धच्याञ्च विबन्वं च मदायये। . 

च्वरे च ददने सन्दे न स॑र मन्यतेः? । 

८-८८-4 कान्य 



त ` [२७८९ ] ` टत 

असख गव्यादिष,तमेदास्तद्गुणादिकं च चछश्ुतेनोक्तं यथा 

^“ तन्तु सौम्यः शीतवोष्यै' खद मधूरमल्पाभिखन्दि 

स्ते हनखूदावर्तोन्ादापखारणुलज्चरानाहवा तपित्तप्रशम- 

नमग्निदोपनं खट तमतिमेधकान्तिखरलावरयसौ कुमार्यौ 

जस्तजोबलकरमायुष्यः इष मेध्यः वयःस्थापन गुर् 

चष छो ध्वाभिवङ्गनः पाप्मालच्छी प्रशमन विषडद्र' 

रचचोदञ्च । धिपाके मधुरं शोत वातपित्तविषापहम् । 
चक्रम बल्यञ्च गव्य सपिगुं णोत्तरम् । आज 

च,त' दौ पनौय' चर्य बलवद्ग नस् । कासे श्वासे त्तमे 

चापि पथ्यः पाके च ज्ञ्, । भधर रक्तापित्तन्नः युर 

पाके कफापहम् । वातपित्तप्रशमनं सशोतः माहिषं 

चतम् । चौद कट् रसः पाके शोफक्रिमिविषापडहम्। 

दीपनः कफवातनज्न' कुष्युलमोद्रापहम् । पाके लघ्वा- 

विक सर्पिनेच पिन्तप्रकोपथे | कपोऽनिले योनिदोषे 

शोभे कम्पे च तद्भितस्.। पाके लघु ष्णत्रीययंद् 
कषायं कफनाशनम् । दीपनः बद्गमतञ्च विद्यारेकशफः 

चतम् । इचुषय्रमरव' स्तरीषान्त॒ सर्पिः खाददतो- 
पमम्। इद्धं करोति देहारन्योलेचुपाक' विषापहम् | 

कषायं बद्गविणम्तः किमक्तंभग्निकरस् च्च, । न्ति 

कारेणव रषिः कफङविषक्िमोन् । चौरघ,तः पुनः 

संग्राहि. रक्तपित्त्नममृच्छरप्रशमनं नेत्ररोगद्हितञ्च । 

सपिमैरडस्तु सध्रः. सरोयोनिभ्रोताक्िशिरसां 
शूल्नो वल्तिनखाचिमूरणेर्पदिश्यते । सापः एराण' 

, सर कट् विपाकः तिदोषापह' मच्छमेद् उन्द्रादोद्र- 

ज्वरगरशोफाप्ञ्ःरयोनिश्रोत्ाचिशिरःशलघ्नः दीपनः 

वस्तिनशाच्िपूरणेषपदिश्यते । भवन्ति चात्र 

एराख' तिभिरश्वासपोन ऽज्वः क ¡सदत् । सच्छा कुषविणो- 

दया पखारनाशनम् । णएक!द्शश्तञ्चेव वल्सरादघितं 

चतम् । रचलोघ्न कुर्भरर्धिः खात्मरतस्तु महाष्,तस् । 
-पेयं महाघ.त भृतः कफच * पवना धिक: | बलं पविन' 

>, 

मेध्यञ्च विशेषात्तिभिरापन्म् । सबेभतदहरञ्चव च.तमेत- 

त्ब शखते” । “उग्रगन्धे पुराणं .खादृशवपभस्यितं घ.तम् । 

लान्वारशचनिभ शोत प्रपुराखमतः प्रम्” राजवज्लभः। 

तद्य गुरूतमत्वमा ह वैद्यके ^“अन्नाददयुख चये चौ. 

दद्युखं पयः| पथशोऽ्गु्ं मांसं मांसादष्टगुणं 
र । ५ ४) ८८ 

घु,तम् प्रकेघ,तख वर्प्न्ते ऽबौग्यं तामाद घ, तमवृद्ात् 

पर षक हौनवोद्यंतलमामरयात्” राजवर | “व.तं 

कांश दशाह्हिकरम्"' श्य् त्तव.नखाभच्छता | ^“ तेजोवे 

च. तिति" ख्या वाक्ययेषे ध.तप्रशबनात् (घक्ताः 

शकरा उपदघाति” इत्यादौ च.तेनेवाञ्चनम् न तेरेनेति 

मोमा सायां स्वित् | च, तरटितौ षध पषण मासपयय न्त 

बौययं वन्त" वेव्यके उक्तम् । पकव.ताद् नानाविधः 

चक्रदत्तादौ उक्त विस्तरभयान्नोक्तम्। ^च.त' च.त- 

पावानः पिबत वसां वसापावानः""यज्.६।१६। च.-दोप्रौ 

कत्तं रिक्त । रदोप्रे इसेचके च लत्रि° शब्द्र० | अख 

थ, तादित्वा् अन्तो द्ात्तता । ४जले न° शब्द् थो च 1 

्तकरच््ञ घुः ष, तमिव चनोभूतनियासकत्वात् करञ्जः | 

(चिधाकरमृचा) करच्त्नभेे राजनि°। 

तकुमारौ स्तो ष,तमिव कुमारौ न्द्रो | ष,ततल्य 

नियोहे खनामद्याते युल्मभेदे शब्दरता खाये क 

"खः । ष, तदना रिकाष्यत्र स्त्री भाव्प्रः कुमारोशन्द 

श्यम् । । 

घ,तक्कुल्या सतो तपूरिता कल्या । इतपूरित्ञ लिमरूरिति 

छतकेश ए टतोदोप्रः केश द्व ज्वाला यख | वद्धौ ““ऊ- 

जनपात' धुतकेमोमदहे" ऋ ८।६०।२। | 

छत कौ शिक एश्वुतोदोप्रः कौ शिकः । !गोत्रमेदे २तद्रोलान्त- 

गेतप्रवरभेटे च ‹घतकौशिकगोललख कुशिककौशिक- 

घृतकौभरिकाः प्रवराः” उ° तर रष्° | “स॒ च यज््- 

केदीयवंश्ान्तमैतः ^च. तकौ शिकात् घुतकौ शिकः शत 

जा० १४।५।५।२१। तचा तत्रौव १४।७।३।२७। 

छतच्युता स्त्री षतं च्य्तं यद्धाः। कदवोपस्यं नदीभेदे । 
कुशशब्ट २१४५० दश्यम् । [लिको० । 

छतदौधिति एन्व.तेन घता दीप्र वा दौचितिरख । अग्नौ 

छूतधारा सो घृतं च, तवल्यः जलं क्षारयति धारि-अय् 

उपर सु | प्रडधिमदेशस्ये नदीभेदे; “शुभामतिरसा- 

द्व घ, तघारेति विच्तास् | वराहः सरितं इरां प्र- 

नोच्यामकरोत् प्रभुः'” हरिव २२५० । ६त०। २ष.त- 

स्याविच्छिन्नसन्ततौ च| 

छ्तनिखिज्. लि षतः दीप्र निक पं यख । दीप्र 
ष्पे । “"दोदायानिष्मो च,ननिखि गप" ० २।३५।४। 

सिख्थिगिति पनाम दीप्नद्धपः?? भा० । (क्ञृ्टासो अद्य 

च. तनिणि जोगुः” ऋ° ४।२५।२। *“व, तनिखिजिा मिच- 

द्रव्येण दौप्रङ्पाः?' भा०। चुतं नेनेक्ति निर+निज- 

किप् &त। तापनद्वाराविलापनेन रष, तथोधके वद्कौ । 

“शोचिष्केशो च,तनिर्खिंक् प्रावकः*.२।१७।१। “वत~ 

निक व, तद्ध तापनद्वारा विलापनेन शोधकः" भार 1 

७०१. 



त 

पलप पु* वश्वर 

४. ५ प ॥ 

च््ाञ्यपाख्ये पिदगणमेदे । घ,तपाः सोलपाः यन्या 

वेशानरमरोविपा;'” भा. शा० १६६अ० | 

ब.तमाज्च' पिबन्ति-पा-क छपर स | 

च, तपान् 

कर्तरि ति° । 

तपौ स्तो षतं पादे संस्थितं यखा पाद्धावः खा्गत्वात् 
डोषि पद्धावः| १इङदेवताभेदे | शतण्व्रा° इडा 

ज्ञे १।८।१।२६। तन्निरुक्तिदशिता यथा «मानवी 

घ,तपदीति मलुद्ो"तासय ऽजनयत तादा मानवीति 
व,नपदीति यदेवाखं घतं पष्ट समतिटत तखादाह 

१ ८५ = च, तप्रदोति" । व इडाया मानवी 
मिडादेवतां वक्त मानवी घ,तपदीमेनावरुशीव्ये नानि 
च निगद्पद्ानि व्याख्यायन्ते "भाग चताः दोप्राः पादा 

चखा; प्राग्वत् पादटभावादि । २खरखत्यामिडारेव्याञ्च | 

““हविषोडा देवी ष.तपदीः जुषन्त" ऋ० १०।७०।८। 

ड तन्नामिका देवो सरखतो च.तपदौ दीप्रपदो- 

पेता" भा०। [राज्ञनि° 1 
छतपसस क एर च,तभिव खाद् पणमख कप | च तकरं 

छतपोत लि° वतं पीतं येन अारह्ताग्बा परनिपातः 

घ.तपानक्त्तरि प्ते पौतव,त इत्यपि तल्ला विर । 
छतपूर पु घतेन पृच्यते पूरि-कम्स्खि ऋच | यकात्नमदे 

तद्ध प्रच॒रषुतेन पकत्वात्तया तवस् तत् पाक्प्रकारादि शब्दां 
चि०।“नडि तां समितां चोरनालिक्षेरवुतादिभिः । च्यव 
-गाल्य चते पक्रा घु पूरोऽयखच्यते। वृतपूरो चर्व षः 
कफठद्रक्तम!सद्ः | रक्रपित्तहरोडइव्यः खाडुः यत्तहरोऽ- 
ग्निदः | यपि च (चीरेण भर्दितं चशे गोधमानां सुगा 
कलितम् | विस्ताय्यं सपिषा पाच्य' कटाद्ेऽय सखिता 

घतपूरोऽयसुदिटः कपूरेमरिचान्वितःः 
नारिकैलजस्तु “समिता मरदिंता चीरे नशशिकतेरसिता- 
द्रकंः। अवगाल्य ते पाच्यो च, तपूरोऽपरः टतः” । 
इग्धजोऽपि “पाकपिश्डोञ्लत"चौरं शकराचरंमिन्ि- 
ममं | षतपूरविनिमा कारयेत् ख लसर्पिधिः? 
अालिभवोऽपि “दुशालोपि्ट' दग्धन्तु काथितं बस्तरगा- 
लितम। खग्डयुक्त' वते पका वतपूरो भवेदयम'? 1 

कमेरुजोऽपि कमेरुचथं निःच्लिय पाकरपिशडीरतं 
पयः| निर्माण च, तपरा शकं रामहहित" भवेत्" । 
रारसजः ^पकास्रछ चते तप्रे रसस््रनलर्पिर्डतः 
शद्चशकरया योज्या वतपूरो रदृच्छ्या| क्लोरनाद्य 
श्लष्धप हि खण्डं चख ततः तम | योजिते यो 

ज्वितप। 

{२८०० ] घत ट 

विशेषोऽत्र तदः ख्याव संनितः; । ष.तपृरो शुर थो 
दाः ` पित्तानिलापहः । सदयः प्राणमप्रदोवल्यः श्ुर्- 

च्योऽग्निप्रदीपनः । भ्टङ्गाटकञखानामप्येव' खाट् च त- 
पूरकः! विचाच्थ वस्तुसंयोगं ह् णानणि चाहरेदिति। 

्टतपूखक षुः घ,तं पूणमत कप् । करञ्जभेदत्ते लिकार 
वतपृर्यकरञ्जकेाऽप्यत् भावप्रः करङ्खशद्द् १६२८८४० 

- दशनम् । । 
छतण्ृष्ठ ए" षतं दोप्र षमख । क्रौञचद्ीपपतौ प्रियत्रत 

एने राजभेदे । क्रो ञ्चगब्ट २२४१. विष्टतिः । £ 
्टतप्रतोक घ चतं प्रतोकं ख्खं य्य} अग्नौ | तख 

उनत्तरवेदय भाज्याचारेणोहीपनात् तथात्वम् “च तप्रतीको ` 
घ,तयोनिः"” वज्ल° ३५।१७। . 

छतप्रयस ४,,च,तं तत्सहितं प्रयोऽच्र' यद्य । वङ्कौ «घत. 
मयाः सधमादे मधनाम्'' ० ३।४२।३| “च तप्रया; 
घ,तसह्ितानि प्रयांसि अन्नदूपाखि वधेंधि यद्ध” भ 1 

तप्रसत्त ° प्र+सद्-बार व देत० | घतेन प्रसन्ने वङ्गौ 
च,त प्रस्तो च्यद्धरः घशेवः'” ० ५।१५।१। 

क,तमच्ड इ" दैत | व,तखारे | गक्ितव.तखाधःस्वे 
सारांगमेदे (जमादानाधि) भतत: स च.तमर्डे न 
येनेन्द्रियबोचिन” । “सू क्तवन्तः च, तमेन यष्टी 
सधरकसिद्धन तेलेन वालवासवेत्” छन" । सर्पिण्डो- 
ऽप्वल्न घ,तश्ट तद्गुणाः इदतोक्ता दश्चिता। घ त- 
मण्डो ऽख्यसःः कच | रकाकोल्यां सत्री शब्द् च । 

छतमर्डलिका स्त्री व,तमर्ड' तद्ाकारनियांसं लासि 
ला-क संन्नायां कन् अत इत्त्वम् | हंसपदीध््ते राजनि. 

छतलेखनो स्तौ षतं लिख्यतेऽनया लिख-करणे ल्ट 
डगेप् | दारूभये घ तलेन पालौ मेदे हेम च° । 

घ,तवतौ स्त दिष्व । घ, तसद्कं देदत्वेन कार्यत्वेन वा- 
स्तपखाम् मतुप् मख वः डगेष् | द्याबाषटयिव्योः | 

निघ । "अह्गयः एिी" इति अतेः मेजलद्ेहकः 
त्वात् तथात्वस् दिवच्च द्ङ्ेत॒त्वात् तथात्वम् । २खाज्य- 

खुक्रो ६ष.तपदयुक्ते च वि» स्तिया डप् । ५तैलं प्रति- . 

निधिं क्त् घ, ताँ या्िको यदि। प्रक्येव तदा 
जर.यात् होता घ.तवती्मिति?" ति तर यज्ञपाश्च: | 

घ.तवर पु षतः वरमत्र | घ, तपुर पकराच्नभेदे हेमच. । 
तश्र घ, तत्रचुरत्वात्तयात्वम् । 

घ.तखला. स्तौ घ,तखदकं॒स्वल्त्पत्तिस्यानं वसाः षव 

दघ्न खलं नितस्वस्यलं यसा वा | प्सरो भेदे । चप् 



घता 
[- 

सरसां हि जयोद्धवल' भाग. ८।७।६। सखद्रमन्वने उक्त 
यथा ^ ततञ्चाृसरसो जाता निष्कक्श्ठवः छवाससः" 
तासां मध्ये अदाः प्रशस्तनितम्बस्व नत्वात् तथात्वम् 
“व, तस्यला घ.ताचौ विश्वाचो चोवेशौ तथा" 
इहरिष° २२६अ० । 

घ्, तस्प्रश् लि०ष,तःस्पशति स्य श-किन् | घ तस्य्भिनि 
क्िन्नन्तत्वात् खादौ कुः। षघतस्पक चस्य गभ्यामिव्यादि 

.ताचो स्तौ घ.तखद्कं कारखनयाऽञ्चति अनुच-क्रिप 
नलोपे स्तयां डोप पूवणोदीषेचच । ?अपस्रोमेदे चखा 
च्ड्ध्रोजातत्वात् तथात्वम् | घ तस्यलाशन्द् दशवृम् । 

खा च पौरवसौद्राञ्न्टपन्य परिछेदथ एतान् कन्या 
दशं' छष्वे यथा रिषं* ३१अअन०। 
सोदरा घृताच्यां वै दशाप्सरसि स्नवः 1 ऋचेयुः 
प्रथमस्तेषां ठक णेयुस्तयैथ च । क्लेदुः स्य््डिलिदु्च 
सन्नेनेयुस्तथेशच ¦ दशारे युञवेयुद्च॒स्थलेयुद्च महा- 
बलः। वननिव्योवनेचुञ्च एलिकाच्च दश स्तियः । टरा 
शषा च भद्रा च मलदा मलहा तथा । स्मलद्ा चैव 
राजेन्द्र ! नलदा सुरसाऽपि च,। 

स्तो रल्रकरूटा च त्रा दश| 

रात्रौ निघण तखाः सोमरश्रिसिजाद्शिशिरजन्लभ य. 
श्र त् तथात्वम् । घ. तमाच्यमञ्चति प्राप्नोति| इव त- 
प्राप्ररि ्ि° शखियां डप । ५ ताच्यसि जनांम््ना 
यज्ञु२।६। ४उद्कयुक्तं त्रि स्तयां डोप | ई वन्ति 
खय च,ताचौः” क०७।६०।२ च.ताचीः उद्कषत्यः” 

भा । चतं -दौघ्र खूपमन्चति। ५दीप्रद््परयति ति° 
च्ियां ङगेष पूववत् सर्वम् । “स विश्वाचीरगमिच् 
ष, ताचोः"ऋ०१०।१२६।२। “ च ताचोदीभरिर्पवती? भार 

घ्.ताचौगर्भसश्भवा स्त्री दृताच्या ग्म इव सब्धर्वाति सम+ 
` भू-चच् । स्व वेलायाम् राजञनि०। चनाच्या गभ 
सम्प्वोऽख। रकतेवुप््टतौ. पौरवे पभेरे षु तत् 
कन्यायां स्रौ च.ताचीशब्द वि्टतिः 

तथा. गोचपला चः 

खूलोक्त चअन्तोदात्ततनिमिन्ते शन्द्गणे स च चआठात- 
सागणः” सि° कौ | 

तान्न ए* घ, तमाच्यमन्नमद्नोयं यख 1 विभजि बद्धौ | 
तमू ष,तान्नः पावकः ° ७।१।१। रव तभोजि- 
निवि षतेन जिच्रितमच्नम् । रष तमिचिते यद्धं न, 
[ बिस् ए, षतेनाद्धिर्यद्च चतं दौप्रमद्धियेख बा । 

घ, ताति सल्ली चतेना्ति 

प्ञतादि ए व. तमा दयं “व, तादोनाञ्च' सान्नवाचायय-. 

[ २८०१ ] धतो 

बद्धौ । “व. ताञ्खिः प्रीतिमांचापि प्रजज्वाल दिघच्चया 
भाण चखान ५८ चख. | 

घ तावनि सती ष. त्धाविनिरिव । यूपक्ें हेमच° । 
घ्. तावक लि" घ,तखदकं वह्खतेऽनया किप दीष ६त° । 

उदकव्के “च.तेन द्यावाषटयिदी अभिटते च तथिया 
ष+तष्टचा घ, ताहटघा'” ट ०६। ७०।४| उदकवर्् के द्यावा- 
एथव्यावित्यथः ऋख्याने व्ाच। | 

घ, ताति ए ब,नखदकं टष्द्पमाह्वववि अत॒ -क्तिच 
दषिसंपादक्योितावरुणयोः ^ता॒( मित्रावरूणौ ) 
सत्त्राजा घ, ताद्वतो यन्न यन्न उपरतुता" क १।११६। &। 
ओ स्थाने आच । घ तमादतिरन्न यख । घ तान्नयोः इ- 
द्रोविष्णो (डन्द्राषिष्ण ) श्व. तातो द्रविणं दत्तम '” 
चट ६।६६।६। अस्म पखभ्यम् | 

घ,तादवन ए बनेनाहयतेऽख्जिन् चा+इ-अपधारे ल्यर 
जहोतेरप्विचितकम्म्कत्वे नाकम्प् कत्वात् चेतस कर- 
खत्वनेव ““ठतीया च होच्छन्द्सि” पा क्सि नं 
तृतीया किन्तु कत्त, करणयोस्त,तीया'? पा० करणो 
तुनीवा शत } ष,तेनाहवनाधिकरणे वद्धो | ^“व - 

` लाहवन ! दीदिवः प्रति श्च रिषतो दहः | अग्न ! त्व 
रच खिन” ऋ०१।१२।५। घ ताव जन || अग्ने !* भा०। 

“तृतौया च होग्न्दसि"" 
पार कमणि तुतोया जद्ोतेरविषित्तितकम्मकत्वेना- 
कमकत्वात् करणे तुतीया बा त° | क तेनाड्नौ | 

यद्यज्.षि घ,ताहतिभिः। यतुखामानि मध्तराह्- 
तिभिः” चाश्च° म्द ९।३।२। 

घ.ताह्ञ ष वृतं तद्गन्वमाह्वयते स्यत नियासेन चा+- 
ज्ञे-क उप° स॒०| ` घृततल्य गन्धनियांसके सरलद्रूमे 
लिक्रा° । 

घ,तिन् ति° घतमाज्यसद्कं वा प्रागस्ये नास्ूयख इनि । 

१प्रशस्ताज्यके रेप्रशस्तजलके च स्तिया ङीप | ८“पय. 
सिनीं वृतिनीमय्,दाराम्" (गङ्गाम्) भा.अालु०२६अ१। 

घतेयु इ* पौरव तैद्राचनन्टपषतरभेरे कतेयुशब्द् दश्यम् तत 
जजेुरित्यत्र चुतयुरिति विच्ण् ए पाठः 

घ.तेलो सनो घते खेडष्रव्ये इर्ति येते इल-शवे अच ` 
गौराः ङीष् | तेलपायिकायां (तेलापोका) हेमच । 

घतोद् ए घत॑सिब खादु उदकभख उद्कखाद्ः | कृश. 
होपाषरके रसुद्रभेदे च.तोदध्यादबोऽ्यतर. कुथगब्द्ः 
२१४९२ ट" दश्वम् । 



चघाख 
+ 

छलौर ए. चोरे रपत्यम् शष्यण । कण्गोलमपरवरो कषि- 

मेदे। “करान म. ङ्गिएसाजमोद् एवेति चोरछ्च चेक 

न् बतेऽवमयाजमोदमाङ्गरसवोरकाण ति” श्रा" रौर 

१२ १३।१ 

घ्रंस प यन्यले रसा असित् यस-आआधरारे ज एषो* 1 

दिवसे जिच. । ५यो अखे चख उतवा ऊधनि"? 

ऋ ५।२४।३। दमाम्टचप [घर निरु ६।१० जत 

यथा च'स दत्यहनान यन्ते ऽखिन् रसाः" इति। 

अहस्तु रदौप्रे लि*““परि चू(खमोमना वां वयो गात्” 

° ७।६६।४। चस दीपम्" भा० । दमारूचमधिलय 

निस्त त॒ च.समरिति व्याख्यातम् । षो० अन्य, 

खोषे घस् ऋथ्यतर । “न चु.सताप न हिमो जघान" 

चऋथय० ७] १८।२। 

घ्रस॒ वख्षत् घ्ातरिति केचित् | 

घ्रा गन्वप्डग्णे कर चाणजमव्यचे सकञ° भ्वा*्प अनिट् 1 

जिघःति कषघ.त् खवगसोत् अधघ.ाताम् अवासिष्टाम्। 

चो जिय जचद । चता शयात् वयात् । 

कर्णि भावे वा चायते अवायि “ अवायि वान् 

गन्धवहः गन्धः" भह्किः। “षडवमिकरं जिचति 

षड गुः" भाग, १।३।६। नारिकया गन्न्नागमिड् 

(सोडः।) यणम् । उपभगेपूष्वं कसलत्तदुपसर्ग योत्याय- 

-खुक्त हणे । चयः चत-घ.ाणम् चति 

घा =° चाकरणे ल्यट् ! †नासितैन्रदे । तद्ध सतपेदेव 

भौ तिक्रा{दिता इन्द्रिफयनःरे <५४०४० दधित, । “इन्द्रि 

तथ्य पाथिवत्वे प्रमाणं सिर च शलजखन्'' भाषा 

° दर्भ्ितं यथा 

"चारे रिय" पायिव' पादि मध्ये गन्य्धैव व्यञ्चकञ- 

श्यात् कुङ्क.भगन्धःदिव्यञ्चत्इतवत् न च दटान ख- 

कीयद््पारियस्चुकत्वादङ्ङ्किरति वाचयं परोत 

द्टपाव्यव्यश्चक्षपवदखय तदथत्वात् भज च नवश्ररावभन्ब- 

श्य्च$ङ्चेन नेकनान्तमियि वाच्यः तद्ध सङ् ररूषभिब्य 

छ्कस्यात् यदे परकीयेति न देयं, दावूपनोनकठरभि- 

भागस्य उटानास्ठमश्यषात् मच चचेन्द्रियसन्चिक्पेख 

गज्छ भानव्यद्धेडत्यात् तमम व्यभिचचार र्ति गचंवु दव्यत्व 

शति इति विथेपणाकष“ ¡ कन्णंखि क्ष वा तद्यमः) 

श्णतच्छाखे लि० चातोरणल | भि शट् । (लोख) 

ध्व्यापार गर शेक क्रो इलि पत्लवातेन इष्.ट 
अरः । वश्ार्बिटात।रारश्गौ ! 

[ २८०४ ] ष्कः 

घाणज ० धे जायते रर्सयाधारस्वपिवच्चया “वप्या 

नाश्िकेन्दरियजात 

प्रत्य्षमेरे “चा्ंला(द् पभेदेन परख चड विधं मवम्" 

भाषा० तञ्च प्रयः नन्धारे्ययाह ततैव “वाख 

गोचरो गन्बो मन्धत्वादिरपि ख.तः'” । श्वा 

ख।द्योभवेदुगन्ो खद वेोपकारकः"” इति अ 

घ्राणतपण पुर घार्निन्द्रय तपयत | चछगनग्धे अभरः | 

घ्राणदुःखदा स्तो षण्ड इःखः ददाति दा-क) छि 
कन्दा (हाच) भावप्र* | 

घ्राणखवस् ए घ.भिव चरवः कर्योऽुट । कार्तिक 

रेन्यभेदे । “च णश्वाः प्रतिस्कन्धः काश्चनाचोजक- 
न्वरः” भा० खादु०४६य^ कुमारसेनिकोक्ततै 

प्राति श्रो ध.यते अनया व.-श्ररखे क्तिन् । नागि 
अगदच° | भाषे क्रिन् । र्चाखे (शोण) ध्यापरिं खली 
"ब्राह्मण खजः लया च 1विरष, यमद्ययोः मद्ध; ¶ 

जनेः पा० जन--ड ऽत. । 

दति वाचदख्यत्ये घकारादिशथब्टाथेनिरूपख्मं। 

| + 
५ 

खन्कार, व्यञ्जनवर्खमेदः कवर्ग पञ्चमः तसो इारणस्यानः 

कण्ठमृं नासिङा च “ शिङ्कानके ठ क्ःपरोक्तः" इकति 

५*शसोऽह्नािका नद" ईति च चिच्तोक्तः तद्श्चारण्ये 

अभ्यनलरप्रदलः कणटमृले जह्ठभूलस्य येः । दाहप्रयला. 

सवारनाद्चोषादखप्राणाः) मारकान्दाखेऽद्य दक्तकरा- 

ष्. पेय म्यरूता | तद्ध तन्ते वाचकशर्दा वर्ण॑डा- 
रतन्े रा यथा ५“ङःः शद्धो भैरवञ्चण्डो पिन्द््त~ 

सः भिष्ठुः प्रियः। एकोरद्रोदच्चनणः खपेरोविषयसम,इः } 

कान्तिः खटाद्वयोधीरोहिजाक्रा उवालिनी वियत् । 

श्न्ल्रगक्तय मदनो विन्नेधो चात्मनायकः | पकने- 

तनो माहानन्दो इङ्गं रशन्द्रमां मतिः। शिवचलो नौल- 

कष्टः काभेपी चमा एतौ" । कामयेदुतन्त्रो तद ध्यय 

ष्पहङ्न' यया) ^कञार परमेशानि | सयः परम- 

शष्छलोम् । घददेवणयं शयं निगष' शोर लोफने  । 

चश्चपराखमन्रं वच्य" रन्कार्' धरालाक्डम्" “नकार्. 



¶ 

. ~ + भ 

॥ 1 [ २८०५ ] 

जावदुलार पञ्चमो भिखिघातप्ः' कापपेनौ चन्त 

स्वधादष व्मेपश्चुमवणेख मकारजत्वोक्रः ङकार 

त्र नकारजत्वम् तेन अडःक-किपि जन् इत्यादि 

छपर ` तद्ध काव्यादौ प्रथमनिदेशफलं यथा “कः खः 

गोचश्च लच्छी वितरति गियिशो नसा चः इख छः?' 

इन्रन टो० इष क्रेरपयशः । [एकाक्षरकोषः । 

छः ए, खु-वा० ड | १विषये रविषयस्य हायां भेदि० रेभेरबे 

ष् ध्वनो भ्वा° चात्म अश अनिट् ) छते अंडःवि्ट | 

. खुब । खनि ङुङ्षते । 

इति वाचस्पत्य डकारादि यष्दायेनिरूपं यम् । 

चच 

अक्षार: व्यञ्जनवखेभेद्ः चवगेश्याद्यः अखोच्चारप्यस्यानं 

वाच “ह्यथानप तालु" सिण्बो" क्ते: तसोच्वारये- 

च्याभ्यन्तरप्रयल्नः तालनि जिद्धामध्यस्पशेः च्वासविवारा- 

चोषात्सप्राणा बाहयप्रयलाः । माद कान्यासे वासबाह्मृले- 

$खन्यश्ठता | अद्य वाचक्शवब्दाः वर्णोहारतन्त्रे चक्रा 

यथा ।““चः दुष्कनो इलो वाणौ चाद्मशक्तिः सदेंनः | 

चर्म्खण्डधरो भौ मह्हिषाचारलचणः । णकद््गो 

र्चः कूष्म शाखण्डा दीं बाडकः | -वामबाड्मलः 

भाया चतुभं रिस्वष्ट्पथी । दयतश लिते लच्छी 

ख््,नोवलोचनः चन्दनः चन्द्रमाः टेषच्तनीौ 

दिको वधः । देवी फोटखखस्वातका कमारो एवफा- 

खयुनो | अनक्प्रेखला वायुर्मनो च इलावी" । 

तख ध्ये यद्छपं यथा “चवे श्टणु छध्रोणि ! चतु 

प्रदायकम् | कण्डरोसह्ितं रेवि! खयं परनेश्च- 

ण्डलोस् । खततं फुण्डलोयुक्त पञ्चप्रामय सदा| पञ्च 

प्रायमयं वै' यञ्चप्रा्याककषं सद्ा । त्िधक्तिसदितं 
दख विविन्द्रह्ितं प्रिये |“ कानकेरुनन्तम् कःव्य- 

बन्वादौ प्रयोगे घखदायकता डम्ययदे सनम् लसन्तम् । 

चवं अव्यरचि-चख-वा भागड | !पदप्रथे र्पच्चान्तरदोतने 

श्खवधारणे मेदि" ४द्ेतौ ल्िका०।. पाद्पूरणार्थय 

चव 

निर्थकतेष | “निरेक चादि पादपूरणेकप्रयोजनम्" 

चन्द्रालोकः ५सखुद्धवे ६अन्व।चये ऽदतरेतरयोगे र्समा- 

हारे च” भरः} “चायं दनः" पाण सिण्डौर 

व्याख्यातं यथा 

५ दद्चयान्वाचयेतटेतरयोगसमाहाराश्चाथौः] परस्यर 

(# निस्पेक्चखाऽ नेक (२) एरुद्ित् (१) न्वयः 

सदयः । "ग तरखवादुषदनकर (४) त्वेऽन्वा चयः । 

भिलिताना (५) मन्वय इतरेतरयोगः । समः 

(६) समाहारः) तत्रे श्वर' गुरुच्च भजस्तेति सुखदे 

भिच्ठामट गाद्धानयेचन्वाचप्रे च न समासोऽसाम््यात् 

(७) । धवद्दिरौ । सत्नापरिभाधम्" । 

व्याख्यातं चेतदख्माभिः सरलायाम् । 

(१) ^षरष्परनिरपेच्चखे ति एकश्च ॒क्रियान्वयोत्तरमप- 

रात्ता तदन्वय ईति न तयोः परस्यराकाङ्घा । (२) 

च्यनेकखेति तेनेकख सापेक्षत्वेऽपि न दोष उभयोस्तथा- 

त्वाभावात् | संखञ्वे चणशब्दन खसर्भिव्याहृतपदा 

यप तरसापेचचत्व' बोध्यते तदसभभिव्याह्ारे तु न। अत. 

एशलौक णव चशब्दः प्रयुज्यते तेन चच्छदोत्तर' 

चशबदस्तखेव धम भव्याहूतक्रियादावन्वपरे इतर सापेचचत्वं 

नत्वन्यश्यति बोध्यम् । (२)एकख्िन् रएकवमावच्छिच्न 

इत्यः अन्वय इत्थ तद्ध धन व्यादिस्तयाच यतर वमन्वय-~ 

स्तस्रं सृखुचयञ्चगब्दाटरति भावः । न त्वन्वय॒एव ससुद्धय 

इति स्वभिक्क् | कन्वयञ्च तिगेष्यतया विशेषतया वा ` 

तत्राद्यं चेतौ गच्छति पचति चेयादौ क्रियास हद्व, 

चान्यम् रैश्वरं गुरुश्च भजखेत्यादौ टृव्यसए्चमे। 

(४) आरादषद्भिङत्व मुद् श्यत्वमन्वररख प्राधान्यञ्च॒तत्ब- 

म्वज्िक्रियाया अव्य रसेव्यत्वद््पं तथाच समिव्या- .. 

ष्ुतक्रियादिगवमभायुपङ्किकत्वव्याप्यत्व :न्वा चय चकारा यः। 

(५) जिचिकाना{मति पर्यराभे का 77, ता वयवनेद्क- 

समू रुरूपाणारिःन्व्ः । न्य इत्य राक वभावच्छित्नेना- 

न्वयद्त्थथेः | तेन नौोधातोः रूयोगसनकव्यापारजन- 

कव्यापारवबोधकतया हिकर्भकत्वेन अजां सामं नेयतो्यादौ 

छअजायरामयोरुभयोरपि धादुगरत्तक्रियायारून्वबेन तत्र 

न चक्ारयोगो नापि समासः तयोरेक षंयोगेऽषरख 

संयोगारक् दव्यापारेऽन्वयादेकत्रान्वयाभावात् | दत 

एष यल्नातेक चकारप्रयोगः, यव्मन्यव श्च ततरे तरेनर- 

योगस्तादयसमडदय चा प्व । (€) चर्च ताव 

यवगेदशसहख प्रतीत्या प्रयेकावयवद््िधमे एव प्रट- 
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तिनिनिन्तं समाहारे त॒ हिवलित्वादिनेब समह | 
भानात् समरदृत्वनेय प्रत्तिनि त्सति विवः | एवञ्च 

खभयलेव सनड्स्य बोधः । (७) यसासथ्यादिति रका 
यीनावााशद्यथेः| ताहि बदन]. दचटकषपटानां 
कषा यरभ्नथावेषेव न्दघटकपदायां च्चा नभय 
रुकाकै^नाव काद खक; "समर्थः पद्यिङ्िरिति* ण 
परिभाधितत्छाल ऋय इन्दः क्रञ्च | नचेतरतरान्वगरे 
परस्प इनिरपे च्मथामेकाष् वः सम्पदि येन सल. 
खछेयम्वप्च यविकाधोरिावेऽन्भतौ खाताम् | तत्य तरेत- 
स्योगे सहारे च साहित्य स्वाकार्थनावस्त- 
यास्तदभावाचने त्रयेति बोध्यम । इयांस्तु विद्धेव इतरेतर - 
योगे प्ताद्न्यः विगेषणं द्रव्य िरेष्य 3 समाहारे ठ 
खान्य परवानं टव्य' िगेवयाशभिति यथा चानयो्ौध- 
वेलचण्य' तथाकरे शगरम्”। प्लान्तरं चाल पुनरथक्म 
स्था 'भ्सरखऽपि शोभते तावत् सभायां वस््मेष्टितः 
ताव शोभते सं योवत् किद्धित् भ भाषते" 
हितो । €तल्ययोगित्व {*पिनियोगे च शब दाथेचि। 
रबर तल्ययेःगितालङ्कारख्य चेन द्योतनात्तख्य तदथेकता 

यथा `खङ्कचन्ति सरोजानि स्ौरिणो बद्ना{न च? 
चनद | श्वं दोपङानङूारद्योतकताऽपि ३६९ 
द्श्या | “कतो च प्रयोषित् पर्लातञ्च निचला" भावः| 
चकारहयप्रयोगे कचिद्त्िलम्बयोःगताया; कचिततंल्य 
प्राघान्छद्य चवब्रोधनम् यथाः इत्पैरिता पत्ररथेन 
तेन चछाखा च ृ्टा च यभाण भली" ने. “कला च 
खा कान्तमता कलाभ्टतस्वमथ लोक्य च नेत कौडदी" 
कुभा०। शिद्नुबन्बः चण यद्धं तद्य प्रयोगे खिन््वपम्। 

च ए, चौयते शुक्त किरणं; छड्' परधनं वा च्विनोति 
वा चि-ड । १चन्दरे ₹कच्छपे ३ चौर. ४ च गडः ५ चये 
च नेदि० । ६निषजे ऽदुज्ने च नरि शबद्रढ्ला° | 

दक श्डान्तौ सौ पर^खक, देर प्रदिव् | चदधत अचद्रत् + 
चचक 1 

शवक प्रतिचाते चछक्रौ च भ्वाण वाज अकष सेट । यकत 

चकि चचक्ं ; मिते चकयति । प्रनिचातः; भयेडको - 
निह्गर्हया गंमनादिप्रतिसेधषः। श्व्याचादकार्काकन 
हरिर्ण, यो सि२ दच्छ,]. पौ ल स्यचचकिरः "रच : । 
छद्+-शप्रसिचाते । पयं चकितनमतुचक्तयः खरक च” 
आग ६1191 ६; उद्धन्ति शौतिषतानि भवन्ति ॥ 

खार दीप्र अदा जकार प्र्, चंड सट | चकास्ति 

च्रचकारोत् | चकसास--बभव चास चकार | दिन् | 
चचचकासत् | "चकति च मासादास्तया रन्छषु जा- 

प्रवि चकारा चक्र. रुतस्युः'' “शोकाद्भृषरापि भ~ 
चकासाद्धक्रार नागेन्टपयाच्रमिच्र : भ्; | ^“ चक्रासत 
चारु चमरुरुम्मणा'' माघः | 

चकित न चक-भावे क्त | {मचे रसने च । “कतो 
$प द्यितस्यापे दितं नयसन्भ्रमः'' सा. द* चकत 
शस्तो षणां सा ् वकान्तङ1रमेदे यथा “लख्यन्ती चल्फरो 
विचष्ट ष्वामोद्रनिश्यमाप विश्वमस्य । च्म्ननि प्रस 
भमहो विनाऽपि हेतोर्भैनाभिः किच संतति कारणे 
तरुः ““सचगितसद्ितवक्घाबारिजशो,?. । भथ. 
चकितमाडवे निजम्?" माघः । “भः समभनगा यद्य 
साट्च्छिदिह च[कता" द° रण उक्तं श्ढन्दोभे. नौ । 

कचरिक्तं | ४शङ्किति ५ भीति च ।व्र. | 
चकोर ए चक-तप्रौ चरन् । खनामख्याते-प्िेरे 

“कोकरीतिचकोरपारपपटः""छरारिः | "द्मां किमा- 
चावे न चतो चिर चकोरदय भवच्छरखं्य शौ? 
नष । इतञ्चकोराश्चि ! विलोकयेति" रचः | ख्य 
क नत्रःयं असरः । “तन््यांस गुणा राजनि, उक्ता यथा 
“चाटक्ञं शोतनः रुच्य्' टष्य कापिञ्चलामिषम् | वद- 
कोरज मांसं इषञ्च बलपटिदम्ः' । 

चक्क त्तौ ररा०उभग्सरन्सेः ! चयतिते अचचक्वत् त। 
चक्रा पुर क्रियतेऽनेन क-चज् क निर इत्वम् । चक्रव 

पच्चिणि, (चकः) अमरः श्रथाङ् , (चाक). शेनय, 
$ससदवि , प्रादे, दद्म, ऽकुभ्भकारोपकरणो, 
“कलसे निजष्ेतदग्ड अः किहं ̀ चक्रभ्वजमिकारितायुखः?› 
नेषभम् । प्अस्त्रमेरे। €व्य, इभे, १*"जलाञन्ते^, 
मेदि" #य(मजैये, लिका १२तगरपुष्पे, १९ जिक 
यन्त्र तन््रीकंष्म्लाधारादिघ स्थितेष षट्च {४पदमोष, 
१५ सबनोभद्रादिष्ट, श६देवाञ्चंनयन्त्ेष ोचक्रमेतदु- 
दितं परदेवतयाः'" तन्वस् । न्त्रदोक्छोपयोगिष १ ६अक- 
डमादिष, १७बसख्धदि चक्रो घ, «प्रत्ते भैरवीचक्र सव्व 
वाहि जो त्तमः इति" तन्तम १८अल इ रो काव्यबन्ध - 
विशेषे च्च न.| सलङ्ूारशवटे ९९१० दृष्यम् अड रांदि- 

त्वार् दिजिडलेऽ्विं लच्छभेदेनेवाश्यं छिङ्कमेदनियमः । 

ततर अस्येद चक्ररचणः पेनाद्रौ परि लन्चणवषश्चये 
“ खोधनरे घरे जमदण्नि' प्रति शुक छवाच , 
ब्र यथा, प्रपदिश्वनानं निबोध ततरोच्तममध्यनाघमभेदेन 

| ~~ ~ वक त जक क क र क कक का क 
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चक् लिविधं भवति । चन्मषटाभिरारेरुततम, षार 

मध्यमं चतभिररैः सम्पन्नभषमं भवति । तत्र श्लोकः । 

चअ्टारसत्तमं चक्र षडार मध्यरुं भवेत्| जघन्य दद्रा 

र स्थादिति चक्र" भ्ने्छिधा | दादशपलसत्तममनेकादश्- 

पलं मध्यमं टशपलमधम चेति बालानाम् | अबालानां 

पञ्चागशतपलसत्तमं चत्व।{रशत्पलं मध्यमं लिगत्मलं 

कनिष्टमिनि। तथाऽ्ाङ्ग, चत्तमं ॒व्प्राद्ग,लं मध्य 

ममधमं षडक्गलं भवति बालानाम्, छवालानान्त षोडः 

शाष्.कसरम चतुदशाङ्ध,ल मध्यममधमं दादशा- 

नल भवति। तत्र द्ोकतौ । हवादयेकादगदशषपलानि 

मशः अतोः । यवालख दरो खद्धिसप्र दाद 

शप्पर च | बालान लिविधं चक्रमरटसप्रषडङ्लम । 

घोडशाङ्गः, लभन्ये घा हिद्धीने सध्यमाधने | लिविषं | च्वतु- 

दशाङ्कलमाद्यं दिदिहौनं मध्यमं कनिष्ठः वेति । ततर 

लरङ्कला सेक्यायसमयो प्रथमा नेमिः । साङ्गदा 

मध्यमा नेमिहतङ्गला त कना नेमिःसातु मध्य- 

परिमण्डला नेिभिर्भिम्ताभिःखधात् मणिरलालङ्,ता 

स्य लम्बा या नेमिः खा चक्रो पूजिता भवति | तत्र 

सकाः शथिद्सिनिर्धिचित्रमनेकिधसंस्यानमतिसनोडर 

चक्र कलंव्यमब्र्ं खधारवक्त करवत" । 

¶बष्ण् चक्र ल्तणन्तु हरभर ४बि° । “श्ादेशारन्तु षट्- 

कोण वल्यलयसयुतम | चक्र खाद् चि णावत्तं; यद्ध 

श्रीहरेः स,तः'” 

तन्त्नोक्त भैरयोचज्र च तत्वचकत्वेन प्रसिदम् तत्र च 

{निष्कामाणामधिकारः. रस्द्यामलोकं चक्पञ्चके त 

सकामानास् यथा चक् पञ्चविध प्रोक्त तन्त 

त॒ रुद्रयामले । विधिना पूजिते चकं सौर्य मो च फलं 

लमेत । मद्धाचकु राजचकफ दिव्यचक्र तथाऽपरम् । 

बौरचक्रम् चतुर्धञ्च पशचक्रच्च पञ्चभस। राजचक 

राच्धटं खान्हाचकं त॒ मोक्षदम् | देवलदटः देव्चकर 

वौर्चक् तु 1खद्धिदम् । पश्चकर “त॒ दारिद्रतरशोक < 

दःखानयप्रदम् । काष्ठ दचिणाद्ीने सर्व्वचकन्तु 

निष्कलम् | खक्रामादोव निष्कामादिविधाभूवि मानवाः । 

चदा्याः काशिनो ये तेषामन्काधकारिता | नद्धान्नानाय 

ठ प्रोक्त मेरदोचङ्खत्तमम् । बह्मन्नानयुतानां ठ तन्व. 

चवक ऽधिकारिता | " मह्धानिव्वदे च ^ नालाविकारः 

खवषां -द्धन्नान् साधकान् विना । परव्रह्मोपासकाये 

-जह्धन्नः मह्मतत् पराः । शान्तः करष्याः चान्तः सवः 

चक्र 

प्राफिद्िते रताः] निविकारा नि्बिकल्ा दयाशीनार- 

इब्रताः | सत्यसइूल्यका नाद्धवास्तणवाताज्िकारिणः ) 

ब्रह्मभावेन तक्तवज्ञा ये प्यान्नि चराचरम् । तेष तन्व 

वदां पुसां तत्वचक्रोऽ-घक्ारिता | सवद्रह्ममयो 

भावश्चक्नो ऽईष्छत् तत्वसन्नके | येषासुत्पटयाते देयि ! त 

एव तच्वचक्रिणः” ¦ ऊत सर्वत चक्रारेण सधरोरूप 

जेशनात् चक्रत्वभ् | चक्राट्ष्ानञ ष्यमार खाद दग्य- 

म् ¦ योगोपयो{गितय। दे हस्यसलाप्रारादिचक्रनिद्द्पश्याय 

इडादिनाडोनितेगनोक्तियूव्विंका चक्रभेदोक्धिः तन्लसःर 

““गो; तम उवाच । देव ! योगयुक्तानां योगालुभबद- 

ओक ! | सांख्यो ग विरेषन्न | कम्रं योगनिभेधक । [विन। 

येश्गं न सिध्येन्न, कुण्डलो चङ्क्रमः प्रभो ! । मृलपदुमे क- 

शङ लिन याव च्द्रायिता प्रभो ! । तावत् कि्धिच्चसिष्येत 

मन्त्रयन्तं न दिकम् । जागर्ति यदिखादेदी बह्भिः 

घण्यसन्चयैः । तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन्त्ाञ्ध नाद्यः । 

शिवब दहि दहरेद्गोके षद श्यं बमन्वतः | यो गयो गाद्धवेन्स- 

च्वि न््सिदिरदत्तसा । सिद्धं मन्ते परावा्ठिरिति- 

्ा्ष निरयः | त््रात् कायत पर योग कथयस्व 

खनोर ! । सक्लात्मा येन विहरेत् खगे म्य रसातले । 

जोवन्क्तव देहान्ते निव्वाणपदभाभ्यात् | नारद 

रव!च। कथयामि तव द्धे हादयो गयोम्योऽसि गौतम ! | 

शंसारोत्तरपे युक्तिरयोगशब्देन कव्यते | रेक्य' जोवा- 

ह्यनो रा्र्योगं योगविशारदाः । तव से हात् समाख्याख 

योगविन्नकरास्विमे । कामकोधलोभमोहमदमा- 

तसय्यं संत्तकाः । योगाद्धौरेभिनिल्नित्य योगिनोयो- 

नान्यु: । यमनियमावासनप्राखायामौ ततः परम् । 

प्रत्याद्ार' धारणाय ध्यानं सद्धं समाधिना | यो- 

माङ्गन्या्धरेतानि योगिनां योगसाधने” । ५यमाद- 

यस्तु । “खह्िसा सत्यमस्तेयं जद्धयचय्य ̀  द्याऽऽजेवम् । 

चमा तिभ्िंतहारः शौचद्येति यसमा दश । तपः 

सन्तोधमा स्तिक्यं दानं देवद्य एजनम् । सिडधान्तश्रव्द्धौव 

छो$तिच जपो्धतम् । _द्रेते नियसाः मोक्ता योगशास्त्र 

विशारदैः" व्यासनानि प्रोक्तानि। “'इडयाकपवेदायु 

नाद्य घोडश्मात्रया }) धारयेत् पूरिदं योगो रद्वःश्च्या 

त॒ मात्रयय। इषुमृर्डा मध्यग सम्यगद्वास्विगन्माल्रयः 

श्नः \ नाडा पिद्कलया चैव . रेतरयेुयोगवित्तमः । 

प्रयाया मभिमस््रः इव्ग्ास्तविथारद्ाः । भूयो भयः 

ज्रमात्तख व्यत्यासेन कमार् । माता इ(त्क्रनेषेव' 
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रुम्यगहादश् षोडश । जपध्यानादिभिवुज्ग' सगभे' त 

विदध घाः ! तदुपेतं निगभ॑श्चु प्राणायामञ्यर विदुः| 

नारदोक्त; एसो देहस दोद्गमोऽधनः) मध्यमः कम्य- | 

संयुक्तो भूभिव्यागः परोमतः। उत्तम्य गुखावाध्चिव्यावच्छो- 

लनममिद्यते | इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष निवदणस् । 

वलादाहररं तेभ्यः प्रत्वाहारोऽभिभौयते। अङ्ग्,छगुल फ 

जान्रसोमनोलिङ्कनाभिष् | दद्योवाकण्ठदेशे त लम्बि 

कायां तथा नकि । भ्व मध्ये मस्तके सहि, ्ादशान्त 

यथाविधि | धारखं प्राणमरुतो धारणति निगद्यते । 

 समाह्िमेन मनसा चैतन्यान्तरवुर््विना ' चातन्यभीडट- 

देवानां धान" धानमिदोच्यते । समत्वभावनां नित्य 

जोवरात्मपरपमान्ममाः | समाधिमा्सनयः प्रोएयद्टा- 

ज्गजच्चशप् । षवयादि कथितं विप्र कामादिगट कना- 

शनम् । इद्र्नों कथये ऽं भन्तयेागनलुत्तमसू ¦ | 

विश्वं शसोरमिय् क्त पञ्चम तालकं रने ! । चन्द्र ्व्यीर्नि 

मे जो भि जनवन्न द्वो गयद्धपकम् | तिः कोश्चस्तद्धे"न 

शरोर ना्येभताः। ताद ख्या दश प्रोक्तास्ताख ति~ 

स्तोऽघवस्थिताः। प्रधाना मेरदण्डऽल स्रयाग्नि 

चन्द्ररूपिणो | श्तिपा सा च नाड़ी सान्तादुष्टत- 

विहा । दश्षिये पिङ्गलाख्या तु षुखूपा द्धन्येवि- 

प्हा। दाडिसोकृहसप्र्या विसाभा छनिभिः ख्टता । 

भेरमभ्यस्यिता या तु मृलस्याः ब्रह्मविदा । स्वतेजो 

मयोसात सषुमृषानद्धह्पिखो | तखामध्ये बिचिद्राख्वा 

छतच्ाविखो श्भा । सवेदेबमयो खा ठु योगिनां हृदव- 

कला । विखगादिन्दुपषयन्त' व्य।प्य तिष्ठति तत्वतः न॒ना- 

धारे लिकोणाख्वे इच्छान्नानक्रियाककरे | मध्ये एलयन्म 

लिङ्खन्तु कोटिसूर्यसभप्रभम् | तदग" काभवीलन्तु कय- 

थानतोन्दुनादकम् । तदर्ै'त शिखाकारा क॒र्डजो जह्य 

ग्धिहा। तद्धा हेनवणाभः सयो" चतह लम् | द्रत 

हेममयं पद्म तत्रं विभावयेत् | तद्द ऽग्निशमप्रद्यं 

पडरलं इोरक्षधभम् । बादिजानष्ड्रछोन युक्ताधिष्ठा- 

कमंन्चकम् | लृनमाधा र्ट कानां मृकाधारं तत्तो विदुः| 

स्वभवदेन परः लिङ्गः खा{धजागं ततो विदुः| तदूर 
मभिदेभे' व मख्िपूरं सङ्ा्रभम्। सेचाम, विद्य् दाभञ्च 

बद्धतेखोभयन्ततः ५ सयिव)द्न्न तत् पद्य सश्णिपृरं 

वयोच्यते । दृणि दजैवुक्त डादिकान्नात्तरान्विसन् | 

शवेनाधिि्त पद विश्वलोकककारणम् | तदृद्ग्ना- 

"नं पदम यदा दिचसद्िगभ्र । फादडानाच्ररफं! पतय 
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समधिदहितम । तन्ध्ये षाखलिङ्खन्तु सरःखलयुलप्रमस । 

शवद्त्रह्यमयं शव्दोऽना हतस्तत्र लच्छते । तेनाह तायं 

पद्म तन्दनिभः पारको्तितम। खानन्दसटन तत्त पुर्- 

तदहं न्त॒विशुदाख्य' -षोड़श्दल' 
पङ्जम् । स्वरः षोडशभियुक्त धष्वव्थे' महाप्रभम् | 

विश्युद्धि तुते यख्माच्जीख्य, हंसलोकनात् । विशुडः 

पञ्चमाख्यातमाक्ाशाख्य महाप्रभम् |  खान्नाचक्रन्त- 

दहे" त याकनाधिषितं परम् | ऋन्नासंकमणन्तत् यरो 

राज्ञेति कोर्रितम् । दिदलं इलसंयुक्त वोधनन्तु तदू- 

हतः | व्च शिवचक्राणि प्रोक्तानि तव ब्रत || 

सङृक्ताराम्दुज विन्द्स्यानं तदद्ं भोरितम् । इत्येतत् 

कथितं सव्वं ̀ योगमा मंमलुत्तमम्" ! 

दीचचणोयवन्त्रो ्तमन््ाशां साधक शुभरशरभदायकता 

विचाराङ्गचक्राखि तन्त्रसार दशितानि वथा. 

घाधि।ष्ठत परम् । 

^अन्कृलं मन्त ग्टङ्भोयात्तथाच “स्ततारराशिकोषानामसु- 

कान् भजेन््न्न्* । वारा होतन्त्रे “ताराचक्रं राशि- 

चक्रः नाभचक्र तप्व च। तव चेत् सयुणो भन्त्रो नान्य 
`च्वप्र' विचारयेत्" | इति त॒ प्र्ानतया बोद्धव्यम् ॥ 

^“छरिमन्त्र' न ग्टद्हीयाद्कुल्च, तथेव चः? } इत्या- 

दिदर्मनात् तञ्च चक्रविदारख्यावग्यकत्वात् प्रथमं 

तच्जिर्प्यते ( तत सिद्धिसारखते'सिं्ाकेवराद्ाणां 

सपिर्डाक्षरमन्त्राणां सि ङादीन्नोष 

शोधवेत् । खप्रल्धे श्ज्िया दन्ते मालामन्त्त च न्रवत्तरे] 

वैदिकेष च सब्व"षु सिद्धादौचरव. शोभयेत् । र्का्चरख 
मन्त्रस्य नालान््रद्य पाति} वेदिक चै मन्त्रय 

किद्धादौीच्र व भोधयेत्" | भाजामन्त्रो यथा वाराद्ीतन्त्र 

(विंशत्या धिका मन्त्रा सालामन्त्राः प्रकोततिताः।ःनपु- 

प्रसाद्प्रयवस्य च| 

खुप मन्त्र; वि्ादोच्ंव णोऽयेत् । इंसखःटाचर 

स्यापि तवा पञ्चाच्चरख च | एकदिनरदिगेजख सिद्धा- 

दौन्नौव शोधयेत्” चाखख्डातन्त्रे “काली तारा महम 

विद्या शोड़गो मुवनेश्वरी । भैरवौ छिन्नमस्ता च विद्या 

घमवतो तथा | वगा खदगदिद्धा च स्पदद्खो कभलास्मि- 

का एता दृश महाविद्याः सिद्धा विद्याः प्रकीत्तिताः। 

नाले सिद्वद्यपरेश्चास्ति नच्लादिव्चारणा ) कालादि 

योधनं नास्ति न चामिल्रादिद्रूषणम् | सिडविद्या तथा 

सात्र युगततेणापरि्रिमः । नासि शि।ग॒न्हारेव ! इः 

शास्यः कथप्>' । साणिनौ विज्ञये “कारौ तारा महा 

षिद्या तवरिता छन्नमसक्ञा | वाग्वादिनी चान्नपूयाँ, 

ष्क् 

नी 

^ - =" 1 = 



षक्र [ २८०६ | चक्र 

तथा प्रधङ्किरा सता | कामाख्यावपस्तिनौ बाला मातङ्गे 

शेलवांसिनो । इत्याद्याः सकला विद्याः कलौ पूणंफल- 

ग्रदाः। (खङ्तद्यास्तथा नात्र अगसेवापरिचरमः 

तथा चेता महाविद्याः कलिदोभैन बाधिताः? इत्यादि 

। बरचनादेषु विचारो नास्ति) वस्सुतस्तु इन्त प्रशसापरम 

शब्वं त्र विचारस्यावश्यकत्वम । दुरटटवशात् कद्ाविद्योरि 

` सन्त्य खबरादौ- प्रप्रा 2 तत्तदोष्ख ददत्वादितत 

` सास्मदायिकाः | ̀ तत्रादौ 

कलाकलचक्रम् तञ्च तच्छब्द २१९४० दशितम् । 

इाशिचक्रम आगमकलपदर्मे ˆ^रेखाहयं पष्वपरण 

क्यात् तन्धध्यतो यास्यकृवेरभेदात् । खकौकमोशाननिया- 

चरेत ताचवायो विलिखे ततोऽणात् | वेदाग्निवह्कि- 

सुगवच्रश््याज्तिसंख्यान् पञ्ेषवाख्शरपञ्चचतुटयाणान् । 

 मेषादिकैः एवििखत् सकलासु वणान् कन्यागतान् 

प्रथ्लिखेदथ पाद्वयन्”" | सहो तान्रं शारदायाम् 

“बां गौं खर शोणं शमी शोभेति. राशिष् | 

कमथोमेदिर्ता वणाः कन्यायां शादयः कनाः?। अचा, 

द्द मेषः! चचक ठषः। ट द्ध द भिधुनम् । 
शे ककटः| चे. अरौ सिंहः । व्यः अः शरस 

लकाः कन्यका -कयनस्तुला। चवर्ग चकः । 
खवर्ग धतुः | तवर्नोमकरः| पवः कुरः । यवर्नो 

मौनः| सखराशीतरामनुक्रूलं भन्न भजेत् “*खतार- 

राशिकोष्ानाम्तुक्ूत्रात् ~ भजेनन्” इति दचनात् । 

भराशौनां ` एभता शे यो ` त्यजेच्छन् ̀  तिं व्ययम् । खरा- 

च्छं न््राश्यन्त'? गण नीयं विच कैः" । यदा ठ् सखरा- 
ओरन्नानम तदा साधघ्रकनामालरसम्नश्विने राशिं 

ष्ट ेत्वः गणयेत् | ˆ साध्याद्यक्चरराश्यन्' गणयेत् 

साधकाचैरादिति'? रामाद्खंनचन्दरिकाष्टतवनात् । 

जारायशोये च <“अन्नाते ` राशिनत्तने . नामाद्यचर 

राशितः” इति | रामाङ्खं नचन्द्रिकायाम्'' “रकपञ्चनवे- 
चन्िषाः खटताः हौ च ष्ट च द्शमास्तु सेवकाः] वञ्जि-. 

शुद्रखनयसतु पोषकाः दाद्शार्नठरस्तु घातकाः?” । ` 

चदरस्तु च।तक्ञा इतिं विष्ण, विभव" रामां नचन्दरिका- 

धु तत्वात् । थतता्रादौ त॒ षड वजीनौयस्^षदाभद्वादथानि 

वजेनोयानि यल्लतः'” दति वचनात् | तन्त्रान्तरे ५लग्न' 

चनं भ्वातबन्ध, प्वाभिनेकललकम् । सर्य मोक 

भ्वायव्यया दाद राधय् : | लग्नोऽतिज्ञे जनकोषन॑दच् 

, +श्नश्धमेत् । ज्दाता राक्र बन्ध्, पन् इखद। छतः । 

शलुना शाय, सम्प कलत" भवति ध्रुवम् | भरण 
मरद्ाथांय, धर्म्मोच्म्ाय कल्यते | कमा सखल्यसिङ्धिः 

खादायोऽतिशीघ्दस्तया | लाभालाभौ व्ययः कुव्यादेषा- 

क्रमविचारणा | नामाजुद्पमेतेष्प श्ुभाशुभफल' 

दिशेत् | वैष्णञे त् शब् स्वपने बन्धुरिति पाठः | तथाच 

तन््रराजे “तेन मन्त्रद््येन नास्नदाद्यान्तरेख च| 

गण्येट्यदि षठ वाप्य्टमं ह्ाट्शन्तुवा। रिष्मेन्त्ाद्य- 

वणं: खातेन तखा{हित' भवेत् |" 

वयष्टवगे चक्रम् -- अष्टवर्गशब्द ५२९२ ए° त्खोक्तम् । 

नक्षतचक्रम्-भेरबोवन्ने “उ्खंगा दग रेखाग्य॒स्तिथं ये 

खाचतद्धकाः। सप्तविशतकोटानि मेनु वणी ज्ञि खद्ययः | 

गणाश्षरनिेयः | ख व्या अश्विनो देवगणः | द् भरण्णी 

. भाषः । ईउजञत्तिका राच्तसः। कक ख रोहिणो 

भादुषः | ए. इहगश्िरोटेवः। रे काद्र मानुषः । 

चोरौ एनः देवः। कः पुष्योटेवः | सलगश्रद्मोषा 

राच्चसः। षडः मवा राच्तसः । च पूय फलयुनो लादुषः । 

ज छत्तरफालगुनो मानुषः | भज द््स्ता टेवः] ट्ठ चि- 

ना रात्तसः । उ खाती देवः । ठण विशाखा राज्ञसः। 

तथद् अदुराधा देषः । धव्या राचसः। न परप मला 

राक्षसः | ब पूर्वाषाढा मातुनेः | भङत्तरष्राद्ा माषः | 

म खबणादेव।| यर धगिढा राक्षसः ल शतमिघा र[च्चचः। 

वश पवेभाद्रपदा साद्ृषः। षष उत्तरमाद्रपदा नातुषः। 

च्य" अः कच्च रेवती देवः | निगन् प्राप लोभात् पटः 

पराद्य स्द्रस्याद्विररःकरम् । लोकलोप्रपटः माथः 

खलो योभेष भेदिताः । वाः क्रनात् खरान्यौ तु रेवत्य 

शगतौ तदा। ऋन्यव्यञ्चनसंखूधान् साधा वगांदि- 

वर्थतंः?' | तथा च पिङ्कल।तन्ते “ 'उत्तराहृश््वया 

पान्तु रेखां क्या दुच्योम् । दशर रेखाः पड्िनामाः 

कव्या वरक्णिनि || शधिन्याद्क्रिथेपौव विलिखेच।रकाः 

छनः. ¦ वच्छसायविघानेन तन्डध्ये वथंकान् {5 खेत् । 

शप्रकारादिच्कारान्तान् द्िचन्दरवद्खिरेदकान् । भूगीन्द नेत्र - 

चन्द्रंय अज्ञे गयां खगो मिवे ! । द्विभगेतनेतरयुन्मानि 

चन्त नेलरिनिचन्द्रकान् । कचादिष्छेापथना' तोयं . 

नवतारकम् । उ ङ्किभमोन्द् चन्द्रा र यमेन्द् नेलवच्िकाम् | 

वेदेन भे(देतान् वर्णन. रेव्यन्यकुगे कमात् | प्तैक तरव 

च्विद्धावनिभजकुन्रगायुभ्जम् युग्यवच्छ रग्न केदिलिरूपा- 

नलशेशिशशिभिद्टयो कयन्लु\भ्निरेदाः। वर्णः करमातृ ख 

राग्यौ ठ रेव चगतायुगौ । तथा च निवर्न् ूरवो्तरा- 
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त्रय द्धौ व भरणयाद्रौ च रोहि | इमानि नाचुधा गया 

नन्ततरःयि भनीपिखः । 

संत्तिकाः | चिलामघात्रिशाखाः ख्य स्तारा राच्चसरेवताः । 
अश्विनौ रेवतो पएष्यः खातो इस्तपुनवखः । अनुराधा 
स्टग शरः श्रवणा रेवतारकाः| तथाच “खजातौ परमा 
फरो निमध्यमा भिन्नजातिष | र्तोमादुष्योनांथोबेरं 
दानवदेषयोः। जन््रसम्पग् विपतक्तेम' प्रत्यरिः साधको- 
अधः | मिन परम्मिनेञ्चु जन््रादोनि पुनः पएनः। 

जन्द्ररतोयपञ्चमसप्रमानि नच्तत्राखि बज्यानि | तथा च 
“गसा्टनवभदररशणि युगयुम्मगतान्यपि। इतराणि न 

भद्राखि'” इत्यादि । खनच्लादेव नच्तत्र' गणनोयम् । 
म्बनच्तल्ात्ताने" स्वनामाद्य्ररुम्बन्धिनचतरादे ब न्तत" 
गणनीोयभिति । प्राद्क्विगयेन गणयेत् साधश्नाद्याच्च- 
रात् सधौ" 

अकुयहचक्रम् -- तञ्च चकथयहशब्द ९८ ए, इशयुम 
अक्डसचक्रस् -गेापालविवधयम खकडमशवटे १७ खक्रम 
कणिधनिचक्रम -- ऋटेखिधनिचक्रशन्द् १४२८ र. दशनम् 

अन्यान्यपि तद्योगो न चक्राणि टरयाभलञ दशानि । 
म्बरोद्यसन्मतानि नर्पतिजयकचर्योक्तानि “स्वरचक्राखि 
चक्राण भूवरानि बलानिच" इन्बादिना षडङ्गोप 
कमे उक्तानि २० स्वरचक्राश्ि खतो भद्रादोनि 
८४ चक्राण च क्रमशः प्रदशव॒न्ते। तन्न षडङ्ग 
प्रथमाद्ग स्वरचकाखि विंशनिस्तत्रादौ 
नानिास्वरचक्रम्-- अथातः शंप्रवच्छानमि प्रोक्ता ये बद्ध 
यामल । मानादिभेद्भिन्नानां न्रा षोड्शोदयात् । 
मारकादा षरा प्रोक्ताः स्वराः षोड़धसंख्यया । तेषां 
हावन्तिमौ त्याज्यौ चत्वारञ्च नपुसक्ाः। दथ शेषाः खरा- 
साहा खादेकेकं हिके दिके | सेयास्ततर स्वर अद्या स्वाः 
षञ्च स्वरोदये । लाभालाभं खं दुःखं जोभितं भरणं 
तथा । जयः पराजयो वेति सरन्नेवं खरोद्ये | खरादि 
भाटकचचारोमादव्याप्रः जगच्तयम् | तस्मात स्वर} डव 
श्प तिलाक्य सचराचरम् | सखरवेत्ता ह्िटस्तन द्वजे 
टेवतांशक वअकारादिखराःपञ्च ब्रह्माद्याः पञ्च टेवताः। 
निडत्वाद्याः कलाः पञ्च इ्च्करादयं गर्तिषञ्चकम् | 
भयदा मन्नभदाञ्च धराद्य भतप्रञ्चक्म् । शनाटि- 
विषयास्ते च कामवा्णा इतीरिताः) पिं पट् 
तथा छप इन्तो निरञ्जनम् | सरमेद्स्यितं शतान 

शवायते गुरवः शदा। खकारादिलराः पञ्च तेषामदौ- 

भिदाग्लमः । मात्रा वरथो यङो जोव राभ" पिण्ड 
योगकम् । "परमो भाषते बेन येनागच्छति शब्दितः) 
नामाद्य या मात्रा मालाखरः स हि ख्टतः” | 

२ वणास्वरच््रम्--"कादिहान्तान् लिखेदर्थान् खराभोडः- 
भोच्छितान् । तियं कपडक्तिक्रमेयोव पञ्च तिंशत्परकोषके । 
नरनामादिमोवर्णो यक्मात् खराद्धः स्थितः | ,ख स्वर 
सख वयस्य वणसर इहोच्यते | वयौ शसौ खौ यैव 
जयो चेति परस्परम् । न्यौ ठल्यबलौ भिन्नख्वरस्या- 
धःस्थिता्वपि। न परोक्ता ङः जणोवग्ण नामादौ शन्ति 
ते नहि । चेदुभवन्ति तथान्नोया गजडास्ते यथा- 
क्रमम् 1 बहनि यद नामानि नरख स्य: कथञ्चन । 
वद॒ पञ्चादुभवब नाम याह्य खरविथारदैः। यदि 
नाश्नि भवेद्यः शयुक्ता्चरबचणः | स्राद्यस्तखादिभो- 
वे द् क्त' बह्मयामले !” 

र पहखरचक्रम्--“अखरोभेषस्हालि, इः कन्धादनध- 
क्ङ्टाः। उस्वरे च धलर्भीनौ ण्खरे त॒ वजादषौ | 
खर म्टगङ्म्प्रौ च राशोधासतु यङस्लराः । स्वर धः 
स्थापयेत् खेटानु रागव यायक; । भौनशुकर- 
ततचनद्रक्वीबधगुकरारमन्त्िः। सौरिः सौरिखथ। जोदो 
मेषादीनामधोश्रराः?' | 

४ जोवस्वरचक्रम्-- षोड़शाक्षरोऽलानभे खात् कादिवांस्तु 
पञ्चकाः । चठ्वर्यौँ यथो वरग संख्याय प्रकोिति । 
नान्नि वथः सरायाद्यावगांखां वरस्या । पिख्छि- 
ताः पञ्चमिभक्ताः गेषं लोवस्लर शद 

५ राशिसखरचक्रस्--' सेषशषावकारे च भिथनाद्याः बं 
शकाः | भिथुनगत्रयञ्खं कमिकारे सिंहकक्कटौै । कन्या 
तले चकारे च टचिका्याख्रयो शकाः । एकारे टिक- 
स्यांशाः घट् चापे षट् इम) दििमाः। अ'दास्त्रयोखगखान्त्या: 
कुम्धमोनो तथौखरे । णवं रा{शद्दरा प्रोक्ता नवांशक- 
क्रमोदिता 

६ च्कखरचक्रम्-- “अकारे सप्रक्च्वाखि रेवत्यादि ऋनेख 
च । पञ्च परञ्च इकारादाबेनस्टचसखरोटये” 

७ पिण्डस्तर चक्रम्-- “न च्नरि वण्खराक् सख्यातच् भात्रा 
सरात्तथवा । पिण्डे शर्ते शेषे {पण्डसखरद्होच्धते 

८ योगलरचक्रम्-- “भानां दखरमेदेन सवरादत॒पण्य 
नामतः । योगे शर्ते रेषे, योगर इहोच्यते? 

€ ददधवाभिकस्सर चक्रम् --“पोद्गा (१ द्भिकाचाशौ माना- 
वयाः नाननाःखराः। एतेनाशृ्ार् वच्छे हादथाबदा हि 
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क्रमात् | प्रभवादिक्रमेखेव ककारादिखरास्तथा। वेदा 

दशमिसांनमेकेजखय खरोदपर । उद्योहाद्शादद्ानां प्रत्येक 

दादशावदिकः । अख्ानरोदयोवप्रमासमेक दिनद्यम् | 

लो काञ्विनाडकाः ४३ प्रोक्ता अ्टलि'शत्पलानि च" 

` १० वार्धिकख्वरचकरम्-- प्रभावाय दनेकेकखदय्वा खरा दि- 

कः | द्वाद्शाउदखय वपौना तट्भक्तिदीण्कि स्वरे” 

२१ अयनस्वर चक्रम्--“अस्वरोदचणे सामो इसखरयोत्तरा- 

खे । वष भुक्तयसूनेन भोगः पाण् मासिकस्वर”' । 

९२ ऋत्खरचक्रम्--' अकारादिखखराः पञ्च॒ वसन्तादिक्र- 

मोद्याः । एञेकखिन्, खरे प्रोक्तोदिसप्रतिदिनोदयः । 

षड दिनानि रद्ादर नाद्यो वरद्धवेद्२४ पलानि च | 

न्तरोद्यमान खाद् ऋटतनाज्जि खरोदये'' इति 

९३ मासखरचक्रम्--“नमसखमा गवे शा्ष्वसवरस्ो दयो भेत् । 

अाद्धिनच्रावखाष्ाटेख्िकारो नायकः ख्टतः | उकार- 

छौत्रपौषे खारेकारो ज्यौकात्तिकै। ओकार उद्यं 

याति माघफाल्गुनमासयोः | दे दिने ल्व्रश्चयो४य 

नाडच्चाटतिशत् पलानि च| अन्रोद्यछञक्तोऽ 

साविति मासखरोदये" 

१४ पक्चस्लरचक्रस् ५सखस्वरः छष्णपच्चेशः शुक्तपत्नेश इस्वरः | 

पच्चाल्मिकान्तरा सुत्तिर्मासमुक्तग्डं मानतः" 

१५ तियिखर चक्रम्-- ““अकारादिक्रमान्नयरख नन्द्ादितिथि 

पञ्चकम् । नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूणां च कथिताः 

क्रमात् | दिनखरोटयोनित्य खखखतिथ्याद्ि जायते| 

यङेकख स्वरस खचटौ पञ्च पलानि तै २२७ | अखा- 

न्तरोद्वः परोक्रोदिनखरख सूरिभिः" 1 

१६ चटीस्खरचक्रम्--«चटीखरो चटीपञ्च पलानि सप्रविं- 

श्रतिः | एवं चटीखरोयाति दिनखरबटौखखरः | असा 

 न्तरोदयः प्रोक्तोषटिकाद्गप्रमाणतः” 

१७ विथिवारचौदिखर चकम् -- “दादगावृदादिनाद्यन्प्रः 

स्वस्था ना स्वक?ल तः । उद्यन्ते पुनस्ते च ते रेकाद्गधा 

स्वराः! वष्मासदिनाङीपलानि च यथाक्रमम । काल- 

सानं मया भोक्त पञ्चानन खरोदये । इाद्शाब्दस्वरा- 

दीनां भुक्तं पलमयन्तु यत् । तद्भक्त च स्ठभोगेन लब 

ओेषादिकं भवेत् । ` लभक्तसखरा न्न याः गेषञ्चधोदिताः 

सख्राः। अजन् षटद्रादिभक्तं च भक्त खादुद्तिः खरः। 

खद्तिख खरस्य ख््॒रामसखरवभेन ताः | पञ्च बाला- 

दिकावस्याः सखसखकालप्रमाणतः" | 

(यो यद्ध कालसंभोगो तख कालगतान्रम् । पिषितं 

७०४ 

मक्तिस भक्तः लब्धाङ्न गतोदयः। -ेप्रखरोदयोज्ञेयः 

स्वस्य संख्याते ततः । यद्धावस्याः खद्धपेण न्नव 

तख बलाबलम् । उदयास्तखरौ यत्र॒ नामाद्यत्तर- 

जस्वरात् । तत्र बालादयोऽवस्या भवन्त्य कादिसंख्यया | 

नामसवरोदयोबालः कुमारञ्च दिनौवकः | तत्त, तौयो- 

युवा तर्यो दृदोष्ध् सतु पद्चसः) प्रन्यान्तरेऽधिक पाठः । 

अद्योवालः कुमारञ्च युवा द्धो ब्टतिस्तया | निजा- 

वस्याखष्ट्मेण फलद्! नात्र संशय । कि्चिज्ञाभकरोवालः 

कुमार स्वद्ग लाभदः । सपसिङ्बियुवा दत्ते ठद्वे हानि- 

ष्टते चयः। भयात्रायुद्धे विवादे च नष्टदृष्टो रुजान्विते | 

बालखरोभवेद्दु्टोविवाहादिशुमे प्पुभः । सवेष शएभकायं 

यातुगकाले तथेव च| कुमारः कुरुते सि! संग्रामे सव- 

तोजयस । शएभागुभेष्, कार्येष्, मन््रयन्त्रादि साधने । 

सञसिद्ख युवा दत्ते यात्रायुद्धे विशेषतः। दाने देवाञ्च॑ने 

दीक्ञाग् दसन्तप्रकल्मने । दडस्वरो भवेट्भव्योरणे भङ्गो 

भयं गमे। विवाद्धादिश्युभं सव्ये" संखामादाश्ुम तथा न 

कत्तव्य" नभिः किच्धिव्जाते रयुखरोदये । सटतोबाल 

स्तथा डः कुमारस्तरुणस्वरः| यथोत्तरबलाः सव्ये" ज्ना- 

तव्याः खरवेद्भिः} योयद्य पञ्चमे स्थानेसस्वरो ख्टल्यु- 

दायकः । तुतोये त॒ भवेत् ठदधिः शेषामध्यफलप्रटाः | 

श्टवयुहौनख्नरे नाग्नि जयोनान्नि सखराधिके। 

समना स्ति भवेत साम्य सख्िजयपराजयौ । टकमालो . 

हिमाल ति्चतुःपञ्चमालकाः | यथोत्तरबलाः सव्व. 

ज्नातव्याः खरपारगेः। रएकमात्रः कवणेञ्च किव्ण् च 

दिनान्रकः । बुस्त, तौयस्तु ठ्य: केः, कवः पञ्चमा- 

त्कः ¡ आद्यो खरे भवेत् सास्य इितीदोऽङ्ं फलप्रदः । 

तृतीये त॒ फलं, पूर्य" तुचे अन्वपरम्परा । शलो य्, 
खरे प्राप्न यटि प्राप्रं खकोयक्ते तत्काले परारमेदु 

विज्ञवो भवति भ्रम् । तत्काले मादिकोयाद्लोदिने 

वणे खरस्तथा । पत्ते महखरोन्नेयो पासे जीवस्वरोदयः। 

कतौ रःग्य"शकोग्राह्धः पणमासे धिष्णवसन्भवः । 

अवै पिर्डसखरोन्न यो योगो द्वादशवापिके । सव्व - 

काले बली वणं: सरबव्यापो.न रंश्यः | तस्नातृरुव्व - 

परयत्नेन वरणे दोष्छ बलाबलम् | यथा पद् इस्तिषदे 

प्रवि यधा हि नद्यः खलु सागरेषु । यया इरे च- 
माच देवास्ता खरा वण्ेफलोद्याःसत्,: । साधन 

मन्थन््रसख यात्रायोगन्च सव्वदा। चयनोरुखानि 

का्याखि मात्राखरअवे कुर | वखरबठे सम कत्तव्य 
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च शुभाशुभम् । सिद्धिद सव्वं काये युद्धकाले 

विशेषतः! मारणं मोहनं स्तम्परविद्ेषोच्धा्टन तथा 

विवादः विह वात कुर्यात् सङ्खरोद्ये । खान 

पानादिकं स्वं" वस्त्रालङ्ारभूषणम् | विद्यारम्५' विवा- 

द्ध कुथां ज्लोवस्वरोद्ये | प्रासादारामहरम्या ण देवता- 

स्थापनाचैनम् । राजाभिषेचनं यात्रा प्रवेशो वौज्वाप- 

नस्। स्त्ोविवाहञ्च दक्षा च कत्तव्या राशिके खरे | 

शान्तिकं पौषिकं याला प्रेशोवौजवापनस् । सतरीधिवाह-. 

स्तदा सेवा कन्तव्या भखखरोदये | शत्रणां देशभङ्गचच 

केाटयुद्धः च बेषट्नम् | सेनाध्यज्लस्तथा 

पिख्डक्रोट्ये । 

मन्ती कत्तं व्यः 

योगेन साधवयेदयोग" देहस्य न्नान- 

सुम्धवम् । आखव शाम्भवं चेव. शाक्तयञ्च तृतीयकम् । 
तिर्चिषारञ्च नचल' वक् षक् प्रभायितम् । यत्तदे- 
कत्र. समेल्य कव्यादखंखरोदये | सस्खरो वर्थतोयत्र 
तत्तखाधःस्यितः कुरु । यश्य नामादिमं वर्श" तिधि- 
वारचश्टक्जम् | तदिन' वजयेत्तख हानिष्धव्य् कर 
यतः । अनेन स्रयेगेन शत्र खां भारणादिकम् । मन्तर- 

यन्तरक्रियाहम साघयेत्तदिने बुधः| तत् बालादवो- 

ऽवस्याभादसंख्याभवन्ति हि । 

सस्वभ् क्तिप्रमाखतः । 

उद्यन्ते मेखेव 

चटिकाख्ये दिने पत्ते मासे 

ऋत्वयने तथा | वं हाट्गव्े च अवस्था जायते 

स्मरे । भपलानि चटीपञ्च सपादाद्गं' दिनद्वयम् । षड 
पत्तमास' च वर्हकं च्छते क्रमात् । भुक्तस्वरप्रमाणः 
च पि्डसुधं भोगभाजितसम् । गतावसया गताङ्ेन 
शे षास्तत्कालजा मनाः | मका श्च बालारे शिष्य 

चासिका8 च कुमारिका५ यौवन राज्यदा च। 

क्तशातच. मोवा ज्वरिता{१० पवासा११ खता१२ च 
बालस्वरजा अवस्था | स्वस्या! शुभार सोहनरे इर्ष४ 

इद्धि५ भ॑ होदयई शान्तिकरोऽ सदर्पा< । मद्1€ समा. 

शान्तिगुखोदया११ च माङ्कल्यद्१२ हादशघा कुमारे । 
उच्छा! धेर्योयजया २।३।४। च बाल५ माङ्गल्य 
युक्ता च सङामऽ पोऽ । सखा€ च सिद्धि 
धनेश्वरी?) च शान्ताभिधा१२ दादशघा युवाख्ये | 
बकल्य१ शोषारे च. तथा च मोचा च्य्तेन्द्रिया$ 

` दःखित५ राल्ि निद्रा | उद्धप्रभङ्गात च तपाद च 

चखिन्ना१० जरा११ टता १२ दवादश श्डजा च | छिना 
च बन्धा रिषएवातकारौर शाका महो च्वालनई 

कुष्दाओ च। त्रणाद्धितात भेद्करी६ च दाहा१ 

ल्ः११ तच्या१२ दादश स् जा दमाः) रवं ष 

रवस्थाः ख .रवस्यापञ्चके सदा । ताच्च स्वां विन्नेय 

स्वनामखदश फलम् | वसया फलम् | 

१८ तात्कालिकदिन खर चक्रस--५तिथ्यादाक्दयं याति खका- 

रादि्षटीखरः। बालस्वराटक' प्रद्र फलं तख 

वदाम्य हम् । तिचिभूक्तचटी संख्यां छत्व पलमयीं ततः । 

त्तव ्१२७हते शेषे खर स्ततृकाल सम्भवः । तिथि- 

भूक्तचटो याख्याद्द्रत्त११ षटिभाजिता। शेषे तिशथि- 

सरात् प्रो कस्तत्के(लजघटौखरः । शेपं रुद्रा!१ इत 

ष्वा भाजयेद्धान्रोदयः। वख तस्तु फलं वाच्य 

शेषे तत्क्ालजस्रः । नियिभुक्तवटीसंखया विंशन्ना 

नवच्ेन्द् ना १०९। इता बटोखरः येष तत्र खादन्तरो- 

द्यः । यष्ृदिश्य कतः प्रश्नः फलं तदय प्रजायते | यत्र 

नोद्शयते किञ्चित् तत्न प्र्: शुभाष्ुभम् । बालोद्ये 

यदा च्छा लाभाय खल्मनाभदा । रुजार्ये [चिररोगञ्च गमे 

्ानिः चयो रखे। कुभारोद्यबेलायां लाभोमवति पुष्क- 

लः) रुजानाशोजयी युद्ध याला सुरैर सिद्बिदा | युवोदवे 

लमेदराज्यः क्तशच्छेदञ्च ततश्चणात् साने शत, न्ता 

च याला.च सफला भवेत् | दद्धोद्भैन लाभः ख्यात् 

ञो शिनां क शव नम् । संयाने भङ्गमायाति वात्रायां 

न निवत्तंते | टतोदये यदा दूतः चति प्रयोजनम् । . 

तत स्वं ्छयट ज्नेयं बद्धे छत् च भङ्कदः | चरोज- 

स्लराः पुमांसः खः स्तियो बुम्भखरान् विदुः । स्वस्व- 

स्वरोदये जाते पुसां स्त्ोणां बलं भवेत् । बलिनःख् स्तदा 

तेभ्यो बकी स्ख स्वरोदये । गर्भे पुखर एलः) कन्या 

कन्धासखरोदये । युस्मेः युकम , चयो नष्टे माठम्बुल्.ख 

सुक्रमे। द्य् काडीस्रयोः षएसोः एयु्, ््ीवुगं 

स्त्रियोः । तयोस्तु ए {खयोः इ स्तोयुग्म' ग्भ विनि- 

दि ेत्। तियनाडोस्रे साम्ये एष स्त्ीसत्ली परजायते। 

साम्ये तिथिनाडीस्ये गर्भौ सास्य न विद्यते" | 

“तत्रजन्द्रनि विभेषः। “जज जन्द्रपादसतद्ये योऽचर जस्त. 

रः । तेनात्षरेण विक्त यःस्वमावः प्राणिनि । चपलः 

कातरोर्खेः कपण ाऽ[जतेन्द्रियः । असत्यबह्धभाभौ च 

जाते बालस्वरोदये। व्यवसायो कलाभन्नः स्तरीरतः 

उमगः सदा । दीर्चायुविंग्रहौ शरः कुमारोदयस्धवः। 

सैलक्तणसम्प शेपराजा भवात धामिकः} सवेकाल+ 

जयी युद्धे जातो युवोदये शभः । स्तीजितो धामिकः 

काभ विक्को स्थिरसाहसः । सत्यवादौ सदाचारः 

भक 

छ कु इक र १ 

का क क = क क ह. 
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घमान् दद्लोदयोद्खवः। के धौ समत्सरः ऋरोनिःामोवि- 

कलेन्द्रियः । सदकाथ्यांलसो. दु्टोजन् यख सटतोदये" 

जात्खं शुभाशुभनिणयः 

खाः सखरास्तथा ' वलिनः खः सिते पक्त शषा 

सवे सितैतरं। एञ्सरः पथक वर्सययोधयोरूभयेां दि | 

तत्र पच्चबल यराद्य शुक्तकष्णविभेदतः । एकपत्ताच्तररेक 

स्वरद्च योधयोद्रयेाः। शुक्त गौरः परः कष्णं युद्धे जयति 

-निञ्ितस । यञ्जिद्रव खरे कब्णो मौरोवा छभटेयदि । 

स्व रासन्रात्तरे हस्वोदीरघदरूराच्रे जयो | प्रमाणनाम 

वर्यैक्य' युद्धकारकयोयेदि । तत्र बुद्धं बलं देयं यावि- 

स्थायिविभेदतः । योधय; सबमेदरक्ये स्वरे युनि कुमारक | 

यायी जयी तथा स्यायौ वालडद्धान्तिमिख्रे । आद्या स्तिये 

स्त्योवग्णां हौ द्यौ शेषकयो्मतौ । एवं तिथित्ये ज्ञेया 

वथेतिच्यादितिथ्याख्या जन्द्र- 

हानिर्छतिस्तथा । च्रीजन्् नोरुजा हानौ खतो 

ख्धत्यन्रं संशयः। यदुक्त' यामले तन्त्रेन्नातं गुरप्रसादतः। 

स्वराह्निफलं वच्छे पुसां कर्मप्रकाशकस् | योगपिर्ड 

क्तं राश्वाख्यान् जोवखेटाऽच्तरस्वरान् । उत्पाद्यं नासन 

चारौ मात्रान्नान् स्यापयेत् क्रमात् । तखाघःस्डाज्ञिखेद्धाषटौ 

हादट्शावद्ादि्कालजान् | सभोगेन समायुक्तान् भोग 

खकादृशांशकः ] यथोत्तरबलाः सवे तया कालबलात्- 

पुनः| कालोद्यवलाञ्चापि ज्ञातव्याः स्वरवेदिभिः | च्का- 

रादिखराधःस्या संख्याः वेदप्रमाखिकाः। विन्यख चक्र 

योगेण तेन ईिोपकामताः। योगात् इादशव्षीःख्युरवस्या 

.पिर्डितोवद्के । भखरादयने ज्ञ या राशिसखराद्ठस्व- 

रे। जीवात् मासस्वरेऽवस्या खद्ात्पल्लस्बरे तथा । व्ण 

नखरे पेया मातराखराद्बटीस्वरे। दादशावदादिकः 

कालोयन्नाऽकारादिकखरे। स्वितस्तत्र शुभा न खात् 

यञ्चावस्याशुमेाऽपि च। खरौ दद्वान्तिसौ दौ वालपृ- 

दलं तथा । शेषं साद्व दयं भव्यभिति ज्ञेयं ्रभाग्ुभ् । 
 बालट्द्धान्िमादु्टाः, शुभौ युवकुमारकौ | उत्पाद्यौ 

क्रमयोगेण योड्रङ्खौ शुभाशुभौ । यो यनं वत्तते कालो 

दाद्शावदादिरम्भवः | काराटिस्वरस्याने योगादि 

फलनिणेयः । योगाद्. हाद्शवप च पिण्ड़ादषेः च 

भादतुर्जौितोमासं यात् परकतोऽच्वरात् 

दिनम् । योगादिस्वरयोगेण हादशाविदादिकिः क्रमात् । 

यादत् पाद्यते राशि्तावत् न्नव शुभाशुभम् । | 

सायनम] 
रि 

 (अङ्कयुम्नाप्रिकत्वेन तदन तख तत् फलम् । द्वादश 

ककारादिट्कारान्ताः परञ्च | 

१९ 
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बाभिकाद्या ये ल्लान्तरोदथसंस्थिताः | ते शुभाश्वौकतः 

स्याप्यास्वश्ुभास््न्यतः टयक । देदबेदाङ्कनेताखि 

वेदसंखगरा करमेण च| शुमाशुभस्वदूपस राथियुग्मसय 

मधः | णकस्ात्पतिते शेषे ज्ञेयं तद्ट्िनिजं फलम् । 

विंशत्या ताडिते शेषे चतुःषदिविभगजिते। लब्धा 

विंशोपकास्तत्र शुभाशुभप्रकांशकाः । योगे खकः, 

पिर्ड शरोर ङ्गः छहृच्जनात् | राशौ स्वकुलतो, जीये 

स्व वित्ताद्, खहतो रिपोः । वशे. खस्ामिनो न्नेयो, 

मात्रायां स्त्लोजनात् फलम् । णवं ज्ञात्वा वदे हिदवान्द्नि 

फलश्रुभाशुभम्)* । सन्यान्तरेऽशधिकपाटः 

दिकचक्रम्--“पूकित्तस्वरः स्वामौ इखरो दलले 

तथा । उस्वरः प्चिभे ज्ञेयः एसौम्य सध्य चोखरः ) 

यखां दिश्वरदयं यात खरस्वतपञ्चमी' दग्म् |. 

वजयेत् सकय" याल्राश्चाले विश्चघतः ॥ गच्छतः 

एच्छकखाश्ु स्वरास्तमितां दिशस् । हानिष्त्य् भयं 

रोगे जायते नात्र खंशयः. 

; दे हजसर चक्रम्ः-- “अथान्यत् संप्रथच्यानि शरोरस्व 

स्वरोदयम् 1 हस चारस्वद्धपेण येन ज्ञान विकाल- 

कुख्ड लिन मडाशक्तिनाभिस्याऽदह्िसङ्- 

पिशी | ततोदशोद्धगा नाद्योदश चाधोगतास्ततः। हे 

दे निद्यंगगते नाद्यौ चठपिंशतिसं ख्ययः । वज्ञ 

लिन्यां महाशक्तौ मूलमागे भवन्त्य्: । ताम्थः छब््ा- 

जम । 
५ 

ख्खा नाडु: शरोरखातिपोध्किाः 1. सप्र शतानि 

जायन्ते सप्नोत्तराणि रुंख्यया') प्रधाना ट्श नाद्यास्ु 

द्शवायुप्रवाह्िकाः। नामानि नाड्किानाच्चु वातान 

बदाम्यच्स । इडा पिङ्धिला षमृणा गान्वारो 

चस्तिजिद्धिका। पूषा यशाश्लनबुषा च कुः शङ्कि 

निका तथा} प्राखोऽपानःसमानद्धोदानव्यानौ तथेव 

च । नागः ज्रूमेः छकरञ्च देवदत्तो धनञ्जयः । प्रकटो 

वायुसच्धारो लच्छते देहमध्यगः । पिङ्गलेड़ासुषरुणा- 

भिन्नाडोभिल्लि्भिवुं घेः 1 वहेदद्ि 

दिवाकराद्गला पृथ्वी रुकिन्त 

(अष्ट ले 

रनिलच्वहरङ्ग'जः। 

षोडशाद्धः लम् | नोलवश्प भवेह यूरक्तवौडधतागनः । 

पौतवरणस्तु मादेव. शुक्तवखंसतु वारणः । चापाकारो 

भवेदायुस्तिकोणो व्िरुच्यते । चतुरखसतु मादेयो 

वत्त लो बार्णःसूटतः । कटुस्वादभवेदायुरूच्छस्वा- 

दोऽनच्येभृवेत् ।  कषायकस्तु ` माहेयो मघुरो वारुणो- 

केतः) अभिकपादः । “इडानाडोस्थितचन्द्रः पिङ्गला 
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भादुवाहहिनो । सएमृणा शम्भ पेण शन्् हे सस्व- 

ष्टपकः | हकारो निगमे प्रत्तः सकरारस्तु प्रवेशकः | 

चकारः शम्भ रूपेण सकारः शक्तिरुच्यते | शक्तिदधप- 

स्यितञन्द्रो वामनाडीप्रवाहकः | टन्तनाडीप्रवाद्े त॒ 

+ शम्प्र्ूपी दिवाकरः] एककस्य कलाः पञ्च कमे. 

वोदयन्ति ताः। रयिव्यापस्तया तेजो वायुराक्राशसेष च| 

मध्ये ण्न अघञ्चाप ऊदे" वदति चानलः । ति्य॑म्बा- 

युप्रवाह्ञ्च नभोवदति संक्रमे | चत्ताह्धितनभःप्रोक्त 

सव्व शास्ते भागितस् | अपां स्याने स्थितं वस्तु 

छथिव्यासन्तर' गतस् | 

दक्षिणं गतस् | ति शदिनावयिः यौ सलिल प्त 

संख्यकम् | एकविं शरनं तेजोवायुः पञ्चदिमं तम् । 

तेजसा पचंगं वस्तु लाक्ञाओे 

वधसंन्नं त॒ व्योन्ति खात् प्रशासे सम्बनम् | 

दरतोक्तवे संख्या डोदिगुखोभच्यते लिभिः। यद्योक 

दितयं श्रेष्ठं ढतोये भरणं भवेत् । लग्न तियिसमा- 

युक्तः सनच्तत्र' त्रयान्वितम् | पञ्चभिस्तु रेद्धागं शेषाङ्ग 
तच््व॑खुच्यते । ष्वपरापौ चोत्तमौ प्रोक्तौ तेजसे सभसि- 
इयः । वायौ च निष्कनं ज्ञयमाकाओे मरणं भ्.वस् । 
थ पराके कतस्वखा्े कैकचटिकोदयः | अद्ोरात्रख 
सध्ये खात्तेन दादशसङक्र माः । अदौ चन्द्रः सिते प्ते 
भा्करस्तु सितेतरे । प्रतिपद्दिदिनान्येवं ल्ीखि ल्ौखि 

रलोदयौ । चन्द्रोदधे यद सर्यचन्द्रः खर्यीदपे यदा । अशुभं 

हानिरंगः शुभं सवे" निजोदगरे । शशाङ्' चारवेद्रानौ 

दिवा चायो दिवाकरः इ्यभ्थासुरतोनित्यंस योगी नात 
संशयः | यात्रादाने बिवाद्ेच वस्त्रालङ्कारभषष्यं | इएभ- 

करि सन्धौ च प्रेय च शशौ शुभः। विरहे द्युतवुद्धेष 

सानभोजनमेुने। व्यवद्धारे भ्ये भक जानुना 

प्रशस्यते | द्रूरयुङ् जयो चन्द्रः समात्रं दिवाकरः वद्- 
च्राडोपदेनेव छता वात्राऽतिसििदा | थ्वौ जले शु 

नत्व तेजो मिश्रफरोदयम् । हानिष्टव्् करौ पुलाखभयौ 
व्योममारुतौ | यो, इयकते प्रज ये च प्रचभोजयो। 
रिक्रसंस्ये दितोयस्तु जयी भव्ति नान्यथा | युद्गकाले 

यदा चन्द्रः स्यायो जयति निदितम् । यद्] द्ध्य वाह 

यायी च विजयौ. तदा। पाथिपे सन्तं युहध' सन्विभेवति 

भारुण | विज्ञयोवङ्कितन्त्वे न वायौ भद्धो ब्टतिख्वु खे । 

पूेनाडोगते ढे छन्यमगरो तदतः | गन्वस्याने ऊति 

अतुजिंयति नात्र संशयः । पूर्व्वोत्तरदिधोखनदर भानौ 

 पिभयास्ययोः । सख्तक्तन्र जयी बुद्धे स्थायी यायी 

वत्रा 

क्रमेण च | वामनाद्य्,दयं चन्द्रः कन्तव्योवामसंरुखः । 

खूग्य वाहे तया ख्धय्यं : ष्दचिखयोजौयौ | शयने वा 

प्ररुङ्क वा युवत्यालिङ्खनेऽपि वा| यः खय्येःण पितरे 

इन्द्रः स भवेनृमकरध्वजः । जीतन गद्यते जीबो जोगो 

जोवच्छ दीयते । जीवस्थानगते जीवोवाज्ञा जोवानवशयं 

गा | रालिलिवामवेलायां प्रप्र काभिनोजने । 

ब्रह्मजोवं प्बरिद्यस्तु बानलाजीवल्योनरः। अद्ान्चर्" 

जपित्वा तु तञ्िन् चे रते सति। ततृज्तणे दीयते 

चन्द्रोमेाहमायाति काजिनो | शिव अआआलिङ्खते शक्ता 

प्रसङ्क यत्च्चयेन तु | तते पाययेद्न्द्रं मोहमायाति 

कामिनी । चन्द्रचारी विषं न्ति द्र्य बालां वशं 

नयेत् । खष॒म् णावां भवेनुमोक्च एकोदेवस्त्रिधा स्थि तः । 

मृक्तमाने च समन्द््नौ स्तोणां वण्ा्धकर$खि | 
शयनं स्य वाहेन कर््तव्य' सर्वदा बुः | चान्ते शोके 
विषाक्त च ज्वरिते मतेऽपि च! सञ्जनखापि 
बोधाये चन्द्रचारं प्रवायेत् । अद्ध वामाय्रतो दरूतो- 
ज्नयोबामपयोदये । पुषे दत्ते तथाऽधस्तात् दर्यं 
वाहगमोमतः | पथेनाङीगतो दरूतो थत् एच्छनि शुभा- 

शभम् । तत् सव्व सिद्विदं ज्ञेयं शून्ये शृन्य' न संशयः । 
शथधिव्यादिदितत्वेन दिनमारवृद््र फलम् । शोभनञ्च 

तथा दष्ट ̀ व्योममारुतव द्किभिः । च्रासप्रवे शकारे. ठ दूतो- 

वाञ्छति जल्षितुम् । स्वेतः सखिद्धिमाकति निर्गनेनास्ति- ` 

न्दरम् । गये च विधान् वान् समवणनु निशा- 

करे । वाह्स्थो भाषते दरूतस्तदा लाभोऽन्यथा न ह| 

गभेपरञने यदा द्रूतः पे षतः प्रजायते। शून्यो कन्या- 

युगे युर गभ॑पातद्च संक्रने। भारण' मेहनं स्तम्भ" 

विद्ध पोञचरनं वशस् । प्रो रणाके यं चोभ' भालनाद् दये 
कृद । शान्तिक प्रौ श्कि केम दिव्योषधिरखायनस् । यो- 
माग्यासादि्किमाणि कत्तेव्यानि निशाकरे | चन्द्र. 

सूय खरा्यारं ये कुर्ैन्ति सदा नराः। अतीताना- 
गतन्ञानं तेषां इस्तगतं सदा 

इति खरोदये ' खरचक्रनियोायकं प्रथमाङ्गस | 

सङचक्रोपयोगि बालादिचक्रं' ज्यो तदशितं यथा 

^ऋपर्णच्च दटवणेञ्च यज्ञा कोढेषु पञ्चच! अकारादाः 

स्वरा लेख्या रङकद्धिन् दिक. हिकम् । कादिद्धान्तान् 
चिखेदणांत् सखराघोडजपोजकिितान् । निचयं कपडक्रि 
ऋञेणेव पदञ्चत्रि'शत् प्रकोष्ठके । अकारादिक्रमात् न्यख 

नम्दादितिविपञ्चकम् । अकंकुजौ विधुन्नौच गुदः शकः 

~ "न क ककत ` चका 
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शनिस्तथा | वाराः कोषेष्ठधो लेख्या खखखरे सप्र भानि च। 

पञ्च परञ्च इकारादौ रेवत्यादिक्रमेण च| प्रदप्रो बध्यते 

येन् येनागच्छति शब्दितः | तख नस्न्रवाद्विर्णोयत्र 

तिष्ेन्नरख च | तस्माह्वालः कुमारञ्च युवा इङ्ञोर्छतिः 

मात् । किच्िह्लाभकरोब।लः कुमारस्वङ्ग लाभदः । 

सव्वं सिद्धि" युवा धत्ते ठद्े हानिमैते यः| यदि 

नाज्त्ि भवेद संयुक्ताच्चरलच्तणः। या हास्तस्यादिमोवखं 

इय् क्तः ब्रह्मयामले | तियिवारचभेदेन प्रत्येकं वल 

सा^द्तः | नामवणादितो जेय" फलं पुसां दने टिने। 

तिश्यादिमेलनवशात् फलं न्यं शुभाशुभम् | युव 

लभे शुभ' पं प्रशुमनच्च रटतिल्ये | अनवत्ायेवमन्त 

स्यात् शङ्करेण शुभाशुभम् 2? 

बालादेरेव नामान्तराशि क्रमेण जन्यकम्माधानपिख्डच्छि- 

द्राखि पञ्चस्वरायन्य उक्तानि तत्र च तिथिश्खया- 

भेदेनाङ्गभेदा सोक्राः | ८१।८७।९३।९९।१०५। 

 दितीयमङ्गः ८8 चक्राकक खरोद्ये उक्त तेषां ना- 

मोहे शः अ द्शब्ट् ७२्टद्शिं तः तत्रादौ रकाशोतिषद्ं 

१ सर्व्वतोभदरचक्रम्--““थातः संपवच्छामि चक्रः त्रौलो- 

क्यदौपनम् । विख्यातं सव्वं तोमद्र' सदाप्रल्ययकार- 

कम् | उद्गा दश विन्यस्य तिच्यं खं खास्तथा दश । 

एकाशौतिपदट्ं चक्रः जायते नाल संशयः | अक्रारादि- 

स्लराः कोठेष्वीशादौ विदिशि क्रमात् । खदिमागंण 

दातव्याः घोडगेव चत्भ्व मम् । ् तिङादीनि धिष्ण्रानि 

पूरवांगादौलिखेतततः । सप्र सप्न क्रमेखेव अष्टाविंशति- 

संख्यया । आअवकहडा ट्श प्राच्यां मटपरता द्च्िणे 

देयाः | नयभजखाञ्च वारूग्यां गशद्यलाञखोत्तरख्ां खुः। 

` ब्रयच्लयोटषाद्यास्तु भूवा द्क्रमदोव्धौः| राशयो डादश्- 

स्याप्या जेषानता द्चमागेतः | शेषे कोटकेष्वेव' नन्दा- 

 दितिथिपञ्चकभ् । वाराणां सप्रकं लेख्यं भो माद्यं त नि- 

यिक्रमात् । भौमादिव्यौ त॒ नन्दायां भद्रायां सोमसोम- 

जौ } जयायां देवपूज्यञ्च रिक्तायां स्गुज लिखेत् । 

पथा याञ्च शनिः प्रोक्तो खड्वेध' विलोकथेत् । शन्यकं - 

राच्छकेत्वाराः क्रूरा शेषाः शुभावहाः । क्ररयुक्तो 

ब्ब क्र.रः चौखचन्द्र्लथेव च। इत्येष सभेतोभद्र- 
प्रस्तावः कयितोमया | यन्न, चे स्थितः खेटस्तनो- 

वेधत्रय' भवेत् ] हटदिवथेनात्न वामदद्िखसं सखे । 

भुक्त भोग्य तथाक्रान्त विद्ध क्र,रयद्ेख भस् । शुभा- 
शभेषरं कारयेत वजनोयः प्रयल्नतः| वक्रगे द्लिणा 

७०५ 
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दृषटिवांना दच्ञ्ि शोचगे | संख्खी मध्यचारेचज्ञेया' 

भौमादिपञ्चके। स्व्यं युक्ता सद्धा शोघस्तथा चा 

ितौयगे | समास्त,योयगे ज्ञेया मन्दा भानौ चतुथेगे.। 

वक्राः ख पञ्चषषठेऽके त्वतवक्रा नगाद्टगे | नवमे 

दशमे .भानौ जायते सहजा गतिः| हादे 

काद्गे खये" लभन्ते शोचतां ुनः। रविस्थित्यश- 

कलिंशाबधेः संख्या ऽत्र कल्प्य | न तु राश्यन्र- 

स्छशात् द्वितोयादिनिष्धेपणम् । रके सदा वक्रौ 

शोघगौ चन्दरभासकरो | ` गतेरेकस्वभावत्वारेषां टटि- 

नेयः खदा । क्र.रा वक्रा महाक्रराः सौम्या वक्रा 

मह्ाशुभाः। ख सहजाः सखभावस्थाः सौग्याः क्र.राञ्च 

शोचगाः। ऋच्चसन्विगताः खेटा राशिसन्विगता- 

स्तथा | णध्वराशेः फलं दद् वक्रो तु विपरोतगम् | 

चङ्ढाः षशटाद्धोव चफटस्यभाजास्तथा | एतत्लिक 

लिकं विद्ध विद्धः कपभदैः कमात् । घङ्डरा रौद्रे 

वेषे षणडाहस्तगे ग्रहे । धफढाःप्बांषाङ़ायां यकजा 

भाद्र उत्तरे । बवौ शसौ खौ चेव जयौ णनौ 

परस्परम् | रकेन हि यं विद्धं शुभाशुभयहव्यषरे । 

अवा दिख र इन्दे त्वे कथेधात् दयोव्य धः । युग्मवरणी मरके 

` वेषे ्यलखारविसगयोः'” । (अकारादियुम्मव र ताकवेध - 

वदहुखारविस गवं रेकवेधादुभयवेधडत्यथे:) । ^“कोणस्य- 

भिष्यवरयीमेष्ये अन््दिपाद्गे ये । अक्रारादिचदव्को 

ठ वेधः पूथेतिघौ तथा । एकादिक्र,रवेभेन फलं पुसां 

प्रजायते । उदगञ्च भयं हानिव्यांधिद्टषय्,: करमेण च। 

न्ते श्वमोऽ्लरो हानिः खरे व्याधिभयं तिधौ । राशौ 

विद्धे महाविघ्नः पञ्चविद्धोन जीवति । रएकवेषे भयं 

युद्धे युग्मे धनच्तयः । तिवेभरे त॒ भवेद्गङ्गो ट् वेधे 

चतः" | (उष्टित्रये उदाहरणम् ““भरस्यकार- 
षभ नन्द् भद्रां तुलाञ्च तस॒ । विशाखां हरिभं वि- 

ध्येदुपह वऋग्न यशख्ितः। उदाहरयान्तरम् 

“वः युम्ममौस्वर' कन्यां रेफं स्वातोखकारकम् । अश्वं 

रोहि्योस॒योऽभिजिद्धमेवं परोपि) जात्या द्टफलाः 

करास्तथा सौम्याः. शभप्रदाः | क.रयुक्ताःषुनः सखौत्या- 

नेयाः क्र,रफलप्रदाः | अकंयेषे सनस्तापोटरव्य हानि ` 

भसते। रोगपौीड़ाकरः सोरीराङकेठ् च तिषदौ । चन्द्रे 

मिखफल' पुसां रतिलाभञ्च भागेवे। बुधवेधे भवेत् . 

प्रत्ना जीवः सव्वं शुभप्रदः सच्च स्ये बल पू" पादोनं 

मित्रभे चदे । अद्ध समण्डहे परोक्तं पादं शट््टहे 
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स्थिते । इदञ्च सौम्यक्र. राणां वलं स्थानवशात् समम् । 

एतदेव फलं बिड सौम्य क्र विपर्ययात् । स्थान- 

वे धसमायोगात् यतुसंख्य* जायते बलम् | तत्संख्यं 

बेभ्यवस्त नां फलं न्नयं शुभाशुभम् | यहः सौम्वा- 

स्तया क्रराः वक्राः शो घ्रोद्धनौचगाः | स्थानद वेध्य 

मित्येव" बलं न्नात्वा फलं वदेत् । वक्रे फल दिन्नः 

तियं खो चसं स्थिते । खभावजं फल शोघ्रे नो चस्थे ऽदं - 

फलो पहः । तिथिराश्य शनच्ल' विद्धिः क्र रपे 

यत् । सव्ये शुभकाय्ये^षु वच्लं येत्तत् प्रयलेतः । न 

नन्दति विवाहे च यात्रायां न जिव्ेते। म रोगात्- 

मुच्यते रोगो बेधबेलाङतोद्यमः | शोगकाल्े भवेदेधः 

क्र.रखते चरसम्भवः | वक्रमल्या, भवेन्. त्य् : शीघ्रे चाप्य 

रुजान्वितः | बेश्स्थाने रशे भङ्खो इग खण्डः 

(भङ्गः) प्रजायते। कविप्रवेशनः तत्र॒ योधा- 

चातञ्च तत्र वे" | (कषिख्ैरयोद्वा) 1 “यल चूष्वौदिः । 

कष्टायां हषराशवादिमोः रषिः} सा-दिगस्तमितांः: 

न्या ` ओे षस्तिच्ञःः सटोदिताः । -बैगानस्याः. खराः 
१ न ॥ (५ 

प्राचां देया चखाग्नयगाः यस्ने। ` नऋ तस्था 

वार्ष्यां, वायव्यां सोम्यगा मताः| नच्चत्राणि 

खरा वा ` राशयस्तिययोदिशः। ते बव्वेख्तमिता 

ज्ञेया यत्र भाचस्तरिमासिक्रः। नचतोऽस्ते ` रुजा, 

वर्णे हानिः, शोकः स्वरोऽम्तगे} राशौ विन्न, स्िथौ 

भोतिः, प्रञ्चास्ते मरणं भवेत् | यान्ना युद्धः विवादश्च 

हार पासदेह् ्रयोः ॥न कत्तव्य शुभं चाम्यदस्ला- 

जाभिभुखं नरैः । चअस्ताथांयां स्थितं यख नास््रः प्रथम- 
मन्रम् + स-आतेः रूवं ार्येष् यो दैवहतो नरः; 
अरौ कोटः तथाः युद्धे -चातुरद्गे महा ्धि | त्यजेदस्त- 
मतान् योज्खा यदोचछे हिजयं रखे | नक्षते ऽभ्ध् दिते एटि, 

वर्य लाभः, -खरे सुखम्|; राशौ जय, स्तियौः तेजः : 

पटाश्चिः-यञ्चकोदये | ` प्रकाल भर्वेिद्धः यज्धग्न ऋ र- 

खचरः | तहु ट , शोभनं सोम्य , मिस्र मिंच्रफलं भवेत् | 

: खद्ेन विद्ध `यज्ञग्न' फलं लग्नखभावतः } ज्ञातव्य दे- 

गिकेन्द्रोण भाषित यञ्करादिकम् 1 (शौर्णौदये ` सौ म्यवि- । 

लग्ने लग्ने ऽपि वा सौम्ययुते शुभं खात्। अतोऽन्यथा- | 

त्ये -ठ तद्न्यथात्व, मिच्र` डिभि रधिकं बलाद्य; केनद्रोप- 
“ मानवमपञ्चमम।च सौम्यः: केन्द्रा््वजमशुभास्तरिषडाय- 

सुंस्वाः। सवायसाधनकराः परिषच्छतां ख रेभिच्विंप- 

व्यं यगतेसतु विपर्यं यः सात् । लग्नाधिनांयोयदि बेनद्रगः ` 

चक्र 

ख्यात् तस्िवमेतख च केन्द्रगंवा। व्ययाट्केन्द्रायपडाय 

पापा अन्यन्न याता यदि तच्छभं खात् । शआाद्योलम्ना- 

धिपः कारय लग्ने का्यांधिपोयदि | लग्नपः का्यप- ` 

चापि लग्ने यदि दतीयकः। चतुथः का्यंगौ खातां 

यदि लग्नपका्यपौ | कार्य्य सिद्धिस्तदा न्नोया भिबद्धे- 

दधिकं फलम् । एव इषिवथालन्तेयं फलं तदञ्चतुटयम् । 

प्णनाङोस्थितो दूतोयत् च्छति शभाशुभम् | तत् सव्वं" 

सिद्धिमाप्नोति शन्ये चछन्य समोरयो | आदौ खन्यगतः 

श्च्छरेत् पञ्चात् एणा विशेद् यदि। वदां सव्वाधसिद्धिः 

ख्यात् वामे वामे न संशयः। श्वासम्रबेशक्ाले चेद् दूतो - 

जल्पति वाञ्क्ितम् | त्छायेधिञ्विमापरोति निमेने भास्ति 

खन्द्रम् । ऊह्खं बामास्ररोदूतोन्नेयो वामप्यस्यितः | ले 

द््े तथाधस्तादृषवा हौ गतोमतः. | या्ादानबिवडेष 

वसा लङ्खारभष्णे । शुभे कमि सन्धौ च प्रवेशे वामगः 

शमः । कलह दर्तयुहध घ सञानभो जनमेथुने † व्यवहारे 

भवेः भङ्गः दच्चनाडो प्रशखते)| अन्यप्रकरसोक्त 

मेतत् च्योऽ तर व्रलिप्रस् | “क्र ररुभयतेविङ्गा यदखा- 

च्रतियिदखराः । राशिधिष्णेद्चं पञ्चापि तख्यस्टय्न 

संजयः । मण्डलं नगरः यामोदुमे' देवालयं पुरम् । 

ऋ रोरभयतोवेषे विनश्यन्ति न संशयः छ्तिकायां 

तथा पुष्ये रेव्याञ्च घनर््वसौ । वेफे सति क्रमा धो- 

वेष ब्राह्भणादिष् } ̀ पृष्व तथाम्नेयं बाद्भणानां 

प्रकरोति तस | उत्तरातितयं पुष्यः चनिया विनिर्दि- 
येत् । पौष्ण सैन मचा चैव प्राजापत्यः विशाण्पतेः | 

` आदिव्यमच्धिनी' इस्तः -शुद्राशामभिचित्तया । ` विद्- 

रेभिद्दिं जातीनां कारुका च शेषके । तौल्यं भाण्ड 

रसोधान्य' गजाच्वादिचदष्णदाः। सव्वं" महार्घतां 

याति यावत् कर रोव्य्े स्थितः| ` कर रेधसमायोगे ४ 

तथ्य खन्न सन्द हौरोगाहापिः : यस्योपय्डहसमपवः 

रशेऽपिवा। खगयमात् पद्मं धिष्णवः ज्ञेयं चिद्यु-. 

्.खाभिषम् । चल्यद्चाटमभं पक्त सच्िपतचचचतहं- ` 
शम्। केतुरटादशं पोक्खरका खादेकषिंश्तिः । हाबिं- : ` 

वतितमं कम्पस््रयोविशच्च वलकम् । निचौतच्च ` चतु- ` | 

: प्रस्थाने विन्नदाः प्रोक्ताः ` ्िशखक्ता अष्टावपयद्ाः 

सव्व काय्येःघ सब्बदा। प्रचद्ादब 

१ षड नाडीचक्रं नवनडोचक्रद्भोक्तः यथा «जन्भ कम्र 

आधानं विनाशः सासदायिकम् । सां त्रातिकमिद् धिष्णयः 

षट् कं र्व जञनीनकम् । जातिदेथगियेकेच नव पिष्णवानिः ` 

न कर ~ 
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भपतेः। वेधं ्ञात्वा फलं व्र.द्हि सभ्यः क्ररोः शुभा- 

शुभम् । जन्द्रभ` जन्द्रनन्लं दशमं कम्ब संन्नकम् | एको- 

नविंशमाधानं लयोविशं विनाशकम् | चअटादशञ्च न्ततं 

साद् यिकसंन्तकम् । सांवातकञ्च विन्नयं चिष्णय 

षौड्शमेव हि। ष्ट त्रिकञ्च राजजातेजौ तनाम 

स्लनामभस । देशं देशनामन्त' राज्यभः चाभियेकभम् । 

ख्: स्दाज्जन््भे विद्धे कर्मभे क्रोश णव च। 

आधानक्तँ प्रवासः स्यात् विनाशे बन्धुविखहः। साखदा- 

विकभे ट्ट" हानिः सांचातिके तथा | ऊातिभे कुल- 

नाशः खात् बन्बनञ्चाभिपरेकभे । देशं रेथभङ्गः खात् 

कर.रेरेवं शरभैः श्भम् । उपमहसमायोगे ्य.भ वति 

नान्यया । भयं भङ्ग वात्र खल् भङ्गगुता तिः । 

कर,ररकादिषञ्चानैयु क्रि वभे फलं मेत् । तिथिं 

धिष्णयः खरं राशि" वारन्चेव त पञ्चमम् । यद्दिने 

वेधयेडन्द्र स्तदहिने खात् शुभाशुभम् । तिथ्यादिपञ्चके 

विद्धे चन्द्रयोगोयदा भवेत् । उक्त फलं तदा वाच्य 

तदिने सहसम्भवस् | 

थाच संप्रवच्चामि यदुक्त रचाद्जामले। एकाशीति 

पदे चक्र यहभेदाच्छ भाश्ुभम् | देयः कालस्ततः पणट- 

भिति ली ण्य्निखंटे । चिन्तनीयानि विद्धानि स्वे- 

कालं व चच्चसेः । देथोऽथ मण्डलं स्यानमिति देशस्त्रि- 

धोचयते | वधेमाखदिनं चेति तिधा कालोऽपि कथ्यते । 

धातभूलं च जौयञ्च इति परय लिघा मतम् । अथ तिक 

लयश्छाख बत्तवरामि खुःभिखेचरान् । देथेशा राद्ध. 

मन्दे ज्या सण्डलसखाभिनः एनः । कैठद्ग्य सिताः स्यान- 

नाथाचन्द्रारचन्द्रजाः। वरेणा राङकत्वाक्ि जीवा मासा- 

विपाः पुनः| भौ माकन्न सता न्ेयाखन्दरः खात् दिवसाधिपः। 

धात्वोशाः सौरिपातारा, जोवेथान्नेन्द् स्हरयः ॥ सलेशा : 

कतुशुकाकां दति परयाधिपायद्ाः। एुग्रहा राद्धकेत्वक 

जोवभूमिदता मताः| स्तो शुक्रशश्िनौ सौरिसौ 

म्यौ नघ सौ | सितेनुद्र सितवर्ेशौ रक्तशौ भौम 

भाक्करौ । पौतेगौ ज्यु ऊष्णनाथाः केततमोऽकजाः। 

पड्ोवक्रोद्धयोयः खाड़दये च बलाधिकः | देशादीनां 

ष एवैकः सामो खेदस्तदा मतः] खण्टे वक्रतुद्ग खा- 

दये च बलाधिकः । दकोद्ये स्वस्य" च पूवी. 
= च [त 

प्रहो भवेत् | -तदग्रष्षठगे खेटे बलं त्ने राशिकात् 

मतम् । उञ्धाशस्थं बलं पूणं नीचांशस्य दलं बलम् । 
[~ न ५ [1 + 

न रारिकवगातन्ने यसन्तरो ठ वलं दषेः। एवं देणा- 

दिनाथाये स्रहवेधे व्यवस्चिताः । खद् शत्रगोम- 

ध्याञिन्ननोयाः प्रयल्नतः | सखभिल्रसमशत णां विध्यन् 

देशादिक क्रमात् । शुभग्रहः शुभ दत्ते चदुस्रद्वय- 

कपाद्केः। दष्ट दुच्यहः कुर्थादेक्दल्िचवुःपदैः।. 

विद्ध पूंदटशा पश्यन् ततपादेन फलं ग्रहः । अविद्धं 

त्वन्यथा ज्ञेय" फ़ल ट्टचुमानतः। वयादिस्वरराशीनां 

मेघादयो राशिमण्डले | ग्रह टदिवशात् सभ" विद्ध व्णांदिकं 

सतम्। स्वरवः स्चक्रोक्तस्तिथिवेधाञ्च पोडपरे्। 

तिथिवेष यो राशिस्तद, िः सयात्तिथोचण्णात् । अगुभो 

वा शुभोवापि शुक्तं विध्य स्तिथिं यहः | स्प" 

निजफलं दत्ते ठंष्णे प्रत्त त॒ तदृलम् । खेटकेकेका के 

च्या पूणां दष्टः सदा बुधैः | दष्टद्धीने धनर्वेघे न 

खात् किञ्चित् शुभाशुभम् । इयेवं दषटिमेदेन निदि 

` सकलं फलम् | वणादिपञ्चके विद्धं यहो दत्ते शुभा- 

शुभम् । सौम्यः पूणटशा प््यन् विद्ध व्णादिपञ्च- 

कम् | फलं विंथोपकाः पञ्च रस्य चतरोदिेत् । 

व्ण दिपद्चके यावत् स्थानवेधे च तावती । ष्टिस्तदनु- 

` मानेन वाचा व्शोपका बुषैः | एव॒ विंश्टोपक्रा येऽ 

सम्भवन्ति शुभाशुभाः) अन्योन्य" शोधयेत्तेषां शेषात् ज्ञेयं 

भामम् । देशध्व'सः प्रजापीडा ्धपविप्रत्रषस्तथा। 

यत्र ददिस्तु तत्र खाद् दभि चंमर्डले तथा । वर्समाना्े 

विशांशाः कल्या वि्ोपका इह । ते क्रमात् वत्तमा- 

नाः रेयाः पाल्याः शुभाशुभाः) अकालेऽपि फलं 

पष्प इच्ताणां वत्र जायते | सखजातिमासभूक्तिख 

भितं तत्र रौरवम् । परचक्रागमोयत वपिपरहश्च 

स्वराज्यके। ऋतोर्िपर््यायो यल दुर्भि मर्डले 

भवेत् । भृमिकम्योरजःपरातोरक्तृष्जि जायते । देशे 

लव॑छखोपेते वेघादेतहरेतवुधः । दीपो यथा ग्टस्या- 

न्तखद्द्योयति सर्वतः| तथेद् सवेतोभदर चक न्ञान- 

प्रकाशकस्*” । 

२ शतपदचक्रम् “चक शतपदं बच्छ ऋकच्तांशान्लररम्भ- 

वम् | नामाद्विखतो ज्ञे वां श्तराश्य'शकास्तया । तिग्यं - 

ग्धगता रेखा र्ट्रसंख्यालिखेद्वघः१ जायते कोठ. 

कानाञ्च शतेकं १०० नात्र सुशयः। न्यसे द्वकड- 

डादि रौद्रादिविदिशि क्रमात् | (अ किह डा रेशान्यां 

मटप्रर ता हरिति चाग्नय्यासू। न य भः 

जखा नेकंत्यांग शद् च क्ावायव्याम्) परञ्च पञ्च 

क्रभेणेद वि'शवर््णान् नियोजयेत् | पञ्चसखरसमायोगे 
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केकः पञधा कुरु । (अवखादास््रयोज्नोयाः सन्ध चर 
युतस्तथा । सजातोवेक्यमास्थाय पञ्चसखवरविनिणयः | 

ऋट्लेतोरप्यकारोया गेन सद्य परियहः) अधिक पा०। 

"कुर्यात् पमे दस्याने त्रौखि नलौण्टच्तराणि च । कुवङ्द्धो 

भवेत् स्वस्प रोदे त्वीशानगो चरे | पुषटो भवेत् स्तम्द 

हस्ते चाग्ने यसंक । भृधफटोभवेत् स्तमपर पूवाणादृ च 

मैते । इथभाडगे भवेत् स्तम्भ वायव्ये भद्रउत्तरे | 

एवं स्तरन्भ चतुष्कञ्च न्नातव्य' स्वरवेदिभिः। चिव्णवानि 

शत्तिकादीनि प्रत्येक' चतुरत्तरः। साभिजिन्य'शका- 

स्तत्र अतेकं हाद्भाधिकम् । यटच्ांशककोषस्यः क्र.रः 

सौ्योऽपि वा खहः। ततस्त वेधयेत् तिर्यक पुसोनामा- 

दिनाच्तरम् । सोमेशः शुभः सेयमशुभं पापखेचरैः । 

सिश्रौमिचफकल्' तत्र निरते न शएमाश्ुभम् । यदुक्त 

सप्रतोभद्र योप्रङवेधतः । शुभाशुभफलं सप" तदि- 

ङापि विचिन्तयेत्" (पञ्च खराः अद्उण ओकारास्- 
` येगे धिष्णानि नचव्ाणि। चअ त्र चतुरभिर्व॑ैरेकं न्ततं 

यथा । अङ उए र। र वधि | ४ । े वोककति। ५। 

कषञ्म्ढ । ६ । केकोहह्ि । 9 | इहेहोड । ८। 
डिडडेडो | € | मभि । १० । मोटटिदु । ११ टेटो- 

पथि।१२। पुषणटं ११। पेषोररि। १४ । रूर. 

रोत । १५ । तिदुतेतो । १६ । ननिन्ने । १७ | नोय- 

वियु । १८ | बेयोभंभि । १९ । भुघफढ । २० । मेभो- 
जलि। २१। जुजेजोष । (अभिजित्) । खिखुखं - 
खो |२२। गगयुगे | २्३। गोशशिश् | २४। 

शेशेःददि | ३ । इथभज | २६ । देदोचेचि ।२७ 1 

चचेचोल । १। लिललेलो।२। ऋटेलयुक्तः यकःर- 

जुक्तनन्नेयः। खेन दीर्चोन्नोयः। नालव्यशकारेण 

 दन्यसकारोक्तेवः) । 

देय भचक्रम् - “अदारविंशोद्धगा रेखा अष्टाविंशति तिर्यग 
गाः। यंश चक्र' भव्ये वं यदुक्नो' चादिजामले। कन्तिकादौ"न 

भाव्यत पादाच्चरक्रमसेण च | साभिजिन्ि न्यसेत् सवा. 

सया विं शतिसंखयया । यो खो य॒त्र ऋत्तांशे तं तत्नैव 

न्यमेद्ध.धः | वेधयेत् खुंखखं वेः शुभो वाप्यशुभीऽपि वा। 

आद्येन चृदु्थाः्ं चदर्था गेन चादिमिस् | इितीयेन 

दतौय' तु दतौयेन हितोयकम् । यस्य नामान्तरं 

विद्धमशचक्रो महे तु क्रो: रिट, शुभेन. 

वयम्र,च्नं संशयः | क्र.रोभवस्विति गेये च्टय्.र्िनु 
श्एमाधमेः। श्ुभोभयगते चेमे व्याचिपोड़ा च बन्ब- 

नम् । नगेव्यञ्च विवाहे त यालाकावे महामयम् । 
रोगे धत्य रणे भद्धुः कर. रवे न संशयः| अद्रयः 

सागरानदो देश्यामपुराखि च| ऋ, रवेधे विनशगुन्ति 

नात्र काय्यं विचारणा। चन्द्रखन्तांशके विद्धो भवेद्यवा- 

परमहेः | तन्दरानं तदनं वज्य ̀ सर्वदा शुभकरभेखः" 
४ छलत्रेयचकम्--आदौ चक समालिख्य छत्रलेयद्शोभि- 

तस् । अश्चिन्यादौनि लेख्यानि सप्रविशतिभानि च । अञ्चि- 
, न्टायं मचाद्यञ्च मृलाद्य्च कमेण च । उत्तरे एवे याम्ये 

चेतच्छल्रलयं मतम् । 

याधिपः | 

प्रतोचौमध्यरेखायामी शानन्त" 

अग्न यान्तः नराधोशस्तन्मध्ये च गजा- 
धिपः 1 अश्वाध्यक्त गजध्य्लोनराध्यन्तः क्रद्धेण च । 
एषां छत्रविभागेख चन्नातव्य' हि शुभाशुभम् । अन्येषां 

भभ्टतारत्त' यत्र छते व्यवस्यितम् । तच्छतः तख भप 
शुभाशुभफलप्रदम् | यत छते स्थितः सौ रिभङ्ख" तद 

रिनिदिरेत् । फलञ्च चामरादीनां प्रयेकं च वदाम्य 
म् । चाभरकलसं वौणा त् दण्ड पतद् हम् । 

आनं कोलक रच्जन्नव भेदा प्रकोन्तिताः। 

चामरे श्चर्डता बायोरनाइटिख्च जायते। इभं 

च भवेदुषोरः प्रजापोडा न संशयः | कलसंस्ये 

२भवेदुयुद्ध रथे भङ्गो महद्खयम् | 
स्वैः जायते नातु सश्यः। बोणासंस्ये श्चाकेषुत् 

पटरान्नो विनश्यति । चर्लाचत्तो भनिद्राजा भवभीता 

च भेदिनी । यदाकच्चत्ये सौरिन्डले ४ दख्ड५ पत- 

ह. हेऽ तदा तख भवे्धद्ग-च्डतखयापि न संशयः। आसनसख 

भवेन्ना खानस्य ऽ शने ञचर । युवरजच्षयः कीलेद वन्धनं 

रच्ल् संस्थिते । सौस्ययुक्तोऽतिचारस्वः शनिरन्न- 

फञ्ो न हि । वङ्गः क्र.रयुक्ता्च सव्वं ' क्र करोति 
सु; | शनि खड्कृजादिव्यायदाजौवन्दुंुताः | उत्त- 

राधौशराज्यसख निचितं छत्भक्गदाः। कररचतुच्यं ` 
चेय बधच्नद्रेण संयुतम् | पूवं त्विनाभाय कथितं 

पूर्वद्रिभिः | णव पापचत्व्क च यदा शएकेन्द् 

खयुतस् | दक्ियाशधपतेग्खधत्विनाशो भाषितो च्ुधैः। 

एबभन्येघ राज्यघ यत यख च सम्प्रवः | उपग्रह 

समायोगाच्छतभद्कःः विनिदिशेत् | यथा दुर्फनः सौरि 

स्तथा सौम्यफलोगुरुः । भौ मन्नौ श्युकराइ च रविचन्द्रौ 

बते समौ । यथा निकराः करास्तथा सौम्याः शुभप्रद्ः। 

क्र.रयुक्तो भवेत् कर.र चन्द्रः सौस्ययुतः शुभः) सौम्य 

क्ररा यदा ते अ्टातेकत् सस्थितः । द्ततृभङद्धो मवे 

वातपातादिकं 
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न्त परचक्रागमेख च| पनाम गोराड्ः केठुवां यख 

संस्थितः | खत्रभद्गो भवेत्तस्य विषदानेन भूपतेः । 

स्टगयां साहस यातु इष्टाश्वगजवाहनम् । विह 

व्यजेदराजा ऋतस्येः क्र रखेचरोः | दैवः न्नाला सदा 

राजा करोति स्रहशान्तिकरम् | यदुक्त, यामले तन्ते 

लेन शान्तिर्भविष्यति" इति 

५ सिंहासन चकस्(२)--“ अथातः स"प्रवच्छामि चक सन 

तवस् । येन विक्नातमातेख कियते राच्यनियंयः। सपः 

विंशतिनत्तत वे केकन्तु न वा्मकम् । अश्िनौमधमलादय 

पञ्चनाड़ोषिभेदितस्। कश्चिन्यायुत्तरे भागे मचाद्य' पूथै- 

तः स्थितन्। भलादां दिम भागे न्नातव्य न्टपतित्यम् | 

इतरेष च राज्येषु पनामन्तोवदेत् | शभाशुभमिदम् 

मवै यस्य यत् शनिः श्वितः । नाड़कापञ्चभेदेन एकेक- 

स्या $ऽसन भवेत् ।' अधारमासन पटं सिंहं सिंहासन 

- तथा | खाधारादि फ़ल सपमेकेकस्य वदाम्यहम् | यद्वेध 

वशाजन्तेयं सौम्य: करर : शुभाशुभम् । चपस्याऽशधारना- 

` भक्त यदा पडाभिषेचनम् | पराधीनगत राज्य कुरूते 

नात् संशयः। आसनस्वेन ऋृत्नेण नोतिदुक्तो भवेन्न पः । 

प्रधानपुरुषादेशो प्रजाशान्तिकरो भवेत् । पटुचऋक्ते यदा 

राजा चोपविष्टोा यद्ासने। पृवराजस्यिते सतुल्य" चिरं 

पालयते महीम् । सि'हष्छपी स्वेद्राना सिंहक्ल्तासने 

स्थितः! सामस्य प्रियोनित्यमसाध्यो सन्त्िणः रूद्ा | 

सि'हासनगते ऋत्वे तेजसी भोषणाङंतिः । चलचित्तो 

मह्वाकोघो प्रजापोड्ाकरोन्टेपः | तत्कालेन्द्,गते 

ऋत्त क्र.रनिरवेधनाडके | शुभावस्ये शुभलग्ने सुंस्यायौ 

न्टप शरासने । ईडे च समायोगे उपविष्टो यदासने। 

खच्छिद्य शत्.स वातभेकच्छत्' करोति सः | क्र.रयह् | 

गतनाद्याखपिष्टो यदासने । बन्धन भूमिनागच्च तथा 

षुः प्रजायते | अआधारादिफलं तत् क्ररोरेव शुमेः 

शुभस् | अआधारक्छलगः सौरिरनाटृष्टि करोति सः । 

रभि रौरव घोर प्रजाद्तय् प्रजायते । आसनस्थो 
यदा सौरियु द्व भद्भप्रदोभवेत् | अथ वा व्याधिपोडा च 

चातदुःखञ्च जायते । पड़ कचे-यदा सौरिः बदरान्नी 

विनशय्रति। प्रियो वाथ कुञारोवा सन्तरिवमच्योऽपि 

वा। सिदे सिंहासने वाथ यदि तिति यजः 

लदा खयं सन्देहो यदि शक्समोन्टपः| शन्यक्- 

रा्छमादखेया यदा चन्द्रचेस'युताः। यखासनगता णते | 

तद् गस्य चयङ्कराः। क्र. रयुक्तोऽतिवशुच क्र,रनाडोगतो- 

४३ वा० भाग ४ । ४. 

$पि वा | असने चन्द्रयोगेण कालद््पो शनैश्चरः ; एषं 

शुभफल दद प्राहेक्मन्नो नं संशयः। करोति विलं - 

राज्य यद्यास्नगतो गुरूः" 
५ € 3 7 च ४ ६ ब्भ चकम् (५}-- “कूम चकु ̀ प्रवच्छामि यदुक्त कौशलागमे । 

येन वज्ञातमातृख नायते देशनिष्ेयः | यख्छ शङ्खो 
दशस्या टेवारस्तिति'श्काटयः। स मेरुः एथिक्रीमध्ये च~ 

यतेद्श्यतेन तु] वादशाः परवताश्चाष्टौ सागरा दहीप 

दिगगजाः। स्वेतु विष्टेता म्या साषटता येन त श्टण | 

दष्टायां खा वराहेण विष्टता सघराधरा | खस्ताखन- 
नतेायसय शाभरे उटत्तिका यया । ईैटशोऽपि महाकवे 

वराहः शेषमस्तके । तख चूड़ामणेङ्ं ' शोभते मशकापमः। 

-सवव्िघः ख भे षोऽपि कुण्डलोभूय स स्थितः । ज्रुमेषटठेक 
भागेन विखन्तुरिवाबभौ | वपुःखकन्धः.शिरः षच्छन खाद 

प्र्टतौनि च | मानेन तख कूमेख कथयामि प्रयल्नतः ; 

शङ्धोः शतसहृाणि याजनानि वषुः स्थितम् । तदङधेन 

भवेत् पुच्छ पुच्छाङ्खं न ठ कुचिकम् । सौवाऽखाऽयुतकेाटीभि 

मस्तकं सद्केाटिभिः। नेतुयोरन्तर तद्ध केटिरेका प्रजा- 

यते। खं कोटिद्वयं तदध द्वयेन च पादयोः । अङ्क.- 

कोनां नखा: तु येाजनायुवह्खयया | रवं ज्रम 

प्रमाखन्तु कथितं चादियामले तदो परिस्थिता चेथं सप्र 
दीपवती मही । कूमांकारं लिचे्धक्' स्वा बयवरुयुतम् | 

पूवेभागे छखं तख एुच्छ' पद्विममर्डले । पूर्वा पर' शिख 

डेधं वेधञ्चोत्तरदश्िे । ईशानराचसे वेध बेधमाग्नेय 

मारते । नाभिशीषेचठः पादकुचिष्च्छणु॒ रंस्थिते। 

ताराल्नयाद्धिते हाग्न सौरि वलनेन चिन्तयेत् । 

अधिके भतिके तत परादाद्े'ु भमर्डलम् । चल।३ति 
सखथाः सल् स्तां हन्ति शनिः कमात् । ऋचचिन्यादय त्तरे- 

भागे मघाद्यं पूवव तः स्थितम् । मृलं च दक्जिणे भागे 
न्ञामव्य व्यापकखहराशिस्व चन्दर 

मन्दोविशेदयदा । यद्यद्धिष्णप्रप्दाङ च तत् दोषा 

भवन्त्यमो |. अतिदटष्टिरनारिमू धिका: शलभाः शुकाः । 

न्पतितयम् । 

स्तचक्, परचक्च सप्नेताः ईतयः खाताः । लतिका 

रोहिणी सौम्य (५) क्रुतनाभौोगतं त्रयम् । सकेता 

मिथिला चम्पा कौशाम्बो कौशिकी तथा । अहहिच्छत' 

गया विन्बव्रमन्तददी च मेकला | कान्यङ्ञज' । प्रयागञ्च 

मध्रटेणो विनग्यति। रौद्म्य् नवद पष्य: करूमख च 

शिरःखितम् । सगौ डो हस्िबन्धञ्च पञ्चराटश्च कामदः । 

बरेनद्रौ च तथा ्ञेथा सगघच्च तथैव च । स्ररसेनो उने- 
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यासः पूथैदेशोविनशगति। अन्लेषा च भधापूवं फाल 

य॒न्याग्ने यगोचर । अङ्कवद्धौ कलिङ्नब पूर्वं जाचव के- 

शलाः | डाहलोजय हन्ता च तयेव च सल व्निका । जडडी- 

यानं वराटञ्च अग्निरेशो विनशयति । उत्तरा इस्त चता 

च दक्विणं कलिमाधिताः । ददुंरञ्च मेन्द्र वनवासश्च 

सि'हलः। तापो भौभरथी लङ्का तिङ्क लयस्तथा । 

चओरोपवतः किम्किन्ा इति नथगरति दशिणः ) खाती 

विशाखां मैत्रं च कर्मने त्वमो चरे । नासिक्य च छराघ्र 

चोत्तरमालवक' तथा । बाद्भोकं च प्रकाशञ्च श्टयुकच्छ- 

च कङ्कम् । ख टापुरं च भौटेर देशा नश्यन्ति चेद शाः। 

जेवा मूलं तथाषाढा एच्छे क्रूभेख संस्थिताः ¦ पारावतं 

मर्कच्छमवन्तो पूवं सावः | पारातववरहीपं सौराष 

सैन्धव तथा] जनस्थानं विनश्यन्ति स्त्रीराज्यः 

धृच्छपीडने । उत्तरादिविशचाणि पाटे वायव्यगोचरे । 

श्ल" तद्ग्थन्चैव भरूरेथं शरसखती । जालन्बर' 
बरादं च वालुकोदधिसंयुतस्। भेरुष्टङ्ः विनब्न्ति 

ञे चान्ये काणसंस्िताः। शतभिषादिववश्चैव न्तर 

-कृचिमाच्ितम्। नेपारं कौरकराष्डरौरगञ्जन खुरः 

सानकम्। 

-िभाच्रया विनश्यन्ति वे देशा्चोत्तराश्चयाः | रेवतौ 

चाश्विनौ याम्य'२ पाटे त्वौणानगोचरे। गद्कादार' 

कुरे श्रीकण्ड हस्तिनापुरम् । अश्ववत कपाद्ाश्च 

गजक््धेव च। विनशगन्तिच ते स्वै देशा 

स्लौथानगे।चरे | सौरि ःखदेशगोयत तत्र॒ यत्नेन चिन्त- 

येत् । ,परदेशस्थितः कुया दि सहं यश्रोवतेः ।  यत्रस्थः 

` पोडयेन्तत्र वेधस्याने टथेव च । देशनामचगः सौ रिभेद्ग- 

‡ दा नान सशयः १४ण्वीकरूमे' समालेखय छत्तिकादि यमा- 

नकम । देशादिखस च्च? दि वच्छे कूुभचदटयम् | पूवव- 

ञक्रमालिखय देशना मच्चपूथ्व कम् । २दे शश मेप भवेत्तत्र यत्र 

शौरिच्चयन्तथा । नमरे शेनागरख्डक्तं छत्वा लेख्य" तु पूवे- 

बत् । सौरिख्याने भवेह ' वेधष्याने तथेव च । ४च्ेतरजे 

- . चेत्रमान्यत कत्वा ज्रम यथास्वितस् । सौ रिस्याने तथा 

ब्ेषे जाय॒तेऽन्र् महद्भयम् । ५ग्टहक्रभ' समालिख्य गुहदा- 

रहखस्वितम् । स्वाग्यकतेपूव्व कम शंत्वा ततोवीच्छ' शुभा- , 

शमम) ग्टहमध्यसितः सौरिः शोकसन्तापदायकः। हारे 

विचप्रदोन्ञेयः पावके वङ्कद्ायकः। न्नेयो मत्य प्रदो या- 

राच्चसे राश्चसाद्गयम । वारुणे शभदोक्तेयो वायव्ये 

श्टुन्द्ायकः | कचलाभप्रदः सौम्य शाङ्करे सव बिद्विद्ः 

८ फणीश्वर चङ म्--लन्तकाद्य' लिखेद्" 

माथुर म्तेच्छरेशच खखकेदारमर्ड्ले। ,. 

श्वक्र 

सौ रिबैलाधिकोदु्टः खल्सवीय्यं : शुभावहः । समकाल . 

पोडयेद्यत् भाचजः कूमेपञ्चकम् । ` तत॒ स्थाने. 
मडहायुह्च' जायते नात् सशयः | दुषटस्याने गते चन्दर 

कन्त व्यन्तत् शान्निकम् । ̀ यदुक्त यामले तन्त्रो सबेविध 

विनाथक्स । यन्द् शश्चौव' पशयन्ति रामौ मशन- 
-चराः | परदक्रभय चाग्निदुरभिचन्तत्र दारुणम् | करभे. 

चक" सहाचक“ कथितञ्चादियामले । तिकालविषय- 

ज्ञान पाणिश्य' येन जायते"? 

तन्त्रोक्तो सन्त्र ह तत्साधनोपयोगिङ्ञक चक्रो त ̀ 

कूम चकशब्द् ` ए उक्तो ततर दथ ।” 

७ पड्मचक.म्--“पद्माकार' लिखेदचकम्टपलं शछशोभनम्। - 

` कोक नवम मध्ये पद्मचक.' प्रजायते! कत्तिकादीनि 

भान्वतर लौख्ि लोखि यथाकमस् | सध्यकोादि स- 

रान्तः सपठविंशतिरंखःरया । नव खडा धरा खा च 

नवभागेष संस्थिता । यन्न खण्डे स्थितः खौरिः खण्ड 

तञ्च विनश्यति ; 

सर्पांकार" 

फणोश्वरम् । सप्रनाडङोसमायुक्त' सौरिषेधं विलोकयेत् |` 

नाद्ये केकसमायोगे जम्ब हीपादि गश्टते । सप्र ` हीपाः 

कमेव पौड्पनते सौरिपौडया । जम्बु ख श्चस्तथ) शाकः . 

केशः कौञ्च् धालमलिः । सप्तमः इव्करहीपः पौद्यन्ते 

 सौरिपीडया” | कालानलचक्राखि सत्न 
९ रा्धकाानलचकम्--(२)““अथातः सुप्व्याभि प्रोक्ता 

या ब्रह्मयाभले। राछकालानलो यात्रा अद्यःप्र्य 

कारणम् । म्रहयोगवशाद्याल्रा च्योतिःथास््ञे ` प्रभा- 

धिता। याखाशरभेषु काये फलदान त॒ शङ्गरे | 

- चख ायःप्रभावेण छाद्य ते यिभाररौ । तख राहोः 

प्रभावञ्च वक्तेह" रणकम्पा{ण । केचित् मखा वद् 

न््येव' ग्रहोराद्करकारणम् । यतो व दिने लग्ने. 

ष्वाधिपत्य न इश्यते । खाधिपन्ये स्विताये च वै भासे 

दिवानिशोः। ते चाधिकारियोन्नोयाः राह ` राजा$ 

भिधीयते । वेदागमषुरा येष विख्यातो राखे चरः | तख 

साहात्प्रमन्नात्वा निण्या जल्पति खल्वित् । इ्टारिषटेष 

सर्वेषं ज्ञातकादिष भभ्यते। सदः प्रत्ययदो राः 

घं कथं स्धाद्कारणम् | श्वम काल्प सहारण 

-मह्ौतछे । खवद्रादद्रया रौद्रोत्तेयो रान्न संशयः ।. 
यहा सासभेयाद् यख दिमाग रमन्ति च | तख ना- ` 

मान्वहं वेय रुख' एच कमे च । राङ्रुसतभः 
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पातः सखर्मातुः सिंद्हिकासतः । रैखच्डाया शिरोवक्त खखादियो गट कम--५रा्धवक्गो स्थिते खये चन्द्रो इदय- 

> 

` ऋच्ताघारगतोराह्धः सपूपेण संस्थितः | तख चक" 

न 2 

नाथे सृतपके रवौ स्विते । तखिन् काले शभा याना 

` व्यवस्थितौ |. तत्र स्चेमं जयो लाभो याल्नाकालेन = । 

तदा इानिभेयं भङ्गोमुत्युयाल्ाफल' मतम् । जोवप- 

राडषडङ्कविभागचक्रम्-- “अतः 

` भेव च | खक `ृदये सप्र षडलाथि तथोदरे । छचैकं 

.“र्खाद्ङ्ग नामभेदः सप्रमस्तके उखादयद् नासानि फलं 

याच्च तारका रससंख्या । काभाङ्क' जठर" जीवं सस्प्,- 

दधिष्णव्राखतोयानि धिष्ण्रनि रसस'ख्यया । पुच्छ" 
सया द्वजाज्गएष्टिमृचय् स्येव च । गेषाणि सप्न भा- 

चन्द्रमाः | कसेशेकेकथोऽङ्गानां योगषट् कं वदाम्य हम् | 

यहारिख विधुन्तदः। इच्छ केतः भि्ौ सर्पो युदं शा 
घटोमतस | उतुपातो विषगर्मख धृच्रकालः यद्टानकः । 

प्रवच्चयामि राकालानं लाख्यकस् । शलाकाखु्रक चक, 

मशादौ छत्तिकादिरम् । साभिजित् समालि अषटा- 

वि'शतितारकाः। यत्र ऋ स्वतोराछपेदनं तद्धिनिर- 

शेत्। खात् पञ्च दथे चते एच्छं तख व्यवस्विटस् । 

रकोत्तर श्तं ख्याताः जायन्ते तत्र केतवः । व्यापर्,वन्तो 

जगत्सर्व' सस्ाकसमत्विषः । राह्धभुक्तानि चऋटच्चाणि 

जीवपचच्चे त्रयोदश । त्रयोदशाऽपि भोगानि खतपत्तः 

प्रकोत्तिंतः । सतप खुखन्धस्य रुद् जौवाङ्गमध्यगम् । 

वमङ्गदय राहो न्नातव्य' खरवेदिभिः । जोवपत्ते चपा- 

विपरीता ठु हानिदा। चन्द्रादिलयौ यद् युक्तौ जीवपच्च- 

संशयः । मुतप्े यदा काले सस्थितौ चन्द्रभाकसौ | 

स्विते चन्द्रो कायं" खाद्ऽमुतोपसम् | मनप मृतं 

न्नेय यतचन्दरवनात् बलम्" ततुङ्गभेदेन फलभेद् उक्ञस्तत् 

घडङ्कमेटेन  राद्ड- 

च, वदाम्यहम् । खं ददर श हय' षच सस्तक- 

गुद्धयगं तद षट् पुच्छे 

चाख वदाम्य । यथोत्तर' क भेव" चन्द्राकंभ्चमणे न 

च 1: यत्ने ऋटृच्चे स्थितो राडस्तखाभिधानमौरितम । 
गिलित" कर्तरी जिह्वा चन््राङ्ग" वदनं तथा | राड 

धिष्णयाखतः सप्र मुक्तधिव्णयरनि यानि च] तानिसष्यट- 
संत्तानि कामाङ्क' इृदयन्तथा | ष्ृद्याये खिता- 

टोदर ख ज्रकम् । तवृएठरोयत्त, नच्चल्मेकं ` पञ्चदश" छ- 

ख्वात्.। शुदशद्गिलित' ग॒ केवशन्द्राङ्गकर्त री । 

न्यत्र॒ मध्यस् यान्य इच्छयोः । कपाल" मस्तक ' थोप" 
श्दराङ्ग भोगिभण्डलम् । स्िर्पौ स्िनोभादञ्रङूप्च. 

संस्थिते । यायिनो विजयस्तव स्यायिनो भङ्ख आहवे । 

खा पसंस्थिते व्ये" चन्द्रं चोद्रगे वथा । अनर यायी 

जयेद्युद्धे हेलया नाल संशयः । भास्कर गिजिताद्क 
चन्द्र वजाङ्कखंस्यिते । स्यायो भङ्गमवाप्नोति यायी 
जयति स्तः | राह्छऋक्तस्थितो भात्तखन्द्रौ पच्छाङु | 
संस्थिते | स्यायिनोविजयोगुद्धे यायिनो छल् मादिशेव् । 

राजन्न गते स्य्ये" चन्द्र रुदराङ्गसं स्थिते । बलावर्त 
भवेत्तव सेन्ययोरुभयोरपि । राडचऋच्तस्वितोभादचन्द्र- 
स्तलव सस्थितः। न कञिञ्जयमाप्रोति सन्ययो- 
रुभयोःच्तयः” | 

द्यादियोगणट्कम् । (“हृदयस्य दिवानाये जठरस्य 
निशाकरे । निदिं्टः स्थाविनोष्धल् यायो जयनि 
निन्रं णः | दयस्यो यदा भानुः शशाद्खोयुदमािवः । 
डेलया जयते यायौ स्थायी च नियते रशे। कामाङ्के 

दिवानाचे एुच्छषट के निशाकरो । स्थायिनो विजवस्ततर 

यायिनञ्च पराजयः | -खम्य्टस्थो यदादिवो रद्रा 

चन्द्रमा स्थितः। यायो च भङ्गमायावि किञ्चितृख्ायौ 

जयौ रथे । कामाङ्ग' याति चेत् भालुखन्द्रो राडसख- 
` स्विते । संसा विजयौ यायो, सयायिनो भङ्गमादिेत् । 

इदयाङ्गः यदा युक्तौ चन्द्रादित्यौ व्यवस्वितौ । देवानपि 
जयेत् यायी किंडुनरमानवं बलम्”” | 

उद्रादियोगषट्कम्--“ उद्रस्वे दिवानाथे निशानाये गुद्- 

स्थिते । समबु" भवेत्तत्र किञ्चित् यायी जयी रणे। स- 
मप् टस्थो यदा भातुः पुच्छे भवति चन्द्रमाः। याचिभङ्ो, 

जयः ख्थार्ठस्ततर काले न संशयः | कामाङ्ग सहसा - 
शम्पा स्कस्यो निशाकर :। यातिकोभङ्कमायाति सथाने वासी 

जयो रथे । भालुरुद्र गोयत्र निशेथोरा्धवक्गगः। विवादी 

खीयते तत्र स्थायी जयति नान्यथा । स्भानोरुद्र 

भादद्द्ये तारकाधिपः । अनायासेन संग्रामे यायिनो 

जयमादिशेत् । “उ्दराक्ग यदा युक्तौ चन्द्रादिन्यौ 

व्यवस्थितौ । तद्ा सज्धिच्नं सन्द हः सेन्ययोरुभयोर पि?" 

चदादियोगण्ट्कम्--“केदधिष्णे स्थिते शय्यः चन्द्र वजष्गि 

संस्थिते । यायिभद्धे, जयौ स्यायो भाषितं ब्रह्मयामले । 

रे नीच्छं संयुक्ते, कपाखस्ये निशाकरे । यायी च 

भज्यते तत्र॒ ख्यायौ जयति नान्यथा | गुद्कनच्तस्थितः 

स्ये राङ्कक्ष स्थितः शशो । महाहव' भवेद् वोर" 

किद्चिव् स्थायी जयो रणे। भाचुरुदुगिलिति नक्ते शशश्टत् 

, 



ष्वक्रा { श्८र्र | चक्र 

संपुटे यदि । यायिनो विजयस्तव्र स्थायिनो भङ्गमादि- 

शेत् । युदभे वर्त॑ते भातुल्जं ठरे रोहखोपतिः । दण्ड - 

यिलवा रिपो; सैन्यः याताभ्योति निजालयस् | गुदे 

दिनकरो यत्र तत्नौव याभिनीक्षरः | समयुद्ध भवेत्तत्र 

जिद्धिदागन्तुको जयौ" । 

वजाङ्गोगण्ट कस् --" खगा ङगस्थः 

श्रीतयुः -स्थितः | यायिनोविज्यं विद्यात् श्यायिनञ्च 

पराजयम् । एच्छलेन्रखितो भानुः 'ट्रनेने त चन्द्रमाः। 

यायिनो श्टन्य्, रायाति जयलाभौ च स्थायिनः | एच्छ- 

सडइसरांशुच्जिद्खायां 

ष्टके यदादि्यः कामाङ्क चन्द्रमाः स्थितः । ययौ वि- 

जीयते तत्र शक्रत॒ल््योऽपि वैरिभिः खेएुमालो खि नोवक्ञ 

जठरसथे उधाक्रे । आद तेऽ{रचियं सवां जित्वा यायो 

रणाद्धगणे । भास्ारे राह्धएच्छरथे सटगाङ्क गुदमाच्िते | 

समयुद्धः भवेत् तत्र॒ किञ्चित् यायो जयी रणे । 

स्वधा चन्द्रमसो यत वजञाङ्ग यदि संख्ितौ। रैन्य- 

योरूभयोस्तत्र बधो भवति निश्चितम" | 

कपानादियोगष्ट्कम्--“सद्राङ्गर्थे दिवम रा्जिह्धा- 

. द्गः शक्रो । सथायिनस्तु जयस्तत्र भङ्ो भवति, यायिनः। 

राड्शीभैस्थिते मिते शशाङ्गं हदि संख्थिते। 

विना बुद्धेन ग्टह्ौयाद्यायी स्रिचियम्। कपाल 

संस्थितः सथ्य : सम्प टस्छो यदा शशौ । यायिना जोयते 

तत्र स्थायिनो भङ्गमादिशेत् । 

चिष्ण नाये गुदच्िते । यायिनो विजयो बुङ्खे स्थायिनस्तु 

सस्तकस्य दिवानाये 

पराजयः | राद्छशोपगतोभातुः च्छच त निशाकरे । 

चन्योऽन्यः विग्रह चोर युद्धः भवति दारुणम् | 

दिनेभो राद्छसद्राङ्ग चन्द्रस्तव सङ्खतः | 

कोषराचज्यश्य यायिनो खब्य् मादिगेत् ।"* 

विनाशं 

रा्धदशाङ्गविभागचककम्--“ृद्यादौनि चाङ्गानि जिह्खान्तानि 

करमेण च । दशसं ख्यान्य हं वच्छ रा्चकश्य मध्यतः । 

घुष्ित' फलितं चेव निःफलं क्टतं दम् | राजम- 

न्तामसं इङ खत जिद्धा क्रमेण च । पुष्पिते लखि 

धिष्णयरानि चेमलाभकराशि च । शत् भङ्गो भवेद् डे 

यात्रा मासेन लाभद्ा | ततश्त्वारि धिष्णयानि पचै. 

केण फलन्ति च | गजवाजिधनं देथ यायौ ठु लभते 

भूव् । अफलेष लिनिष्णमे पे षरम् सेवया विनं प्रति। 

सन्वि सेवां तथा देशं स्यायो यच्छति निदितम् | 

फलः प्राप्रोति. 

इस्यशएत्रमित्रादि . देशकोषपरियहेः । य॒दकेन श्टशं 

वेण ऋटिते्च त्रितारकेः । 

लच्छी पद्मिनी परियवादिनो) 

मासयुम्मेन लभ्यते | 

स््पयौवनसम्पन्ना 

विष्हस्य भवेद्हद्भियुद्धे भद्ध 

स्तयेवच । रोगषी्धा भवेह राजसाय {सितार मैः । 

हस्तयशचप्लमित्रादि , देशकोषपरिप्रहाः । षडभिर्माते- 
विनश्यन्ति यायिनस्तामस्लये । तोमसा्रो चतुष्वो त 

` तारकाटद्संन्नकाः | सर्व्वं नाशकराः परोक्ता मारेकेन न 

संशयः | ततश््लौखि शल्य. भानि राजच्धल् दानि च | 

आर्योवातञ्च गुल्मञ् पर्केण फलन्ति च । गुध भद्गो- 

महाभोतिदं न्नाशः कुलक्तयः। सद्यो न्य् लमेद्- 

यायौ राद्कवक्त छनिचितम् 1” इति दशाङ्घफलम । 

युद्धकाले यदा शोध" वाल्रायोगो न लभ्यते । उत्पाद्यते 

सदा शोषु' तत्कलेन्ट् दिवाकसै । दृष्टनाद्यो हतािष्णद: 

षषटिमागाप्नयेष्के । च्यचिन्यादीन्द् मुक्तन युतस्ततृका- 
चन्द्रमाः । यथा चन्द्रस्तथा ख्यं : कत्त व्यञ्च टकालिकः । 

अहोरानरखख मध्ये तौ विभ्वान्तौ धिष्णवमर्डले। स्विर- 

चको एरा प्रोक्त चन्द्र दित्य फलं मया । चर चक्रो ऽप्यनेनेव 

प्रकारेण फलम्पवेत् । सव्व शुभकराययेट यालाकाले 

विशेषतः| स <काे शभञ्न्द्रोज्नयो दि शगदोदरे । 

पच्छष्ट्के कपालस्य शशा रावक्गागे । बन्धनं हानि 

्टंव्य्च सरका्येषु जायते। हदि गुदोदरे चन्द्रे विवाहे 

नन्द्ति इयम् | नेःख' वेधव्यविदेषौ खख इच्छे त॒ 
मस्तक्रे | पएष्मिते फलिते युद्ध प्रश्नकाले श्थो शुभः। 

अफले भदिते. मध्ये छल्, येषाज्गगे पिधौः । अदे" ठ 

खेचर चक्रमधोभू चर्च्यते । उभयोः सच्चिपातेन 
रा्छकालानलं भतम्'" | , 

१० स्य्यं कालानलचक्रम्-- “ऊख गास्तिलः शनारास्ति | 

खस्तियेक् च संस्थिताः । हे ह नाडगरौ स्विते कोय 

श्टङ्गशुम्मः तथेकया । मध्ये विूलदण्डाधो भातुभादय ` 

भमण्डलम् । साभिलिद्ध प्रदातव्यः सव्यमार्गेण सदा 

क्ताटके जयोकाभः ऋचचषट के.तथा पुनः । ्टङ्युन्मे ` 

रुजाभङ्को भृत्य: लन्ये स्प्टस् । 

यत्र ज्यं त्न शभाशुभस् । अधोगते ञ्च नचतेरुदे गो- 
बघवन्धनस्। विवाहे विरह युद्धे रोगार्तौँ यमने तथा | 

खग्यकालानलं चक्रः न्नातव्यः च प्रयढ्नतः।* (रोगे चः 

कुजमच्त्र दिन कचन्तु युके । प्रयाणे छ्तिका लेखया. 
न्यल्राकख दीयते) । कचत् अधिकपादटः 

११ चन्द्रकालानलचक्रम्---““चन्द्रक्ालानलं चक्र व्योमाकारं 

लिखेटूबुधः। चतुद चु लि्लानि सध्ये भिन्धानि कार. 

नास्दकच्तं स्थितं । 



येत् | प्वेल्रिशलमष्यसयं दिनक्छ्तादि लेखयेत् | सव्य- 

मार्गेण दातव्या अटाविशितितारकाः। लिशूले च बह्िमेष्ये 

मनये बह्िस्त्िशलके | त्तिगूले चक. बाहो च चकमध्ये 

लयैव च | नामकं स्थितं यत तन ज्ञेयं शुमागुभस् । 

लिश्ले च भवेन्मृचय, भेव्यच्च बद्धिर्टकम् । लाभः 

तेमः जयः प्रज्ञा. चन्दगर्भ न संगयः। वज्ज नीरं 

मयन्नेन प्रयमारल्िपञ्चकम् । कचं द्वाविंशकं चातर 

कालष्छ्पं न संशयः | लाभालाभौ छख दुःख" जय 

शौव पराजयः | चन्द्रकालानलं चङ ज्ञात्वा संशय- 

वज्जि तस् 

१२ घोरकालानलचकम्-- श्लाकासप्रक चक लिखित्वा 

चन्दभादितः 

ख्डहाः । ̀  यद्ङ्धे नामनच्त मुद्कारख जायते । फल- 

न्त्य ॒प्रवच्छामि एके कख यथाकमस् । भालुना ओोकस- 

4 लिष लिषु च केषु नव स््यादयो- 

न्नापः शशाङ्कः चेमलाभद्ः। भूषतो मृय,माघत्ते चघे- 

` बर्विः प्रजायते | जोत लाभः, शुभं शूको, ष्ट्य पले 

महद्भयम् । राणा चातपातश्च केतौ ष्ट्रं संशयः.। 

याल्राजञन्द्रविबाद्ेष संयामे. विरहेऽपि वा| घोर 

कालानल चर ज्ञात्वा कम समारभेत् 

१३ गूद्कालानलचकम्--“सप्तरेखोदकव्रं चक चन्द्, भाव्य 

॥ भमण्डलस् । लिखित्वा कल्पयेच् चक्' षड्ङ्क' जयकरा- 

$ ्खिभिः | दिनच्वौद्गर्यते चक् गृढसम्प् टकन्त रो । 

दर्डः कपालं वजाङ्क' क्ञातव्यः स्वरवेदिभिः । यत्र ऋ 

शितञ्न्द्रस्तत्रादौ लोख गद्कम्  रुभ्यटे नव भान्य- 

ल कन्तंरौ च ततस्तिभिः। दण्डे धिष्णदरानि च न्रौखि 

कपाले चिष्णयसप्रकेम् । वाङ्गो लीशि धिष्णानि षडङ्ग 

च्छेति निखेय. । वदक्गे नानकं युद्धकारख जायते | 
व्ल शभाश्भं तख गृढ़कालाने स्थितम् । ` गद्ये 

विश्वगो, युद्ध जयो भवति सम्प् ठे ।-कत्त यया सचत 

युद्ध, ट्र्ड मद्धो न संशयः। कपालस्य भवेन् जे" 

तख महद्वम् । गृढकालानल चक्ः भाषितः ब्रह्म. 

जामले” | ` । 

१४ शिच कालानचङगम्--“दादधार । किखेक' मेषादि, 

द्वादयानि्म् । चे्रयुग्मश्च तलौ व विद्यातं रविचन्द्रयोः । 

सिाच्धंः मकरानेच्च शाेचेबखदाहतस् । कुम्भाद्ककं 

पर्यन्त" चन्द्रतेतरं न संशयः। चन्दर्ेतगते श्ये चन्दर 
स्तत्वं संस्थितः । ` यायिनो विजयोयुत् स्थायिनो भद्ध 

सादिशेत्। श्रय शवे न गते चन्द्र शव्यं सतत व सं स्थतः । 

क क 

8.99 

चक्र ~ {२८२३ ] चक्रा 
८ 

यायौ भङ्कमवोप्रोति ` स्थायिनो . विजयो भवेत् । 

सव्यः छनयाङ्गसंयुत्ते चन्द्रो चन््राह्संगते। तदा 

का भवेद्सन्धियुंद्ग तस्य॒ विपर्यये। सव्यचेत् गते 

चन्द्रे चन्द्रचेतृगते रवौ । सह्ायुद्ध' प्रवत्तेत संहारः 

सेन्ययोदयोः। यात्रायां युद्धकाले च चकभेतदि- 
लोकयेत्ः । अत् विघ्रः । “णकेन क्र रवेषेन विदो 
भवति चन्दरनाः। खलम युद्धं कदा काले जायते नात्र 

संशयः | द्वाभ्यां वापि लिभि्छापि पापेविंद्धो यदा 

शशी । तदा बुद्ध सद्धाघोरं रन्ययोरूभयोरपि। 

यकः ठो भवेदुयुद्गमये चेवातिचारिभिः । मध्यगत्या 

भवेनुमध्ये पापैः सौस्योस्तु तत् ` नंदह्ि। जङ्ग 

दो भवेद" मध्यबटौ त॒ मध्यमे ।  अधोद्ा- 

वधघस्ताञच केकरे णश्चतो भवेत् । शनिरा्कुजादित्या- 

स्त्व करेखागता यदि। चन्द्रेण संयुतास्ते च तद्] पात 

चतुटयस् | शनिना चन्द्रयुक्तान . जोववे गतेन 

च। तदा दृषिभेवेच्रनं वर्पौपलमधोच्छरितस । भौने- 

नाम्नेमेबेत् णतो राणा लौडपातलत् । भाच 

ना चराड़त्रातञ्च स्वयै; सव्यः भवन्ति च| शके 

जलपातोऽपि पाशुपतः शशाइजे। युरुणा , चञ्चला- ` 

पातः दिगदाद्ः केतना भवेत्"" 

१५ सच्च जम-- अश्चिन्यादि लिखेत् ` चक सुद्रक्शिति 

, तारकम् । तिकोणं नवभिवे"धः कत्त व्यस्िग्य गाति । 

श्रश्िनोरेवतोवेधो . वेघञ्चाश्चिनिज्येष्योः। मघापौष्णं 

मचाक्ञेष्े अक्तेषास्लयोस्तथा । एतं संचटचक* च 

काय्यं च्वगता सद्धा; | भपनाभच्चरुषटे . युद्धः भवति 

नान्यथा | निर्वेघे सौम्यवेघे च यद्ध नास्ति न संश्रयः । 

क्ररवधे भवद्य॒द्ध तत्काले. घोरदशनम् | युङ्काङ्गो 

भवेद्राजा यख्य भ करव ्ितम्। यदधद्ष्ी भवेत् सौभ्ये 

तथा बेधविवजिते। सौस्यकर रविभागेनः ` भिल्लासिनिं 

कमेण च|. वकातिचप्रगत्याच यङ्ग खल्मद्चजास्ति च| 

१६ इलाकुल चकम (३)---“दितौया द शमौ षौ . कुलाकुल 

खदादतम् । विषमा -खकलाः स्वाः. शेषाञ्च.तिययः 

: कलाः १ रविचन्द्रौ चरः सौरिखत्वारोऽप्यकञलामताः। 

 भोमशकौ कुलाख्यौ च बधवारः. कुलाकालः२ | वार 

शाद्रभिजिन््लं कुलाकुलङ्दौरितम् 1 कुलानि 

समधिष्णयानि" शेषभान्कुलानि चशे । तिथौ वार. च 

नक्ते श्रककले यायिनो जयः । ̀  कचाच्ये स्थातरिनोनूनं 

खन्वि्चव कुङाङ्वेः। 
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१७ कम्प चकम् (२)-- “श्म कार ' लिखेशचक् । 
द्विम । तख चों मधोलेख्यमेकोकानरभं कमात्ः। 
नोदभाद्य' न्यसेत्तल रिक्तां पूशांभिर्तिं कमात्१ | यव 

राशिक्माज्ञ ख्वारिक्ता पूरणा इति कमात्२। रिक्त 
रि ज्ञ भवद्यात्ा पूरे यात्रा शुभावहा । इति यात्रा 

फलं भयं कम्भ चकइये स्थितम्" । 

१८ प्रस्तार चक--“नयोदशो द्ध गारे श्वा दश र खाच तिर्य 
माः । भवेयुः कोषकासतत्र॒ सङःख्यया रोत्तर' शतम । 
मेषाद्या राश्वोलेख्या स्ियंक प्रथमपडक्िष । नवां- 

रराशयञ्चाधोः नवधा सव्व राशिष | कव्गाच्चवधा 

वेद्य कोके प्रथमाष्टके । हितौवे सप्रे चाद्या एव 
टाद्याच्छिषषक्ञे । यथवर्गै चतुर्थे. च वर्गः पञ्चमे 
तथा। नवदादशके तायाः चेरे पाद्याः इिकोण्के। चतु- 
रच्चरसयोगात् अश्चिन्यादिक्रमेष्य च| न्नोया नवां 
शका वस्सा मेषादिराथिभश्डके। भौमः शक वश्व 
चन्द्र भाज .सौम्य' दित जञजम्। युरु' सौरि शनिं 
जोव" विदधयरात् शोषकोपरि। कोटाच्चरगतो न्नोय 
चन्द् लंत्कालसम्धरव | वदघीन' फलं सव्व" लाभा- 
लाभजयादिकम् । 

ताडिता षटिभक्ते भवेह तत्क लेन्द्.गत' स्फ 
टम् । 

अश्विन्यादीन्द् भक्गोन युक्तस्तत्काचचन्दमाः। करर 
वाच्चरे चन्द् न शमं सव्वकम्मसु। श्रमस्चेवो शभ 

चव प्रस्तार चन्द् निखेयः| नाङोफलौ यथै वगा 
वर्गाय फलोदयः । ङुःप्लेण च आसेन तवै च 

`` नोऽयनोद्यः । जन्ाकाले पिवाहे च याने जन््नि 
सङ्गरो | शशाद फलं पष्ट" सरणा ष निञखितम्। 
अ शकेनां शकं गुर" र वयुक्ञः छतं एनः । चतुःख्था- 

` सनयः (७,७,७,७), सूर्याः १२ सप्रऽ रन्ध ९ शुखे 
घवः५९ | मासाः१२ शलाःऽ दना१२ स्तत्वा२४ राशीनां 
चभरूवाष्मे। यु्ाः श भला) ७. युगा; ४ पञ्चखप्र 
षञ्चाद्रयो युगाः 1 नागाद वाणा पू रखा भवता 

भेषादेर शका इभे । नम्नखय योऽशकोरेवि ! तस्य खामी 

चयो महः| नदशात् कालविन्ञानखदितांशकसं- 

, खया | ग्य ऽयम चणशचन्द् दिनान्यारे क्था वपे। 
ऋतव, शरो मासाः, शके पच्च; प्रकीरितः | द्र्य. 
पते खमा देवि } सर्व्व देवं विधिः खतः?” । 

१९ वस्बरचक उदिचक्रमु--“प्रछनारे इादयारे च कचाचर. 

दिनक्सगतानाड्यः सप्रवि'शति | 

दटनाड्रोहताधिष्णयंः. षटटिभागाप्ररेषके । . 
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-केखय च | नवाशराशिमागे ण चकत" भवति तम्बरम् | 
यत्र मेषादिराथिश्य सत्काजेन्द .: प्रजायते | यदिव - 
शात् सव्व न्य तलब शभाशभम् | निदे पश्चने धमे 
चतथांटमसप्रमे। ` पादब्ड्या निरीचन्ते प्रयच्छन्ति 
तथा फलम्। ऊब दी च मौमाक्कौ केकर च घभा्म- 

` बौ । समदो च जीषेन्द थनिराद्क लैधोषखौ | भेष्णे 
इषो टगः कन्या ककंमीनतलास्तथा । चादित्यादिङ्ेष 
चा नोच त॒ तख सप्रमम् | परमोश्चा दिशो राभार 
अ्टावि शतियोन्द्रियाः १५।९५। सप्रवि'शास्तथा विक 
खययादीनां तथां शकाः । परमोञ्चात् परं नोचभद्ध चक्तां- 
संख्यया । नो चस्थानात् कमे णो उ त्लोऽसावतर खेचरः | 
उच्वाच्नोचाञ्च यत्श्य “ समस्थानं तदुच्यते । छञ्चनोच 
चमख्याने चन्द्र ज्ञाला कलं वरेत् । उज्चश्थानर्थितं 
चन्द्र॒ भोमादित्यौ प्रपश्यतः। समरधाने च रुर्विन्द 
नोचस्थं राङ्ख्यजौ । ब धशक्तै लिकोखे च चन्द्र 
तत्कालसम्भ पस् । अन्यत्र" न पशयन्ति जात्य 

न्धा ड्व खेचराः। सौ्यदटिद्धिते चन्द्रो स्थ सौख 
प्रजायते । कुरडषटिगते एसां खय्. हनि हदङ्गयम् ॥ 
एष शुभयुते चन्द्रं शवं ̀  सौम्यः प्रजायते | करः 
क्ररफल' तल सिकर्जिच्र न शयः रक्तः पोतं सितं 

. लच्छ चन्द्र वख चतुर यम् | न्नानब्यञ्च॒ प्रयत्नेन प्रश्नजञाखे 
खदा बघेः। रविः सितः सौव्योगुर्ः सौरिः श 
शो तसः । वर्गेशाच्च पवभादौ यहान्नेया विच 

| चणः। खाता रविकुजौ रक्तौ एतौ जोवव धौ पल्ली | 

` वणेत्व शशाङ्कस्य प्रजायते । 

शशिशकौ सितौ वौ लष्णतं राह्कमन्द्योः | यद 
वगगन्दरस्तख स्वामी. च यो ग्रहः) तद्य वेन 

रक्ते चन्दर भवेद्युद्ख 
कष्णे स् च" संधयः । परति शभ" विक्धानोया्षिति | 
शभतर फलम् । 

ठम्ब्,रचक्रम्-- दादशारं लिखेश्चकः नाडिकेका विषा ` 
षन: । पञ्चमे पञ्चमे स्याने तिय्यंगवेधं तथा कुर् । 
अष्टोत्तरशतं चव नाडोवंख्या प्रजायते. । चअचराप्यख , 
चक्रस्य नाकामः घ विन्यसेत् | क्र.रवधात्तरे चन्द्रो यदा 
नतृकालशवम्पवः । तद्] तद्य फलं वन्ते विवाहादौ 
एमा ग्ुभस् । मिवा कर, रवेषेन दौ धव्य' च वि्ौलता । 
यावायाञ्च भये द्वानिष्धयद्खनोम हाहे । कराः 
सवे" कानिकराग्रह्ः सौम्याः शभप्दाः। हयादििधो 

भवेद्यस्य तद ख्द्र ङ सशयः ।. ततृकारेन्दफश 
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यद्क् -चादिजामले। गोपितःतलन्यशास्त्र ष॒ जया 

प्रकाशितम्" | अङ्कशब्ट ७३० चकनामोहे शे चर- 

भित्यश देस् । तुम्बरमिति शङ्खम् एषमन्यदखाष्यशुञ्च 

ख्यात दशितचक्रनाभमालुसारख ततर शद्खता बोध्या 

 ‰१ भचरखेचरचक्रम्---अधःस्यं भचर चम्रूह्वस्य' 

 श्वेचरः तथा। चरस्थिरविभागेन स्थायी यायो फलु 

। कमात् 1 . मेषादिद्वाद्श्ारे च वामनागेःख भृचरम् | 

नखों ̀  खेचर चकु दचमार्गे ख खेद | ये ग्रहाराक् 

मागेखा भूचक ते व्यवस्थिताः । षमा ये लम्नाः 
= १, खिन =, ~+ ~ 

खेदः खेचरस्थिनाः । भचको स = पापः खचकर 

- सौ म्ये चरः । -सखायियायिबलं न्नव" कमात् खर 
विचक्चणेः। सौस्याञ्च भचरे चक्र क्र राः खेचरगा यदि। 

-स हारोजायते तल बन्ययोरुभयोरपि | भूचरस्थाचडा 
यत्र दग्यन्ते च श् भार्माः। यायौ स'हारमायाति- 

ग्यए्यो साद्क्षपे जयी.। खेचरे खेचराः सवे सौम्याः 

-षापगतायदा | स्थायिनो बलसवर्तौ यायौ जयति 

शतः । भू चरे खेचरे सवे यदा भिन्ना शुभाषुभाः। 

तदा मिश्र" -फलं' वाच्य स्थायिनो यायिनोऽपि वा” । 

९१ पयचकम्--““अचचिल्यादीनि शिष्णयरानि पङ्क्तियुक्गया 

लिखे धः । नाडोनाञ्च नये वेधः सपा कारः पथा्यके । 
` ऋ.रमेघख्िता नाडो तदुषिष्णे रन दुत दिने । याना 

जुद्धः न कन्तव्यः पथचक त्विदम फलम्” ! 

२ नाङीचक म्(₹)--अद्रदिकं लिखे्धक शगानच्च 

निनाङधक्रम् । भृजङ्गखदशाकार ` ध्यं सलं प्रतिष्ठिः 

` तू यदिने .चेकनाङोस्थाचन्द्रनामच्त भाष्कराः | 
तदनं वजंबेन्तस्च विवाहे विरहे रणे" १एकनाङीगते 
भौमे रपिजोवखभन्विते । यदा चद्. सयुक्त तदा- 

चौरो परिक््ता। द्धं नाडोगतो वायु मैषा 

खमोभवेद् । अधोनाडग्रां भवेवृषटषटि रे तद सतु रणम? , 

तिवाहाङ्कविनाडोचक म---“ “विनयाद क 

खर्पौकार' लिनाडोकेम् । तत्र वे धवशात् ज्ञयं विवा- 

हदि शमाशमम् । चआद्यनाङोगनचतराप्टश्िरौद्र एनो- | ` 
त्राः७।१२। इस्तं न्दरम् चार्यः पूवभादर्पदस्तया! याभ्यः 

खौम्यो\ शररर्ययोनि११किा भिव १७ जलाह्यंस् २. 
धनिष्ठा चोत्तरा भाद्रा .मध्यनाोव्यवस्थिताः । लन्तिका ` 

रोहिणो. षापर मचास्दातोविशथखेकम् 1 उत्तरा रवेण 

पौष्णर,७ एषमाडोव्यवस्विताः । वे धनाद्य चंमश्िन्यादि 
प्रदः च. दितीय्रम्  चास्यादि वें वरं ' च जत्तिकादि | 

[२८२१५ | 
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वत्रा 

दिक, दिकम् । ए" निरीच्यर बोडव्य' कन्यामन्त्े युतौ 
खर । पगयस्त्रौखामभिभ्निष देथ याभे परे ग्ट 
एकनाड़ीसखयकच्वाणि यदा ` ख.व रकन्ययोः 

बध - विजानौयादुयर्वादिष्, तथैव च। 
जन्पच्ं ̀  तद्य जन््ेतोवदेत् । प्रनष्टः जन्भ यस्य 
तद्य नामानो ¶दत् । इयो््ज न्मभयोर्केघो इयो्वाम 
च यस्तथा | जन्नामर्चयोवेश्धो न कर्तव्यः. कदाचन| 
रकनाङ्ोख्िता दष्टा भक्तद्लौव कलाद्गग्ना | तसखा- 
श्राङोव्यधोवोच्रा विवादे शभमिच्छता | चखाद्यनाडी 
व्ये मत्तां मध्यना ङोव्ये हयस । एषठनाङोव्यपे कन्या 
च्यते नात्र संशयः । समासे व्यध शोष दूरवेषे चि- 

` रेष ठ। व्य्ानरभमानेन व रिष्ट प्रजायते । जं 
जायते यत॒ विवाहे वरकन्ययोः । भलवोधो भयेन्तन् 
मडहादु्टफलप्रदः । 

तदा 

प्रकटं यख 

एकनाङ्ोखथिता यत्र॒ गुर्मन्तरञ्च 
देवताः | तत्र हषं स्जं उट" क्रमेण फलमादिशेत् । 
प्रभूःपख्याङ्गना मित्रः देशो यामः पुरं ग्टम्) णक 
नाडोगता भव्या न भव्या वेधवच्निःनाः क्रर 
प्रहमता नाडो यद जन्तं सम्भवाः । तख उत्व न 
खन्देहो. या्ायुद्धे भय भवत् । इ्रादिक्ररव्यधो यद 
चक्र च तिनके] हानिकिन्नः भय ज्ञोशोजायते 
बधबन्नस् | एवं सौ ग्यव्यघो यख जन््धिष्णे प्रजायते | 
जयो लाभः छखं तख ज।यते नात्र संशयः । -भपाप- 
सहंविह्वा यख जन्दमक्ष नाडा । तद्य मिश्र फलः 
वाच्य' नाडो चकः खरन्ञवो 1 

एत्चक समालिख्य अश्चिन्याद्य' हि -पडल्ितः | 
वधो दादशनाड्ोभिः 'कन्ेव्यः पत्रगाठतिः। ` आद्य - 
शेन चदत॒धांश चठुधांगेन चादिमम् । ` हदितीथेन उती- 
यच्च॒ द तोयेन दितीयकम् । खव" चाशव्यधोयेषां जायति 
वरकन्ययोः । तेषां खत त्र सन्द हः . गेषौ॑शाः ख्य - 
इःखदाः। य॒रुमन्लाच् देवाश्च खस्थाने च इंयोभनाः 
अन्यांशकगताभव्या न्नातव्या खरबे दिभिः ! एव" जाना- 
ति येक, चकराल' त्िनाडिकम् 1 तद्ध पाणितन्न 
ज्ञान सवदे प्रतिितम्^१। . 

९९ कलचक्रस्--“नेवोद्ध गानि धिष्ण्रनि नव तिर्यग् ग- 
: तानि 'च । अधघोगतानि चिष्णयनि नव चैव विनिदि रेत्। 
चत्नडोरतो -वेषो मध्यष्धच्चत्रयोज्डितः । सपाकार्च 
तश्चक्र कालचक्र प्रजायते|. लौखि मध्यमतन्ताखि 
तानि गालखानि च| कोणस्थिते चये भिष्येवते ष 
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चक्रा 

दंषटरे इयं मतम् । दिनक्तंमादितः कत्वा नामत्तं' यत्र 
रुस्थितम् । सद् ्रःगतो न्व: शभमन्यत्र सस्ते । 

ज्वरिते न्द्ग्धे च विवाहे विसे रखे । काल 

दंषाखग' नाम यद्ध॒ तस्य महङ्खयम्" 

य्य फणिचक स--“सप्रविंशतिभान्य पडक्तियुक्तवा 

कमेण च । न्रवन्रे लवन्तरे चव फिचकं व्िना- 

डिकम् | यत्र कच्तं भ्वितो भाचुस्तद्ादि गणबरेद्ध.धः। 

कुर्या 

च रोगच्च नाङीवेध" गतो नखास् । वच्जंयेत् 

नाभक्च' च स्थितं यत्र ्नेयं ततर शुभाशुभम् । 

चछय्, 
सव्वं काय्ये^ष युद्धकाले विशेषतः | निव्व॑^धच् कमध्यस्य' 

यम्य॒ नाम प्रजायते| बिद्यन्ति तदच काच्.ख संग्रामे 

व्विजयो भेत्" | । 

र चन्द्र फणि चक म्--“^ृवयं फणीश्वर चको यदुक्त चशु- 

भाभ् भस् । चन्द्रादौ तत्फलं चक ने यं खै फणोश्वरे |” 
२६ कथिचक.म्-- “छौ नसेन्यः सदा स्यायौ यायौ सेन्या- 

धिकः खद् । अवल तचलोपायं वच्छ ऽहं कषिसङ्करे | 

, प्रयाओे चोतृप्रयाशे वा निभे मृगयाङ्गते। शोका 

व्यसनप्राप्रे इतसैन्य विनायके | अष्टधा कविकाल- 

स्तु कथितो द्मे पे इत्य कुवन् परान् युद्ध जयतो- 

इ न संशयः। चतुरक त्रिनाड़ोकम् कथिचक्' लिखि 

द.घः | प्रवेशे -निगेने भानि स्थान शिष्णयादि विन्देत् । 

`यत्र नामाङ्गिते स्थाने शत् मेन्य॑॑व्ययस् चितम् । तत 

` चकम् समालेषय' सेनाध्यक्षं पू्ेकस् । लौशि लोणि 
प्रवो च शगादौ विदिशि कमात् । निगमे तं ठर्यौँ 

च पूर्थादिकमनेण च | सौम्याः क्ररा ग्रहाय 

प्रवेश निगमे स्छिताः। वक्तातिचारगास्तन न्नात्वा 

कचरण कुर् | जोषपक्चस् शिते चन्द्रो, छकुलन्ते" प्रवे- 

शके यानः किरणे परोक्तं त्ात्वा प्रवेशनिगमौ | 

दितोऽस्तखरो. यख यत जन्यो न्द् सम्छवः| तिनि 

ते भटाः खर्व वजनौयाः कौ रणे। क्ररे शोषे प्रे 

श्तेः यत्र तन्न भरिशद्रखे | 

तद्शि निगमन करू | 

वकसये. निगमे सोभ्य 

` प्रवेथक्तेः प्रजेशः च निगमे 

निगेभे क्स् । भूवलं टतः लत्वा प्रोक्तः कविर जयः।” 

५७ खल चक स्--«4चवदरस' चतर ̀  खलचक,' चिच्े- 

ह्,धः। नन्दाद्यास्तिथयोन्यसाः पूवं हारक्रमेण च | 

पूर्बायादिचतुव्को त॒ सप्र मप्र कमेण त॒ । क्तिक्रादि' 

चिष्िनाध्ये खले मान्धष्टविःशतिम् | शनिचन्द्रौ कुज 

शौय भादुकषै द्ृह्स्सतिः| मध्ये बहिगेतादेया 

[ २८२६ ] 

। धिष्णवदिनाधिपरः। 

कोधो बध्सथाने महद्धयम । 
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चक्र 

ऋपसव्य' द्थां कमेः । यद्दिने यद्दश ख्स्ते तिधि- 
प्रवेशः लकारो ऊंत्तं व्यस्ते न 

सर्दा । खलकाभ्यन्तरे कालः निस्य ज्चमङ्गलेः । 

ब्,धघश्.कन्द्.भिर्वाडो यायी स्थायौ कमाच्जयी । ख्ख 

रके मध्यनत्तले यो खरहो यत्र संखितः। तत्र सचाने 

गते चन्दः फलं वच्छे भभाग्भम् | सर्यसयने- 

स्थितिः शरे व्य् खन्द्,रमाच्िते । भौमम्याने मड 

युरूस्याने {खितः 

स्थात् मंद्गमायाति भागैवे । निस्य सक्ततं युड' 

राखो मरणं ध्रउम् । वकस्थाने भवेद] शोभ् 

साने च धावति। समचारगते खायो च्तोेन्द- 

स्थे च मोहनम् | क्र रष्टढठे जयो युङ्धे, सौम्यष्ट् 

पराजयः । सौम्य 

ग्रहे ख्वते। योषयोः एषगाः क्रा उभयोका.्, 

कारकाः सौस्याः सन्विप्दा युद्धं भिच्रा भिच्रफलग्दाः। 

क्रे च सङ्खं स्छ्यञ्जयः 

` रट कोट चकम्(र)-- “अथातः ख प्रवच्मि कोटयुडख 

निखयम | आअस्ारिः कुरूते यत्र भरिसंन्यपराभवसर। 

यख्याखरयवनादेव राच्च कुर्थन्ति भते विड 

चतुराशायां सामान्यः शच,भिःसह | विष्म दुगं 

कपिथोषेच्च भोभाद्य' 

रौद्राहलकमरख्डितित् । प्रतोलो यत्र कालाखं' परिखा 

कालद््पिणी। रणमर्डछंताटोपः ठिद्क नोयन्त्रमख्डि नम् ॥ 

ससन द्रोः पा्ःकनखङ्गदःयरः | सुते; इभ्टेः 

शूरोरिति इगं . शमादियेत्। इगयथो 

शन् रसाध्यो येन श्घियरति। कोटचक, प्रव्चवानि 

विशषाद्ट्ध। मतम | प्रथमः सणमयः कोट' जलकोट" 

दितोयकम । ठतौय' खामकोटञ्च चदु गिरिगह्वरम । 

पद्मः 

चोरः चक, भोरूभयावहम्। 

पव तारो षटकोटञ्च डामरस | सप्रम 

वक.भृनस्छ' विघमाखय' तथाष्टमम् । टथमये सयेत् 
खरिधिज लस्थो जलमोचचणम्। गाजें ऽन्निदानच्च 

प्रवेशो गद्धरख च । प्ते खथानभेदब भृबल हामरे- 

र्थे । चका्ये कवियोगञ विषे खावियायिता । 
अतिवस्णुं' कालकणेञचकवत्तं' च डामरम् | ताला- 

यत्तं ञ्च पट्माङ्ग' यच्चभेदञ्च शाम्बरम् | 

न्ञोय' दरगाटककमेख च । 

एतन्नामाष्टकं 
शै 

यख , वगद्य योभच्चदः 

ख वस्तस्य भङ्गद्ः। शख गरूडः क मार्जारः च सिः 

ट शुमीघतः। तसः. प आखुकः य मजः श अज्य 

इतः। इगर्गखये भक्षा कक्धारुद्धागजा नराः.) 

दमम; ` 
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४४७ वा०्मागथे 

ˆ च्वक्र 

(र * ह ि र । © 

तदर्ग्यास्तु रणे त्याज्या न कत्तव्या गडाधिपाः खवग- 

पञ्चमे स्थाने खण्डिभेङ्गश्च जायते। 

न्नयं पूषौयटदिगां क्रमात् । कोटचक्र' लिखेचधादौ 

अवर्गाद्य्टकं 

चतुरख्लः तिनाडिम् । रचतिक्रादोनि भान्यत्र साभि- 

जन्ति न्यसेह्.धः | बहिः कोट च मध्यं च मध्ये दुगे 

बिद | प्रवेशो निगमस्तन् न्नातयः स्वरत्रेदि- 

मिः | ईशात् प्रवेशधिष्णयरानि मध्यात् प्राचोविनि- 

मनः | वहिहँदथ भान्यत्र प्राकारे तारका 

कम् | दगमध्ये तथा चाष्टौ तन््ध्ये स्तश्तुय्यकम् | 

ठ त्का एथ्यसापञ्च मघ सखःतोविगाखकम् । ̀ अचर एधा- 
भिजित् कणे धनिष्टाश्चियसाद्भयम् | ब्राह्या एनवंच 

भाग्य चित्रा च्छेष्टा तथेन्तता१२ | शतभः रेवती चेव 

कारे तारकाष्टक्म् | सटगरोद्रोत्तराद्स्तमलसााढ- 

पंकम् । पूर्वत्तरा तथा भादरा मध्ये ताराष्टक् त्था | 

प्राच्यां रौद्रं यमे स्त" पू्वाधाद्ा च पञ्चिमे। कौवे्ा- 

न्तरा मद्रा द्यो ततस्तम्पचतुटयम् । ठंत्तिकाद्यं मवाद्यञ्च 

मेनाद्यं वाखवादिक्् । तलीखि .तौखि प्रवेशे च इाद्- 

शक्ति निर्ममे। सतिकादिरयं न्यासः बे धयः प्रद्- 

सितः । दुर्मभादुगणना चात यद्ेवाव्य' ततः फलम् । 

इभनामस्थितो वसरवदर्गोद्धारितः स्फटम् | तद्ाशादि 

लिखे ञ्चक' कमात् खर विचक्षणः । चतुरस्त१ टन्तं र२दोष'९ 

ति कोणं 8 इन्त दीच कम्\। ऋड्ं चन्द्र ६ तथा ज्ञेयं गो स्तनं 9 

.धहुराशतिः। चुर यथश्न्यास भूमिभागक्रमेण च। 

प्रबेगे निगृतर हास्ति तथा इनत्ताद्सृप्रज़े। दुर्गे भित्ति 

विभागेन दातव्य" शिष्णमण्ड लभ । तत्रस्थ: खेचरं : सः 

फलं वाच्य यथोदितम् | बाद्धाभे मध्यमे वापि-यतुस्थाः 
= = प् ५ पि “ ५ [न] 

` कर.रखेचराः। तत् स्थाने छतं यले हन्ति दग सरनि- 

कम 1 ब् धशुकंन्द्जोवाचच.सदा सौम्या खदा मताः। 
५ > [३ 

शन्यक्र रा्छकत्वारा मताः क्ररा बधरिने । ति.प्रकारो 

यहे चारो वक: शीचः समोभतः | उद्जनोचसमास्तं च 

` तिधा चेक भ्वभन्तिच। उङ्क" चाधः सुभास्तिथग टिः 

भेदइठ्विभ्धः | 

म्टहे मरह्ः। स्थ्यश्क्ता. च्दीयन्े गोचा" 

दितौयगे 1 सप्र स्त,तोयगे यन्नि मन्दगत्या चठुधगे। 

वक्रः स्यात् पञ्चुषषठ.ऽक त्वतिवक्रोऽदटसप्रमे | नवमे 

दशम भानौ जायतेक्(टला गतिः| शीचगाश्च भवन्तेतते 

दादगक!द्गे तथा| राद्षकः खदान्नेयो रथीन्द् शोच 

र्गो तथा| शौधोऽतिचारमव्या च उम सप्नमन्द्या। 

[२८२७ | 

स्तक भितः सम शत्रौ चतं च |` 

॥ >~ 

चक्र ८ 

वक 1तिचक.कौँटिल्यगत्या वक ग्रहोमतः | क्र रोऽति- 
क्रतां ति सौम्योयात्यतिसौम्यताम्। वकचरे ससु 
वृपन्ने शौचे ्धङ्कविपय्ययः | मेधो ठधोष्धगः कन्या अक 
मौोनतुलास्तथा । रव्यादीनां क.मादु्ध नीचं यख सप्र 
मम । उद्वान्नोचाद्ध यत् रुमस्यानं तदुच्यते । उद्धस्थ 
सध्यसं नीचं वक यत, व्यवस्थितस। ऊद्ग्ो च 

भौमाक्कौँ केकरौ व घभागषौ | समदो च जीविन्द्, 
शनिराड् त्वधोचथौ । रुहदोके'न्द.मौमेज्या . णव" 
शक न्नभालजाः। अन्योन्य' वौ रिणोच्धःते राः सुद च 
तः । सचतस्थं बल पृण पादोन भितमे खद्धे। 

अड ममग्ट न्ने पाद् शत्रग्टहश्िते। क्ररोगर्मे एुर- 

न्ति प्राकारे खख्डिकारकः | ब्धिःस्यो वेषटके सन्धं 

ग्ट्य्दो नात, सशयः कर. रागभे, शभा बाह्यो निङ्धितिने 
1 

गे शि 

ुरान्तकाः | सौभ्या मध्ये बाहः ररा च्साध्य 

इगख्च्यते | क्ररचतुषटयं मध्ये. प्राकारे सोस्यद्धचराः। 

भदोभङ्नो भवं त्तत, विना युद्धन ग्टह्यते। प्राकार 

खंस्विताः क्र.रामध्ये सौम्याप्रहा यदि । इुगभङ्क 

सखत्पन्न भङ्गमायाति वेष्टकः | मष्ये नाडोस्ितःः 

सौम्याः क्र.रा बह्हिरवख्खिताः | सेन्यावरतौर्बह्धिः शनो - 
पिना. युद्धेन जायते| प्राकारे पुरमध्ये च वदा 

क्रा व्यवसथिता; । सौम्या बाहो तद दुर्ममयेल्े- 

नापि सिर््या। सौम्या मध्ये च कोटे च बाह 

देषेग्रद्यादिभिदंगे" रखारण््म म 

ष्टहाते । प्राक्ारबाहागा; कर.राः सोस्यामध्यगता यदि । 

युद्धे प्राकरखक्डिब्च परभद्गगे न जायते । सौग्वा 

बाह्यो तया कोटे मध्ये करमह।ःस्थिताः| खयं इमः 

प्रयच्छन्त वेष्टकश्य गङडाधिषाः| बाहाभ्यन्तरगाः क्रः 

पापग्रहा यदि । 

प्राज्ञार शोभना यखडाः | रिपुपन्तः लय याति विना- 

युगेन नि््वितन। प्राक्ारसृथा ग्रहा; क्रा रार्बह्िकंष्थे 

शभकःसथिताः | समयुद्ध भव न्तत, ख श्डःपाता [दने 

दिने । 

न्विताः} भवेयुस्तख्य कोटस्यन नाशस्तु कदांचन। 

स्तश्भानरगता यसं हाः सौस्याः शना 

यदि सान्नादह (शिवः) तत्र. यधयमानोरखेऽःम्बके 1 ! 

तथपि न भ्यं विद्यादिति शत्य च नान्यथा | 

भौम्याः क्र.रायदहा्ाष्टौ मध्ये प्राङारबाहागाः। 

एकस्या यतर कुव न्ति सुखरामः तत्र द्।रुखम् । 

तनाप्यकूभरा- 

बाह्यो श त्, पचे 

गजाबरथभपानः सुमन्तं मख्डलेश्वर: । 
५ ॥) 1 

भदू उभयः सन्यः त्तेयः। 

# १ 
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संपरामं चारमेद्यंदा | तद् सिति तत् ह्मः न करो- 

लौह विजजितस् । कोट्यस्तु गनोयोद्धा शस्त इस्तो 

भङाबशः | शस्त्र त्यक्घा नरदीत्येवं घम्मोमायेः दद्- 

खसे । निगेमेघ् च श्लेष सयाम" यदि चारभेत् | 

नेष शिद्यति तह्.गं कोटस्यस्च जयावहः | बाह्यना- 

डांस्थिताये च सहाः पापान्विता यदा| मध्ये शभा- 

ज्विताये च तत्र भङ्को न डायते । गङाधोशाः ख्टताः 

खौस्या गे्टाधीशाञ्च पापकाः) च्ेल्रयुम्मे दखथिताये च 

ातब्याञ् प्रयल्नतः। गडाधोशो भवेन्द्र वेषटाधोशच्च 

भाष्छोरः | चन्द्रश विभागेन न्ञातव्यः च बलाबलम् 1 

। ंथाघोथोभनेदन्द त्ताराधोथोहि भारः । चन्द्, 

, शर्यगति नात्वा प्चाहष' त कारयेत् | वे्टाघौशथो 

भवेच्धध्ये गडाधोशथो छि बाग: ¦ खयं इगं" प्रय- 

च्छन्ति वे्टक्ख गङान्िपःः} चापकन्तगद्ायाश्खड- 

इस्तं से हाभरः । अभङ्खयोदं यो रान्नोः सेन्यावरत्तौ हि 

जाच्रते। वाह्हिन्यो रक्तवान्यो दुस्तराः प्रेतस- 

ङ्लाः। वसार्टकपद्कलिप्राङ्गा अन्तरमालाव्युख्ठिताः । 

ग्टध्रकाकशिवाशये नशाकिनोप्रेतराक्तसाः | उेतालखेच- 

रा भरताः पिशाचाः खच्छयादताः |. ईटशञ्च माहा 

चोर' तत्काले जायते प्ुबस् । न कञिदिजयो यङ्ग - 

इयं याति यमालयम् । समसंख्याः शुभाः कराः 

- बिम ध्य यदा सिताः | तदा सन्धि विज्ञानोयात् 

सेन्ययोरुभयोरपि  क्र.रेभेङ्गोजयः सौम्यंभिशं 

भिंख' फलं मतम् | विचाय्यं युद्ध' कत्तव्य कोटचक्र 

खरोटये । प्रगेशधिष्णगगे चन्द् ` जीवपन्षत्त ख'सधिते । 

निशि कविरण दुगे कत्तव्य बाद्यश्षन्यकः | निगम- 

च्च थिते चन्द् दुर्माभ्यन्तरगच्न. पः । क्तव्यः कवि- 

युद्ध" त॒ रात्रौ प्रो वह्िच्जने। प्रवेशनिगेमावक्रै 

सं न्ययोरुभयोच्नि शि । कवौ कोटे जयोयुञ्खै विपरीते 

पराजयः | क्र रोवक्रौ प्रवेशश्च एुरमध्यगतो यद् । 

तदा कोटदिनाशाय कोटस थो बाहाभषतेः | प्रवेशे बा- 

हागवक्रः क्रः खसन्यवियहः । दुभिन्च खन्य् भङ्गव 

्बडिःसंन्यद्य जायते| निगमचे" बह्हिःखयेचक्ररो- 

वक्र करोति चेत् | प्राकार भवद्भङ्कः प्राकारस्य 

रद्य च | पुरभे निगने वक्राः कथञ्चित् क्र रसेचराः। 

इभ ̀ शक्खा तदा काले दःगस्थः प्रपलायते यथा क्ररेस्तथा 

सौम्यः फलं यादा पिपय्यंये। भिचमिश्र' विजानीयोत् 

कोढचक्रःन सशयः उक्तपहः समायोरो न चाच 

ने बलोच्छितेः| न भा्ारकरोच्छिन्नौम खेचरपरा- 
जितेः। इमेसंन्य तथा ठव प्राकारो मघुभागतः। 

नोच्स्य वटक म्न्य च्नातव्य खरबेदिशनिः| कोटं 

कोटाधिपौ नोचौ निन्नन्तौ भौमभास्कसौ। समग्थौ 

चं पुरं सुवं सद्व यो निफलौ च तौ | प्राकारवेदटकान् 

चन्ताव् इं थो रा्सव्यंजौ । प्राकार यौ बह्िः- 

सेन्यः नोचस्थौ निःफलौ चतो | सभट्ट्रा युर 

चन्दौ पश्यतः सवतः सदा । निय कस्यान' ब् घश्क्रौ 

फलदो नात सशयः। अद्ंटच्यद्ेः कु्यौत्- 

उद्धः, नोयन्तरवाहनम् । समे च साधयेत् खरिषिरन्धपात् 

मधोखुखे। दग मध्यस थिते स्ये जलगाधः प्रजायते | 

चन्द्रो भङ्गः, कुजे दाहो, बधे वद्धिवलानराः | वाक्पतौ 

इग मध्यस्थ छभिच्च प्रचर जलम । च्लचित्तानराः शुक्र 

रोगो शनंरे | दुग मध्ये स्विते राहौ भेदोभद्गो 

महद्भयम् । केतौ मध्यगते तत्र विषदान' गडाधिपे | 

दत्यसक्त' फलं मध्यं णव" बाद्यस्थितेर्य हेः | उपर 

समायोगाद्यन्त प्राख्संगयः। अअकारादिखराः पच्च 

पूर्वा्याशा चतुय । मध्ये ऽन्त्य' सव्यमालिख्य अन्तस्थाने 

च खण्डिका | दुगनाश्नः खरोयस् बालो वास्तमितो- 

ऽपिवा | तदिने प्रारमेदुय् इग सिद्यति नान्यथा । 

वज्ञागलविधान च क्तव्यः इगरच्षशे |; भञ्जने यम- 

राजा्य' यदुक्त चादिजाभले। शुक्रोबुधोय॒रुभेन्दो 

राद्ध्न्द्ः सितोवुधः। चन्द्रः ग्यः शनिः सौम्यो 

मैशाखात् कोटपालकाः?" । 

२९ गजचक्रम्--"अधातः सः प्रवच्छामि चक्र” मात 
छ्नानकस् | येन विन्नातमात्रेण या्रायुद्ख जयोभवेत् । 

गजाकार्' लिखेञ्क' सव्वापयवसंयुतम् । चऋ्ाविशिति 

भान्यत्र देवानि दटृटिमागेतः। रखे शुग्डाय 

` नेतेच के शोषी दधि एच्छके । दिकं दिक्च दातव्य" 

श्रष्ोदरे चठ खतः हिरद्गमभान्यादौ वदनाद्गगते बु षेः। । 

यत्र च्च्य स्थितः ` सौरिन्नेयः तत्र इमाशुभम् । 
खख शुख्डायनेने च सौरिभं -सस्तकोदरे । युञ्खकाले 

 भनेद्यश्य जयस्तस्य न संद्धयः| पारे टे च दृच्छे च कथ. 

संख्ये शनेचर। ष्ट्य भङ्गो रशे तश्च ैरावतसमोयदि । 

णते दु्टभानाश्च यत्कले रुंसधितः शनिः । तत्काले 

पट्बन्वञ्च वजनौोयः प्रयतः | एयिव्या भषणं मेर्ः 

शव्वययां भषणं शशौ | नराणां भषणं विद्या सज्यानां 

भष्णंगजः 1 शरत्रोमरचक्राय्य गजखन्धहतानराः 



€ (= 
तत्क्षणात् सख्गपायान्ति तमात् ्वर्गोपमागजाः | 

नास्ति खहस्तिसिमोयोद्धा नास्तिहस्तिसिमः सखा। 

नास्ति हस्तिसमोन्ुन्नी स्त हस्तिसिमोरिपुः" |` 

लिखेच्चक्रमश्चधिष्णवरादिता- +¬ १० अश्चच॑क्रम्--“अश्राक्षार 
रकाः | वदनात् दटगा देया अष्ाविंशतिस'ख्यया। 

५ ~€ [५ 

खखाचििकण शोध पच्छृङ्खपे युम्मक'ख्यया | पञ्च 

पञ्चोदरे षष्ठ सौरिर्यत्र फलं ततः । . सुखच्छद्रगौ- 

घयदा सौरिव्यंवसथितः। बुद्धकाले तदा त्च जयो 

भवति नान्यथा । कशेपुच्छाद्धिः एस ये ऋश्चचमे च 

नन्द्ने। विभ्रम भङ्ग हाञ्च करोत्यश्रो महाहवे | 

एतत्म्याने स्थितः सरिथेदा काले ययय च | पड़ 

वन्धो गने युद्धे वल्ल येत्तं हय ब्टपः | देशान्तर 

स्थितास्तख रिपवः सन्ति शङ्भिताः। तुरदङ्ायखय 

भप विचरन्ति महीतले! मेदिनी तख यखाश्वा 

इति वाक्यं. विनिञितम् । सर्व्वाःखियो न राजन्ते विना- 

जश्न महीभजाम्” | 

११ रथचक्रम् -- “यादौ चक्रं समालिख्य रथाकार' सुशो- 

भनम्] रथास लिविशलानि रथचक्र तिदण्डकमस् । 

` भातुभं मध्यशलासे ततः खच्च गतानि च | ् ौीखि ल्ली 

शि लिखेदरेव' सप्रविशतिस ख्या | 

शङ्ख ऋ्नय्,च्ज यचक्रो रथे 
महा रथिकनच्तत् 

यत्र तत्र शभाशभस् | 

सन्धिः सद््डङे'” 

३२ व्य हचक्रम् - “अष्टार वन्त लाकारं व्य हचक्र' लिना- 

डिकम् | 

पूर्व दण्डातोन्यख दिनभाद्यं भमख्डलम् । प्रवेशे निगे- 

मे चेव व्रोखि त्रौचि प्रदचिणे । चश्सन्ना्टक मध्ये 

लद्वाद्ेय भाद्सन्नकम् । तीयं रासन च करोत 

दण्ड चतुटये। चन्द्रौ विजयोलाभः शये चो" मध्यमं 

फलम् | रांडश्वष्णाश्के विद्र खत्य: केतुचतुश्ये। 

णषखक्रः चतुःखथाने यदिने यद नामभम् । तर्न 

तत् फलं तख सव काये'घ सव दा'` । 

९९ कन्तचक्रम्--“कुन्तुाकार लिखेञधक्र तोच्छदण्डसस- 

शिनम् । दिनभादि समारभ्य क्तव्यः नवंकनयस् । 

राजभ नयकर यत्र तत्न वच्छे शभाशुभम् । तीच म ग्, 

लज योदण्डे रषधिष्ण ग समं रणम्” । # 

९४ खङ्गचक्रम् - ^खडगचक्र' समालिख्य नवभेद् समन्वि. 

„ तम् । योधधिष्णद्रात् समारभ्य ल्रीखि ललोणि लिखे- 

इ.ऽघः। यवं वज्ञ तथा रुदिः पालिकां वन्धघारिके | 

दख्डचतुख्यं बाद कन्ते व्यञ्च चतदिशम् । 

चक्र ` [ २८२६ ] चक्र. 

खङगः तीच्छ विजानीयान् नवाङ्कानि विधानतः। 

यवादौ यल बन्धान्ते लायन्ते कर. रखेचराः } मय् 

मेङ्गो भवदा. सोस्यैलानेा जयस्तथा | सडडगे 

धारे तच्छं क.रोज यति सक्गरो। सौम्य) ` 
भवे द्ङ्गो मिच्रौसिंचरफलं मतम्'”। 

"यथा खङ्गः तथा विद्धच्छ रिका 

योधधिष्णव्रादि 

२५ दुरिकाचक्रम् । 

चक्रनिणंयम् । 

विन्यसेत्" । | 
३६ चयचक्रम् - ५ चापचक्र समाजेख्य गुणवा समन्वितम् । 

शशिनन्तत्रतोभानि लौखि लोखणि समालिखेत् । न्ौखि- 

क्र रसौम्य विभागेन 

वाख स्के त सध्ये मद्धि, ऋमात्तथा । चापमूल्ख 

मध्यो" त्रौखि लौखि तथा. . एनः । यणे ̀ तु लौखि 

लोस्योेव योधनचन्रतः फलम् । अर मले. भवेनद्मतय मेष्ये 

व्याधिः फे जयः । युणखमध्ये भवेद् भङ्नश्चापमध्य 

धनच्तयः | चापोद्गं विजयोन्नयो, गुखोद्धंलाभस यु- 

तः। चापाधो विरहो ध् यु खाघोऽपि तथा फलम् । 

पापयदहयुते नेष्टः विशेषेण त॒ नान्यथा | सौस्ययोगे 

„ जयोलाभञ्चापचक्रो समादिशेत् 1 शएभपापसमायोगे 

बलाध्िक्ये बलं स्फटम्'* | 

९७ शगिचक्रम--“शनिचक्र' नराकार छिखित्वा सौरिभा- 

दितः। नामध्िष्णुय भवेद्यनःन्नय तत्र शुभाशुभम् । 

चसैकन्द्लदो सतु" ष्ट्पादे त्यं" वामके | दि पञ्च 

‹ द्वं शोषे नेत्ये दिकं दिकम् । इगन्याखे दच्तदोलाभः 

भ्वमोऽङ्न्ो वामदोरुजम् । दि अीभेसतके राज्य नेन. 

सौख्य सतिं दे । 
करः शनिः | तदा सौख्यं वप्रस्य चेत् इत् शोषे नेद् - 

दोः. दती्यक्ञाटथे घं यद् सौख्यकरः शनिः । 

तदा दुः गरीर' चेत् वक्राङनधियु्धववाभदोः ॥ य्य 

पोड़ाकरः लिखित्वा 

लष्णवरे न तेरुमध्ये क्िपेद्ध घः । निःचि्य मूभिमध्यस्व 

कष्णपुष्पौः प्रपूजयेत् 1 ठि याति न शन्टेहः पोडां , 

सती शनञ्चरः“ | | 

८ सेवाचक्रम् --^सेवाचक्रः शौरे सप्र ण्ठ सप्र तयोद्रे । 

पादयोः सप्र कन्ति साभिजिन्त्यतर विन्यसेत् । स्वामि 

भाद्ग्टचभ' .गु्य, ष्टयमात् ख्ाभिभं तथा । निग्न 

सौ रिस्तसख चक्रमिद स्प. टम् । 

पाद्डसये फलद मस्तकोर्दरे” । 

३९. नर चक्र म-- नर चक्र समालिख्य आअषावयवसबुतन् । 

येन विन्नातमान्नोण क्रियते चातनिखयः । स्खेक मस्तके 

[| 

जन््ा्दादभशे तुखे यदा विन्न- . " 



पक्र 

त्रौखि स्ते पादे चतश्चतुः। दि परञ्च लिंक कण्ठ 

राभिजित् तत्र तिन्यठेत् । कुत्वा योधभमादो त खख- 

इस्तपादोद्रे कणं दत्त हस्ताङःध्ि 

ग्यते । यत्ाङ्ग भाहभौमःकिंराहवोधिष्णवृरुंस्थिताः। 

मस्तकवामकरे | 

तत्र चतं विजानीयात् चन्द्रयोगे विशेषतः. पह 

भक्तिपरमाख्येन नवांशक्क्रमेण च| प्रारोजायते तत्न 

वक्रो इगुणसुंख्यया । निजमे चाइवातः च पादोन 

मित्रभे पदे । उदाने भवेत् सवं यु शलृज्न रगे | 

रंकोऽप्यनेकवातं च करोति भूबलोच्छिषः | भवले 

च यदा खेटाः स्वितावातं न कुर्वते | यत्र यवर स्थिते 

च।तो यल्रयत्रस्थितेन ह | ततृफलं कथयिष्यामि 

ग्रहभमिवथात्पुनः। र राच।तं न कुवन्ति ष्दक्िणगा 

र्ते सम््रखाबामगा यते ,योधाङ्ग घातकारकाः। 

दर्विणाङ्धे गताः क्र राः सौस्यावामङ्गंस्थितःः। शिर 

„ { २८३. 1 

च्छेदे सष्ठतपनच्चं भटः धवति स्म्भखम । यद 

वामाङ्गगाः क्र राः सौम्य यद्य च द्तिखे | तद्य भङ्ः 

श्णेन्न यदि ख्छूरो महाभटः'” 

डिश्भचकम्--““डिन्चके न्यसेदुभानि भातुभात् तरीषणि 

मस्तके | शुखे त्रीणि दयं स्कन्धे एकेकं बाद ह सतयोः । 

पञ्चद्न्न भिगुदधयकं , ष्टजान्व केकपादयोः । ̀ , विष्य - 

सश्यनलतात् जन््भं तत्र॒ चितयेत् । भोर्षस्यं उतला- 

भख वक्र मिटाच्नभोजनम् | स्कन्वेऽवनो च, बाद्कभ्यां ` 

स्थानभ्व्टोमवेन्नरः पाणिभ्यां तस्करोलच्छी इ द्यल्यायुच 

नाभि । युद्धय कामी, आमो, जानौ, स्तोकजोरी च 

पादयोः” । 

पश्चिचकस्--+ च द्ध मस्तक णठ च हटादराङः[च पचयोः। 

तौखि तख कमेषेव शशिभाईइिन्यसेद्बुधः । चच्च्स्थ 

नामे इल्यः, शोषे कराटोदरे {द् । विजयः चते 

.मलाभद्च च भड्द' पादपक्यो 

४२ बगर्मचक्रम--“आअगरुडःक माजारच्चः स््धः टः शनो 

श्वत: | नभ्सपः पच््याखद्च य गजः शञ्रजादतः । व 

बूा्ाङ्गवेदास्तु चचन्दराग्निनेतवद्धयः | वगाड्ाः क्रमशो- 

क्नोया यैनतेयाद्यजात्काः। पूवी दक्रमथो न्नयं वगा- 

प{रिद्ग्टकम् । नास्ति मात्राचराः म्राह््रा वर्गाँङ्लोपेत 

शष^ख्यया-। प्रे कं स्थापयेत पर्ड़॒ कत्वाटभिमजेत् । 

` भष्रसख्यो ध्वजोधृच्जःर सिंहर शा दष्प्रास 

` भते६। गजोऽबाङ्खः८ ऋरमेयेवमायाहा्टौ भवन्ति च । 

. धाङ्क्रासंभोच्चाणो सजञः सि होध्वजोऽनतः । यथो- ' 

चक्र 

प्रभौ योध 

षरे देशे मित्रनारोष्डहृषु च । बलिनवराये भरं ह्खाभोन 
त्तरवलाः सवे", न्नातव्याः स्वरबेदिभिः। 

लाभोबलवल्निते'' ।. 

४२ अयचक्रम-- “ध्वजो धनब ऽय सिः सौरमेवः ख- 

रोगजः। ध्वाङ्कदेति क्रमेय आायाटकदिशाटके । 

प्रतिपद्ादितीयादौ ष्पदो- 

रात्रे तनः सप^यामभक्तया ज्वलन्ति च| इन्द्स्याने सा 

तिथिरुक्तिप्रनाणतः। 

लाभ चाग्नेय्यां मर्ण ध्रवम् । दिखे विद्यः 

सौख्यं >ेकत्यां बन्न श्छतिः। वार्ध्यां खवलाभश्च 

वायव्यां न्तरे ह निकारकम । चघनधघान्य च 

त्वैथान्यां निःफलं सतस् । अतीतः गेङ)रधाङ्ख 

्वत्तंमानं ध्वजऽनंले | आरनागत' परं विद्यात् धूर 

कुक्,ट हस्तिभिः । इषे ध्वजे श्भीपरथ, दूरस्थः मजसि- 

ये; । शाने खरे च मागस्यो निःफलं धसरघाङ्खयोः । 

रेन्दग्ने्यो मल चन्ता धाताहं चिणनेक्ह तौ । षार- 

गयां धातुचिन्ता च जोवचिन्तात्तरे शिवे" | शया- 

वर्गाद्केन्नेया दिगटकक्रमेख च । स्वोदये मृद् न्नेय 

सर्व॑का्ये'घ सवदा" । 

"४8 विरिद्चिचक्रम---““अ्ातः संप्रवच्यामि सद्यःप्रव्ययका- 

रकम् । चक्र विरि्िविद्यातं यतृद्धरेरपि इमेभम् । 

लशत्तिका चोत्तरा फाडगुन्य चराषाढभादितः । "पङ्क्ति 

युक्ता नवसेद्धानि कमेण नवक्त्रयम् | वेधोऽवि तियय ~ 

गस्तत् कर्तव्यो नवकतये । क्र रसौ म्ये हेव सेयं तत्र 

शुभाश् भस् । जन्दसम्पदूविपत्क्ेम प्रत्यरिः साधको 

बधः । जितुतिभिलगास्तारानव मेदा भवन्ति च। ` 

` जन्तयद्य वेधेन मब्य्; क्र रग्रहेभवेत्,। जयो- 

सोस्योयः, 

इष्टास्यो दष्टमाप्नत्ते 

जन्तये स्थितः सौरिः चेमावे-. 

राङ्भूमिजौ । सितरतिमितगे, सये जायते धबन्वनम् । 

लाभः ग भेश्तत् मिचर {सिच्रफलं सतस् । 

शुभतारास्थस्तत्ताराभावपे्घकः | 

क्रे तद्धाद्िपयेयः । 

जन्ते यदा मन्दी चेलाये बधभागेबौ | मिनाति 

सिते चन्दर जयललाभसखानिष्व। तिपञ्चसप्ननास् रोगोत् 

` परलिर्यदा वदा} चिरं रोगे खतिस्ताद् क्र रविद्भाच् 

जायते” | \ 

४५ सप्रशलाकदकन--““नियगङ्ग' गतारेखा सप्रसप्र न्वसे- 

द्ध | रंत्तिकादौीनि भ्वन्दते साभिजिन्ति कमे च | 

भक्त". भोग्यः तथाऽऽकीन्त विद्ध पाप्य भस् । शएुभा- 

शेषु कायेषु नीयं मयन्नतः | यद्छानिधान् 
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भक्ष" विद्ध कररपद्ेख च । देथामं षरं सन्य नरो- 
जारी प्रिनश्यति”। अधिकशपयमशब्द् १२६१४०दग्यम् । 

७६ पञ्चयलाक्चकम-- तियगद्धमताः पञ्च दं रखं च 

कोषयोः । ईैशकोणायर खायां शत्तिकां विलिख्ेट्वुधः। 

विशाखाल्तिक्षावेधो भरण्याचचादराघया । धनिष्ठा 

रपवो धो मवाचव्णयोस्लवा । शु भाग् भौं हविं 
विवादे परिबञजयेत् । यदि विद्धं महादु्टः क्र.रवेषे- 

मङङ्कयम्'' । अधिकशुपयमशब्टे १२६२४. दण्यम् । 

४७ चन्द्रचकम्--पनद्,सटणः चक् तितिभूलखम- 

न्बितम् | मध्ये हाद्श भान्यत् ष्ट् धष नव शल्क । 

. मध्ये शच्लद्य मध्यस्थं ` शण्डहच्चमादितः । सव्येन 

मण्यते चक्" यावदुयोधस्य नामभम् । द ग शृत भयं 

मध्ये, ए भङ्गो महाव | चतुरङ्ख कवो .कोटे इन्दे 

गुद्धे विशेषतः” । 

ट भाख्करचक्रम्--“रेखात्य' लिशूलाग्र' तियं मे खा- 

, बड्न्वितम् । शकाः कोखगास्ततर मध्याधोभानुभादितः। 

अधसतरय भगेन चतभिः , को्गेः शुभम् । हाद्य 

अध्ये संप्रोक्ता नव्ादोव दाहकाः ।” 

४€ प्रथममादटकाचक्रम्---““षोङ्शोद्धं गतारेखाः पञ्च रेखाच 

. तिर्यभाः। कोकानां भवेद् षटिमनाङ्खरयोजना । 

मूखिमादिविलोभचान् लिेत् प्रतिपदादिकान् । तदधो 

` भाठ्काञेखया छ्जणान््यलरोज्छितान् | संग्टद्ध 

नामवखाद्धान् माताभेदेन संबुतान् । इनिभि(ऽ)खु 

ऋरेद्भाग' पवात् ङेय" भाम् । मात्राधिकं भवेज्ञाभो 

सातराद्धीने पराजयः। माटकायुाः प्रभेदोऽयं तञ्जात् 

जेयः प्रयत्नतः” 1 

` = ददितीयमादकाचक्रम्--“दादशोद्खंगता रेखाः पञ्च 

रेखाश्च तिययंगाः। ` माढकाप्रस्तरे तत्र षण्ड न्त्यखखर- 

वप्कितान् । कोकाधोलिचखेदधान् पञ्च युभ्म लिक 

लबस् । षड् दवन्कं लोख नवकेकं तथे च । नाम्, 

वरस्य या संख्या सात्रासंख्या तथैव च | पिख्डिता 

नव्भिभेक्ता जयोमालाधिकं रणें। 

५१ ततीयमातुकाचक्रम्--“भालुमात्तण्डदो वा णतिय्यद्भिरख- |. 

दिग्गजाः | नवाङ्कास्तद्धः स्थाः प्रचखरकखा- 

 दितः। ङअणोना 'हकारान्ता नवधा कोकक्रमेः । 

नयश्मालाचराङः कयसप्रयेपे ऽधिके जयः”? । 

‰मूवाखादिव्यदोवां यतिचिदाश्वदियसान् । वच्वनन्द्ान- 

कान् चि षण्डको च्धितमाटक्ताम् | एच्रामव्यंमाताणा 

9०९. 
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मङ्योगेऽऽयेषके ¦ साताधिके जयो युद्धे मातहीने 

पराजयः'” पाठान्तरम् । 

५२ विजयचक्रमू-- “खय सारतर वच्छे लम्मटाचाय्यं भाषि- 
तस्। जयपराजयौ येन नाभोञ्चारणतः स् टम् । 
लम्नालग्नप्रभेदेन चोषाचोधक्रमेख च। 

साभ्यां च चक्र” जयपराजयम् |* 

समालिख्य पर्तिद्यं 

छशोभनम्। च्यु भादुभं सत्वा अष्टाविंशति भं लिखेत् । 

ऋरचक' चश्चकोटिस्व शोभे नेते तिक लिकभू । 

पादे ष्ठ चत्व्क' च उद्रे नव भानिच | नाम छं 

स्थितः वत, फलं तख वदाम्यहम् । चश्च बधवब- 

जाय नामच्च' च यदा भवेत् । लाभः शीर्भदरे नेव - 

शशल खात् पादषट्योः 12 

५४ तोरण चक मू--“नाो चतुष्टयं चक" लिखित्वा तो- 

रण्ाङतिं | गटपभाद्िन्टसेत् भानि प्रवेश निर्ममे तथा| 

सतम्भमूले स्थितान्यष्टौ सिहर तथाष्टकम् । मालाया- 

प्रेशनिम- 

५२ ग्योनचकरम्--“ग्योनचक' 

मटक चेव चत्धिष्डप्ानि तोरथे | निगमे चन्द्मा 

यत्र प्रवेशे यत्र नाक्रः | 

विपरीता च हयनिदा। चन्द् पबे थक्रचस यो नि~ 

गे मस्थो दिवाकरः । बधबन्वनदा यातु प्रवेशे त्र 

शोभना। चन्द् दिव्यौ प्रनेष्ते मय वा निगमे खनौ । 

भिच' फल भवेत्तत्र प्रवेशे वाख निगेने। क्ररयड 

दुतचन्द; 
निषिद्धा राजयप्टिका। श्भयडदुते चन्द् शसि हष्धार- 

भ" स्विते । प्रवे शः पट्वन्ध इ भूमुजां शोभनः खटतः । 

स्तम्भे सौरिन्डपं हन्ति सिह खचक्रादिग्रहः| मालः 

स्थिते बलं राज्यः तोरखे सव॑सिदिद्ः”। 

५१ अ्हिचक्रम्--“अल्िचक्रं प्रवच्छाभि यथा र्व्त 
भाषितम् 1 दूय शलं तथा न्यः येन जानन्ति सा- ) 

धकाः । निधिन्नि वत्तेनकस्यः सम्भ्रान्तो यत्र भूतले | 

ततरचक्रमिद' स्याष्य' खानदारषखस्थितम् । ऊद रेखा- 

खक लेख्य' तियं पञ्च तथेव च । अहि चक्रो भवल्येव 

म्ाबिथतिकोढकम् । अऋह्िगवा च नक्षते तत्- 

काठे यत्र॒ चन्द् मः । दव्य शल्यं भवे तृतत॒ चन्द् 

भास्करसः क्रमे । ततृ पौष्णाश्ियास्यच् कत्तिकामच- 

भाम्यकम् । . उन्तराफाबगुनौ जेय षव पद्म्यां भसं 

चकम् । अहिन ्नाजपादच्चे चतभ वाह्सपेभम् । 

$ष्य इस्तं खमाणेख्य' हित यपर क्गसं स्थितम् । . विधि" 

तत्र कले भा याना 

प्रवेशे वाऽथ निमे । त्ने भूमुजां चेव 
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विष्णु घनिषाख्यं सौम्य' सौदरः एनवं घस् । 
च दतोयायां पड वै विष्ण सप्नकम् । विश्वम 
तोयम सूलः च्चेष्ां चेत्रविधाखके । सताती पङ 
चतुथ्यां च छत्वाय प्रविलोकयेत् । खव" प्रजायते चक्रः 
प्रस्तारः पञ्नगारतिः। हारस्तम्म मवायास्ये हारष्या 

कत्तिका ततः। अञ्चिन्यादितिक्रल्तच्च आद्र दिपद्चवां 
नथा । रेवतो पूवभादर न्दः पूवीषादचतुटयम । रेभा 
भाक्तभान्यच्र प्रोक्तानि सष स'ख्यया । शथाड चन्द्, 
भे द्रव्य शल्यं मवति ख्यंमे। उदयादिगताबाडयो 
मरजद्नाःषदटपराप्रशेषके । दिनेन्टुमुक्तयुक्तोऽसौ भवत् 
ततृकाल चन्द साः | यहम तानि धिष्णानि खख्वभं 

य॒ ययेत्ततः 1. भू. क्रपादकलायोच्चाः ष्या भागं ततो- 
चरेत् । लब्धख लिंगता भागो पहाभ्युः शथिपूवेकाः | 
खचिन्यादीन्द्,म् त्तानि भानि षटिहतानि च। स्वभक्त 
नाडोसंयुक्तं दिन्नः नस्द्९ हत तिधा । दिनेन्दुभूक्रमा- 
मादि जायन्ते चेल्कालिकाः । चन्द्,वत् साधयेत्- 
खय खचर घं चेटकालिकम् । पञ्चात् विलोकयेत् तौ 
च खक्टच्ते चाग्यमे सितौ | चन्दे च यदाऽ- 
कन्द, तदासि निद्धिव' निधिः। भाद 
गतौदह्धौ च तदा शल्यं न सश्यः| खस मे 
दितयं श्यं नास्ति किञ्चिदिपये ये । स्थित" न लस्थते 
द्रव्य चन्द् ब्रा.रयहान्विति। पटो चन्द्रो भगेतुष्ः 
शोषे, चन्द् ऽल्खओो निधिः। सडटशटिविथाव् सोऽपि वि- 
न्नेयो नवधा बुपैः। 

तद्ध कत्यवरेद् । कालमानेन ततूखख्या धाठन्नानः 
निरौच्चयेः। हेम' तार' च तास" च रलं कांद्ाय- 
सं बरु । चन्दर नागं विज्ञानोयाद् भास्करादि चिते । 
भिश्रौमिंशर भवेदुदरष्यः थन्वः द्विवर्खिते । 
ख्व यदचते चन्दः निदिष्टोऽखौ महानिधिः | हेम 
तारञ्च तालार' पाभाण' सणमयायसम् । खयां दिग्ट ह- 
गे चन्द द्रव्याः प्रजायति । मुक्ञराश्य'यमा- 
नेन भूमानः काविकेः कर: । नोचे निश्बः, परे गीचे- 
जलस्योऽसौ महानिधिः | सो्धस्ये चद्गं द्व्य न- 
वांशकक्रमेण च। कोषटदय' परित्यज्य रेखया ने- 
भादयः क्रपात् । प्र्रहग्नाधिपोय्त्र तत्र द्यः 
विनिदिभेव् । एरमोश्चे परो दक्षे भि्तिस्यम्टच 
शक्रमे | चन्द्, चैभ क्िमानेन दरव्यस खयाभिधीयते । 
ककाद्शयुणा शविः षडवमे त बखक्रभात् । चषिटितं 

नवांशकाचुभानेन भूमानं 
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भेत् दव्य यत्र चन्दणे खहान्वितः | तद्धिशायको- 
न्नेयो भाखराद्पहक्रमात् ¦ खडः खाद्य चेव 
श्ंच्रपालं च माटकाम्। दोपेशं भोषशं रट" यवं नानं 
विडः मात् । यहे होमः प्रकरेव्यो ण्य नायराो 
बलिः। चेत्रपले ्ठरामांखं भादकायां मङ्ाबलि; हि 
दोपेथे दोपिकापृजा भषणे -भोषथाश्चनम | र्दे 
च रुद्भियोजाप्योयच्चे यच्वादिशान्तयः। नां नाम 
पहाःपूक्ा गणनाेन संयुताः । खच्छोधरादिनन््वानि 
खवकाय्यघ् पूजयेत् | निवत्त नेकमध्ये अ स्ष्भनन्तो 
यत्र भूतले । तत्रे चक्र श्खिच्चोमान् दरष्यशल्यख 
नियम् । यथ कतविधाने त॒ असाध्यो निधिराधयते ॥ 
निधि प्रा्य नरा लोक बन्द्नीया न खशयः" | 

५६ चन्र्टङ्ञोद्तिचक्रम्--““सोनभेेदययबदरः -खततः 
दच्तिणोत्तरा । उन्तरोत्तरगेषेषुः समत्व ठषकृश्मयोः । 
शिट्वर खात् खमे चन्द्रे दर्भिः दचियोच्ते। शति 
रोग भयं गे छ भिच्त' द्रच्तरोच्रते” 

५७ जौवचक्रम-- "शो राज्य" चठभिःमवति खल करे 
दिशे त्रोखत॒रभिःः पीला ष्ड़नि पदस्य ब्धतिरपि 
च भवदामहस्ते चतुभिः; करट चकेन भ तिमदनः 
शरमितेब्चकि पभोतिलाभः खाने स्यौ खिभिय^रपि 
वशघुख वाकपते्क्रमेतत्” 

५८ जाङ्गल चकम्--“ लाङ्गलं दरिडिकायृकं योतक्षयसम- 
न्वितम् । दर्डिकादि लिखेद्धानि दिनेशाकरान्तभादितिः 

` दण्ड़िकाहलयकानां {इद्दिस्याने लिक्तं निम् । योब्रयोः 

पञ्चक सव्यगणना चक्रलाङ््ले। द्ण्डख्ये च गां 
इानियु गस्थे सताजिनो भयम् । 'चच्छोलाङलयोनस्े 
चोनारश्यो दिनर्तगे"? । “निक लिक लिक पञ्च निक 
पञ्च दिक दिकम् । अश्भानि शुभानि ख चक्रं लाङ्खगब 
सत्न” कचिदधिकः पाठः । 

५९ वौजोप्रिचकम्--“ ग्य भार गं स्थाण'विमादेतकान् 
न्तर' क्रमात् । रखे तौखि गले लीखि भानि इादथ 
चोदरे । इच्छे ठय" बहिः पञ्च दिनभाञ्च फलं वरेत् । 
वद्ने एुलाकं विद्यादृढकेऽङ्गारक स्तथा । उदरे धान्य 
टि एव्छे धान्ययोभवेत्) ईतिरोगभयं वाद्यो चके 
वौजोप्चिसम्भवे? । 

हषाक्रारं इवा वयवरुंयुवम् । 
लिखित्वा विन्यरेद्धानि दैषनाभरयं पंकम् । छा 
कथं षु ङख्छन्वे दिकं दिकम् । तख एषे चिं 



चक्रा 

षच्छं हिदि पदोदरे न्यसेत् । हरप्वाहवीको्षिप्रार- 

भ्म दिदिनचकम्। यलाङ् संस्थितञन्द्रलद्य वच्छ शुभा- 

शुभस् । !न्याख च खानि लोचनगते कणे च 

` भिच्ाटनम्, शोषे खात् ख तरत्र श्टङ्गकयुगे स्कन्धे स्थिते 

शोभनम् | ष्ठं राजभयं च पुच्छमभगते पादे शमं इत्- 

छखमेवं चन्द्रभं फलं प्रकटितं चक्र रघा न्दणाम्?*। 

६१ सप्रनाडोचक्रम्--“खथातः संपवच्छाभि यञ्च 
सप्नाडकम् | येन विन्नातैमान्ेख हृषि जानन्ति 

शोधकाः । लत्तिकादि लिखेज्गानि साभिलिन्ति करभे 

ष्च । सप्रनाडोव्यघस्तल करेव्यः पच्चगासंतिः। 

` त।राषतुष्ावेधेन नाडेयुकका प्रजायते । तासां ना- 

भव्य वच्छ तथा चव फलानिच लत्तिका च 

विशाखा च लेताख्यं भर्णो तथा ¡ चर्या शनि 

नाडो खाश्चर्डनाड्रभिधा मता । रोही खाति 

च्यष्टाश्चि हितोवा मादिका भता | आदिवयप्रभवा नाडी 

भायुनाडो तथेव च ¡ सौस्य' चित्रा तथा मन' पौष्णं 

च चत॒यकम् । ठतोयाऽङ्गारका नाडो दहनाख तध 

बच । रौद्र इश्व" तथा पूवाषाढमःद्रोत्तरा तथा | 

चदथ लोवनाडो खात् सौम्या नाडी प्रकीन्िता। 

घनबेसुत्तराफाल्यु्त्तराणाढतारका |, पूभादरञ्च शुक्रा- 

खया पर्चरो नोरनाड्का। पुषं: फालद्यनौ 
पूवां साभिजिच्छततारका । ष्ठो नाडी च विश्रवा 
बुधाखगा जननाडिका । अन्ञेषक्तं सघा कणौ धनि- 

छां तैव च ऋण्ताखःा हि चन्द्र सप्र गाडवः 

परकीसिताः। मध्यमाने स्थिताः सौस्या नाडो तद्धाय 
आषटतः । सोप्ययाग्वगतं चेयं नाडकानं | निक 

निकम् | क्रा यास्बगता नाड्यः सौम्याः सौम्यदि- 

साधिताः} मध्यनाडी च भध्यख्या 
म्रदा । यङनाीगता इपराद्या यजाः. राः शुभायदि । 
तंवोनाड़ोफलं वाच्य शुभं वा यदिवाऽशुभमु । पदाः 

कर्थ इावात" गनाञ्रडाखनािकाम् । वायुना 
भता्रायुः दङ्ग्यासपि दाद्काः। कौम्बनाङोगता- 

` भध्या नीरस्या नेघवाहकाः । जलायां हटिदा चन्दर 
नाडिकाऽ्यनिदषटद्ा । . एकोऽप्य ततृफलं दन्ते खना 
ख्खितो यडः। भूवः सवेनाषोष धन्त नाङोभवं 
कथम् । प्रादटृक्राले मायाति. तौदरक्गते रवौ । 
माोनेघसमायोगे जङ्योग' बदाग्वष्टस् । गाष्टी 
शखितखन्द्रजल्रस्या;ः खचरा बदि। क रदौ ६. 

परद्छ्प्फल, 

[ २८३३ ] चकं 

मिश्रौ वहिने टिर्त्तमा। रवद्डलांशस योगो 
जायते यदि खचरः ततर काले महाटष्िग्यावत् 
वद्धांशके थथौ । केवलैः सौम्यपापेवां सहे्िङो यदा 
शशौ । वदा तु त॒च्छपानोयं दर्हिनं ठ भवेद् वम | 
यद्य यहद. नाडोस्यञन्द्रमास्तद्यछेण च। टो 
युक्तः करोत्यम्भो यदि चोणोन जायते। पोयघनाडी 
गचन्द्रन खटाः शुभाशुभाः। निचतुःपञ्चपानीयं 
दिनान्चे कलिसप्नकम् । णः जलाखनाडीस्व चन्द्र 
शिच्रसहान्बिते । दिनाङ्खं' दिवसं पश्च दिनानि जा 
जलम् । नोरनाडीखिते चन्द्रो ततस्य पूववद्- 
प्रह: । यामं दिनाङ्क लौखि दिनानि जायते जलम् । 

, ष्मभृतादितये अतु भवन्ति. सबखेचराः। ततृ षिः 

कभाजन्नया ्त्यकरसवासरान् । सौम्यनाडोगताः 
स्वे इृटिदासते दिनतृयम् । शेषनाड्यां महावा 
इष्टषिप्रदा महाः | निजेला जलद्ानाडङो भवेद्योगे 
भाषिक । कर. राधिभरसंमायोगे जलदा ऽप्वम्त्, वाहिका । 
एकनाडोवमादूढौ चन्द्रमोधरखोदधतौ । 
भवेच्जोवस्तद्। वारिमयौ मह्टी। 

करा अनाटिप्रज्धचकाः | शुभयुक्ता जलाख्यास्या- 
सत ऽतिददिप्रदायकाः । -बधशुकौ यदैक गुरुणा च 
समन्वितौ । चन्द्रयोगे तदा काले जायते टदिरत्तमा | 
जल्योगसमायाते यदा चन्दसितौ यह्लै। 
ष्टौ यतौ दापि वदा मेषोऽखषटष्टद्ः 
भिते मागे चक्र युक्तो च खंक्रमे । जलनोडोगताः चेटा 
भ॑दहादिप्रदासताः” | प्राभि शोतकरो अयुएतरात् 
सप्रमराशिगतः शुभदः | य छतान्नवपञ्चमगोवा सप्र 
मगच्च जलागमनायः” | कंचित् पाठानरम् । 

६२ स वत्सरचक्रमृ--““चक्र ' सवत्र वण्ये यडुक्ञ* कौ- 
अलागमे । येन विन्नायते सव्यग॒वपर वषे शुभाशुभम् | 
हादशारं चिश्चेबक्र' बत्र॒मेघादिराशयः। शस्थाष्याः 
ऋमयोगेख शीनान्ताः सखव्यमार्गगाः। तमम चक्रो स. 
मचेख्या भेषाद्राथिमार्गगाः | प्रभवाद्यवदमेकेक 
षटिप्चप्रवत्तेनेः। शेकराथौ सितो यत्र वदरो. 
वत्तेमानकः । तद्रािख्य फलं वीच्छ यत्किञ्चित् वार्भिकं 
मतम् । चेले या प्रतिपच्छ ला तद्धा; काले प्रवेधयेत् । 
एतद्धिलोकवेङधक्र कालन्नानविनिद्धिमे। तन्न सप्र यदह 

ख राथ यो यत्र संख्ितः | वे राथौ विचिनया- 
ते रेखाख्यानगता णडा) उप्रषेषु गता, कराः सौम्वा 

यदि तत् 

यामरनाडीगताः 

करर 
9 

उदयास्त 
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च्िदान्यषन्निताः। पहरेखाप्रदान्नेयाः भित्र 

भध्यख्िता च डहाः। खक दत्रः फलं दत्ते खोद्धे विन्न 

तथेव च । फलाङ्ख ̀ चत् गेहसधो नोचस्यो निष्फलो- 

सहः। एवं रेखाप्रमाण्ेन वर्प विंशोपका मताः| न्नातव्या- 

दिशि केन्टख वरे वरे प्रयव्रतः। णवं वपफलं प्रोक्त चेल- 

माखाद्यवासरात् । आषा कात्तकेऽ्येवं जलं धान्यः 

विचिन्तयेत् ५ ब देये पुरे खाने फल भिन्न प्रदश्यते । 

तख्मात् तत्कारणं वाच्य् येन जानन्ति साधज्ञाः। दे- 

शादिराथिनाधखय यो रेखखादायको पहः । भिनोदासोन 

अत्त्वे फलं भिन्ध करोति खः । मित दिन्नं फलः 
दत्ते समः साम्य करोति, च । भ्रुः सव्वं हरोन्नेयः 

सर्वदा कालचिन्तकः| णव विचायं कत्तव्या कान 

विंथोपकावुधैः। तथा पानोयधान्यानां सकाले च 

विचिन्तयेत्" । 

६९ स्थानचक्रम्--“*स्थानचक्र प्रवच्छानि यदुक्त लम्पटा- 

मने । येन विद्धायते सम्यक् स्याने स्वाने शुभाम् । 

श्यानपोडाप्रभावेण राज्ञां पौड़ा प्रजायते | तस्ादपो- 

डते स्याने स्थातव्य सववंदा बुषेः| श्थाननामोह्धव 

राभि शत्वादौ दाद्थारके। राथिमण्डलक न्य वाम- 

मार्गख स 'सथितम् । तच्च नव सहा स्थाप्याः मासचन्दरः 

स्वराशिभे | तेषां विलोकनं वच्छ स्थानराशिगतायथा । 

ढती्ैकादशे पाद् हिषादं व्योमयन्धुगे १०।४। ति को चे५।९। 

वर्धि, मत्यस्ते १।७| पूर्य पश्यन्ति खेचराः। न्यक्त 

रा्ककेत्वाराः पञ्च क्ररा पहा मताः| शेषः चदुदटयं 

सौम्य' मासेन्द् चापि पञ्चमः एव' पञ्च हाः क्र्राः 
पञ्च सौस्यास्तथेव च । तेषां शुभाशुभाम् दृष्टिः न्नात्वा 

स्यानवल* वदेत् ।. रकेकयदजा इष्टिः पू पादचतच- 

यम् 1 पञ्चमे लापकौस्तेषां पादानां वि'शतिभेवेत् । 

तत्र विशोपक्ान्नेया सौग्यक्र.रहोद्धवाः। एव प्र 

खाधयेद्ढहि' युग्मः भानः शुभाशुभम् । बह्को खोकोनिता 

भेषाजायते क्श्रभाद्णभा। ते च वि्थोपकास्रख 

ख्यानख बलनिर्खये | एवं देये एरे खाने बलं यत्र शुभा 

धिकम। तत्र स्याने स्यितोराजा इ्टारिषटं च॑ पोढयरते । 

स्यानबलप्रभाषेण स्बलख बलोदयः । श्ासेन्यः चयं 

याति याषतृर्याने शुभे स्थितः 4 रताति सव्व चक्रागि 

श्रात्वा युग समारभेत् । जयेदिह न सन्देहः शक्र 

वन्ोऽपि भृभूजि"। रेतेषां लिष्स खाक ऽपि खवा- 
म्तरचक्रशं दयाभ देन चदुरभीतिख द्छापूरणम् । 

शङ्खशब्दे ७२ ए, द्शिं तानि “तथाचानरचक' च इन- 

चक्रः तथेव च | श्वचक्र' वातचक्रञच चक्राङ्गष 

चठु्टयम्'” गर्गोक्तानि च चत्वारि चठुषदयरुङ्गज्योतिष- 
ध्ये ऋन्तरादिचक्राखश्चि यान्ति तत्न चान्तरचकु छर 1, 

८७० उक्त यथा ; 

“शेन्द्रयां दिशि शान्तायां विरवच्च, परुंचितागल वक्ति । 

शङ्खनिः पूजालाभं मखिरत्रद्रव्यसम्म्ाप्चिम् | तदनन्तर 

दिशि कनकागमो भैनेदाञ्द्रितायेसिद्धिखच | चखायुध्धन 

पूगफलागमस्त, तोये भचेह्धागे । क्िग्धद्विजख सन्ट्रथन 

चतुर्थे तथाऽऽह्ितान्ने ञ्च) कोणेऽदुजोविभिच्,परद्- 

शेन कनकलोहाध्चिः। याम्ये त्वाद्ये ग्टपएतदभेभे' सि- 

विरभिमतख्ाक्चिः। परतः स्तरीघम्मां्चिः सषपयवलश्धिर- 

य् क्रा | कोणाञ्चतथखरड़े लख्वदर व्यथ पून । यदा 

तहा फलमपि यानायां माभ वाद्यावा । याव्रासिद्धिः 

` प्रथमदक्तिणेन शिखिमह्हिषञ्जकटा शि । याम्यादिवीव- 

भागे चार्यसङ्गः शुभं प्रीतिः । ऊर्ध्वं" सिद्धिः कोवर्त- 

सङ्भो मोन ति्तिराद्याश्चिः । प्रनजितद््भेनं तत्परो च 

पकाच्रफरल श्वः । नेत्वा स्त्ीलाभसतुरगाखारदरूतवे 

खश्गिः। परतोऽख चभभेतच्छिल्िदथनं चम्मं भयलग्धिः । 

यानरभिच् अम्यावलोकनं नेक तीतृतोया ये । फलकृच्ठम- 

दन्तघटितागभचच कोख्याद्धतुधांगे | वारुण्यामस्धवजान- 

रब्रदरषये मखिमयपरा्भिः | परतोऽतः शवरव्याधचौर- 

सङ्गः पिथितलख्धिः | परतो ऽपि दर्शनः वातरोगिणां 

चन्द्नायुरप्रा्निः। आयुधपुसकलग्धितद न्तिसमागम- 

चोध्वंम् । वायव्ये फेनकचामसोणिकाभ्भिः समेति का- 

यस्यः। खण्मयलाभो ऽन्य्िन् वेतालिकडि खड भारडा- 

नाम् । वायव्याद्यदतोये मिलेख समागमो धनप्राभ्निः। 

यस्त्नाश्चा्चिरतः परमिष्टठृत्रुख्मयोगञ् । दधितख्डन-. 

ल।जानां लब्धिरुदग् दयेन" च विप्रख। च््थाा्निरन- ` 

न्तरख्प गच्छति सावा । बे्यावटुदासखसागमः परो 

शुष्कपुष्पफलनच्धिः | चतः परः चि्रकरख श्शेन 

वस्त्रसम्प्राध्चिः। रेशान्यां देवलकोपसङ्खमो धान्यरन्न- 

पशलब्धिः। प्राङ् प्रथते षसत्ाप्निः समागसच्ञापि ब- 

न्धक्या । रजकेन समायोगो जखजद्रव्यागमञ्च परतो 

$तः | इस्य्,पजोयिखमाजञ्चास्नाइन हस्तिलख्थिश्च । 

हालिंथत् प्रविभक्त दिकचक्र वासतुबन्धनेऽपय् म् । 

अरनाभिस्थेरन्ः फलानि नवधा विकसयानि.। ना~ ` 

भिस्वे बन्न उडतृसागमस्तुटिरत्तसा भवति । प्राक्त , 
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टवसागभस्वरो न्टपतिसंयोगः । आग्नेये कौ लिक- 

तत्तपारिकर्माश्रष्धतखुयोगः | लखि ततकछतानां द्रव्या 

खामश्लख्विदां | नेमीभागं बुद्धा नाभोभागः च दकच्िणे 

योऽरः ॥ 

छल्लाक्रडककापालिकागमो नेते ससददि्टः। टषभसख 

धाम्मिकजनसंयोगस्तत्र भवेड्मेलामञ्च | 

चात्र लन्चर्माषकुलल्याद्यमशनं च | अपरस्यां दिभियो- 

ऽरस्तत्रासक्रिः सष्मीवसैमेव-त | सासदरद्रध्यस्॒ठारकाचफल- 

भद्यलश्िञ्च। भारवहतक्तभिक्त्कसन्द्शनमपि च वायु- 

दिकसंस्थे । तिलककुसुमख. लच्िः सनागपुनच्नागकुस- 

` मख । कोज्या ददिश शक्न: शान्तायां वित्तलाभमा- 

ख्याति । भागवतेन समागममाचर पौतवस््े ञ्च | 

रेशाने तव्रतयुक्तवनितासन्द्नं सङपयाति । 

याम्येऽष्टांशे ष- 

खाद्धिषटत्रिसप्रा्मेषु , मध्यफला । सौम्येन च दितोये 

शेषरष्वतिशाभना यात्रा } अभ्यन्तरे तु नभ्यां शुभफलदा . 

भवति ष्टष्ठ चरेषु ] वायव्याने्ःतयोरूभयोः क्तो ा- 

बद्धा याता । शान्ताच्च दिच्ु फलमिदचक्तः दौप्राखतो 

ऽभिधासखामि। रेन्द्रयां भयं नरेन्द्रात् समागमो 

शत्र, णाम् । तदनन्तरदिशि नाशः कनकस्य भयं इुव्का- 

रणाम् | अध्यस्त तीये, कलहः शस्तरप्रक)पञ्च। 
-ऋग्निभयंः च चतु भयमाग्नेये च भवति चौरेभ्यः | 

कोणादपि द्वितीये घनच्तयो बटपद्ुतविनाशः। प्रम- 

दागमविना शस्त, तोयभागे भवेद्धतयेः च । हेर ण्यकका- 

रुकयोः प्रध्व सः शस्त्रकोपञ्च । अथ पञ्चमे वटपभयं 
सारीखतद्शेनं च वक्तव्यम् । ष्ठे तु.भयंज्ेयं-गन्वि- 

वाणां सडोम्बानास् । धोवरशाकुनिकानां सप्रमभागे 

` भयं भवति दीप्र । भोजनविघात छउक्लो निगय न्थिभयं 

च तत्मरतः । कलहो नेक तभागे रक्तच्तावो ऽथ शस्त- 
(. ५ 6 

कोपञच । अपराद्ये चमलेतं विनश्यति चभकारद्ठभयम् | 

तदनन्तरे परित्राट्श्रमणभयं तत्परे त्वनशनभयम् । 

दष्टिमयं बारूण्ठां अनस्कराा भयं परतः । वायुख- 

स्ते विनाशः परे परे शस्तरएसतवात्तानाम् | कोणे पुस्त ज- 
नाभः परे विघस्तेन वायुभयस् । परतो वित्तविनाशो 

भितः सह पिह विज्ञेयः | तख्ासन्ने ऽश्रबधो 
भयसपि च पुरोधसः प्रोक्तम् | गोहरणशस्त्रवाता- 

बुद् परे सा्दातधननाशौ । श्यायन्ने च शभयं ता्- 
हिजद्ासगखिक्षानाम् । रेशानस्यासच्नो चित्राम्बरचित्- 

बह्भयं प्रोक्रम् । रेथाने लन्मिभयं दूषणम् ्मस्त्री- 

लख्धिञ्च ` 

{ २८६३५ |] 

-सङरः। 
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शास् । प्रोक्तश्च वासवेः दुःखोत्पतिः स्तियई विनाशञ्च । 
भयम्ष्वः रजकानां विन्नेयं काच्छिकानां च| हस्या 
रोहभयं खाट् द्िरद्षिनाशञ्च मण्डलसमाप्तौ । अभ्य 
न्रे ठ दप पलीमरणं धनव पूर्वे | शस्ानलगप्रकोपा- 
वाग्नये वाजिमरणश्रिल्िभयम् | याम्यो धरैविनाशः 
परे ऽग्नगवस्कन्द् चोज्बधाः | अपरे तु कर्मिणां भय- 
मय कोणे चानिले खरोष्रवधः+। अत्तैव मनुष्याणां 
विष्छचिकाविषभयं भवति । - उदगेविप्रपीडा दि - 
थानां ठ॒चित्तखन्तापः। सामोणगोपरपींडा तते च 
नान्या तथात्मवधः" | 

रस्टगचक्र' ठ°स° €२अ यथा 

“सोसागता वन्यद्गा रुवन्तः स्थिता व्रजन्तो ऽथ समा- 
पतन्तः । सम्प्त्यतीतेष्यभयानि. दीघ्राः क॑न्ति न्य 
परितो श्रमन्तः। ते याम्यसत्वे रलुवाश्यमाना भयाय 

रोधाय भवन्ति वन्ोः। दाभ्यामपि प्र्यदुवाततास्ते 

वन्दिखशायैव स्तौ भवन्ति। वन्ये सत्वे हारसंस्थं 
रख. रोधो वाचः स्म्भरविष्टो विनाशः। सुते ख्टल्युः, 

सावं संस्थिते च गे याते बन्धनं सम्दिषटम् 1 

३ चक इण स्ट अर 

“न्तुरगकरिङकुम्भपयां णसक्तोरटच्षेटकासन्च यच्छनश वा- 

सनोलूखलानि ध्वजं चामर शालं पुष्पितं वा प्रदेशं 

यद्] च्वावमृबरवराखतो याति याठस्तद्ा कायसिदधिभेवेदादट्रके 

गोभये मिटभोज्यागमः शष्कर्म्प् ले गो डकाभोदकावा- 

भरिरेवाथवा । अव विषतरकणट ोकाठपा भा शुष्क भा- 

स्िष्सशानानि सलरावहत्यायवा यायिनो ऽपोखरो 

ऽनिष्टमाद्डाति शव्याङुनालादिभाण्डान्यमक्तान्यभि- 

च्नानि वा भूलयन् कन्यक्रादोषशदट् भुज्यमानानि चेह दतां 

तदृ. ्यास्तया खादुपानत्फलं गोस्तु सश्पूतरये वसंजः ` 
गमनचखखपानहं सम््र्टद्योपतिषद्यदा 

स्यात्तदा सिद्धये सांसपूानने शथाभ्रिरादरेख चास्य 

श्युभं साम्न {लातेन शुष्को ण चास्या ग्टद्ीतेन चय्: 

। प्रणन्तोलख्केनाभिवातो ञ्य पुसः शिरोहस्तपादादि- 

वक्रो भुवो ह्यागमो वस््रचौरादिभिव्यापदः केचदाड्धः 

सवस्त्रे शुभम्| प्रविशत त॒ ग्टहं सरुरव्काखषत्रो 

प्रधानयख्य तखन बधः ष्टङ्कलाशौ थवङ्गीबरनादि वा बन्ध 

नं चोपग्टद्योपतिष् द्यदा ख्धात्तद् बन्धनं लेड पादौ वि ~ 

न्तु स्वकणाुपयांक्र्धवापि विन्नाय यादर्िंरोषे विरोध- 

सया खाङ्गक्श्ड यने खात् खपदोध्वं पादः षदा दो- 

४५वा० माग ४ ७१० 
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षञ्लत् । सर्यादये ऽकासिचखो विरौति यामख मध्ये 

यदि शारनेयः । रको यद् वा बहवः सभेताः शंसन्ति 
देशाधिपमन्यमाशु) श्रयो खः चा ऽनलदिकस्थितञ् 

चोरानललासकरोऽचिरेण | मध्याङ्ककाले ऽनलबग्टत््,- 

शंसी खशोखितः खात्कनहो ऽपरा | रुवन्द्निशाभि- 

खखो ऽरूकषाले सभोवलानां भयमाशु धत्ते । प्रदोष- 

ककेऽनिलदिङ्रुखस्तु चत्ते भयः भारुततस्करोल्यस । ̀  

उद्ङ्छखञ्चायि निशाधकाले विप्रव्यथां गोहरणं च 

शास्ति । निशावसाने शिवदिडःखख च कन्याभिदूभानल- 
1 ह = 

गभ पातान् । उद्धेःखराः स्युस्त. यकूट संख्याः प्रासाद्बे्लो- 

न्तमसंद्ट्िता वा| वर्षा इष्टिः कथयन्ति नौत्रामनदव 

च्यु" दहन रुजश्च | प्रादटकाकेऽवयहे शम्भो ऽमा 

म्र्चाडकते रेषवे्ायभीच्छम् । चधननतो वा भिबन्तच 

` तोयं ढि" कुन्यन्तरे ह्वादेथइात् । हारे धिरो न्व 

बह्हिः शरीर रोद्छयते श्वा ग्डड्िणौं विलोक्य । रोगप्रदः 

खादय मन्दि रान्ति खः शंखति बन्वकौः ताम् | 

कुड त्किरति बेश्नो यद् तन्न खानकभयं ` भवेत्तदा । 

गोश्छत्किरति गोयङ् वदेदुधानबच्धिमपि धान्यभूमिषु | 

` रकेनाच्छा खादणा दोनटद्टिमेन्द्ाहारो इःखरत्तर,- 

ख | गोभिः साभ्रं कऋरोढमानः छभिचचं सेमारोग्य" 

चाभिधत्ते टं च । वामं जिघ्रेच्जाल वित्तानाय 

श्रीः शाकं विरहो दचिणं चेत् | .ऊरू' वामंचेन्द्र 

यार्थौपभोगाः सव्य जिच दि्टभिलेभ्िघः। पादौ 

जिष्ेदयायिन्च द्यालां प्राह चाचि बाज्क्ितां निडर्ख । 

स्थानखथोपानहौ चेदिजिचेत् च्विप्रं यात्राः सारमेयः 

करोति| उभ्यरपि जिघ्रतीह बह्धोबिक्तये रि- 

एचोरसस्रयोगः । अथ गापायति भद्छनि खभच्चान् मा- 
सास्योनि च शोचमभ्निकेपः | खाने भषित्वा च बह्हिः 

शे्शाने भषन्ति चेदुत्तमपु विनाशः | यियास्तन्ाभि- 

खो विरौति यदा तदाच्वा निरुखद्धि यात्राम् | 

उकारवर्णेन र्ते ऽधेसिद्धिरोकारवर्ेन चः वामपाश्रेः | 

व्याक्ते पमोकाररुतेन विद्यान् निषेधलद्धर्वरुते ञ्च पञ्चात् । 

 प्ठङ्कति चोदधौ शष ये रुवन्ति दण्ड {रिव ताडय 

मानाः । चानो $भिधावन्तिः च मख्डलेष ते शुनदतां 

्छलयुभयं च कुणः । प्रकाश्य दन्तान् यदि लेटि किणौ 

नदाऽशनं भिष्छन्ति तदिदः। यदाननं चऋवलिद्ेच् 

ख्क्रिणो प्रडत्तभोञ्यऽपि तद्ाच्नविषमत् । साम्य सध्ये 

यदिवा एरख भषन्ति संहत्य ख्ख ¦ ते लेश 

साख्यान्ति तदीश्वरस्य शार ण्यसस्थो सगव हचिन्त्यः 1 

इच्चोपगे क्रो्षति लोयपातः खादिन्द्रकोले सचिश्ख 

पीडा वायो हे शखश्रयं ग्टहान्तः परौडा षुरद्धवः 

च गोषुरस्वाः। भयं च ग्वा. तदोश्चराां याने भषन्तो 
भयदाञ्च पञ्चात् | खथापसब्या जनसद्धिवेशे भयं भषन्तः 

कघयन््रीखास्" | 

भखनिलचशच्च अनिलशब्द १६६४०दपितम्। व्य उ बात 
चकाकारः स॒ च दरोसोनाभिमन्द्,बधपव्वंखि क्तेः | 

^चक्रव्य हो महाराज } इः चाये*खाभिकल्वितः "भार 

द्रो०श४अ ० इत्यादिनोक्तः । यन्त्र््पचक्राख्छि यन्त्र् 

दच्छन्ते । ‹ तत्न राष्ट ““लचक्रः पगचक्वञचः ति 

कथने रएतद्चछव्दे अपद" - दभितवाकय । से 

'शररेयबो नभसि नङ्खपयोद्चक्रम्'' भाषः । “दिज्- 
चक्रमाक्रामति" च्छ { दशनाय राष्ट च । 

ˆ 'विचालित्रचारुचक्रयोरहरायादुपयदयोः जियः" 

भाचः। “नन चक्रमखाक्रमतेधिक्न्वरम्'' माषं |. 

चक्रवाके | “धतव तन्वि! कुचावेतौ नियत" चक्रव 

त्तिनौ” उद्भटः । कुम्भकार चक्रो चकवाके च । “कलसे 

'निजहेठदख्डलः किङ. चक्रभ्वभिकारितादुशः | ख तदु- 

कचौ भवन ` परभाभोरचकश्वमिमातनोति यत्?" नैष | ` 

राशि चकं “ति शत्ढ्यो कुगे भानां चक्र प्राकप्रविल- 
म्बते"" .*सि० । “र वेचक्रभोगो ऽक रे" प्रदिदम्'^ सिर 

भि 1 ३, मण्डलाकारे . रेखाविनासमेदे 4 

` सचक्रनिम चड्कमच्छलेन'" ““वितल्य वात्यासय चक् 
चड्करलान्'› मेष 1. ““शालामथिलाचकम् गोमतो 
चकम्” यकद्वारे चठच्चक वनसालाविभ्षिवस्" शल 

सामशब्ट् इश्यम् । 
चक्रक पए चक्रभिव कायति कै-क) नकमेदे। वद्धं 

स्वापे णोयापेखित सापे त्वं निबन्धनः  प्रसद्धमखक्रकः 

तके जमदौप्रः। खपेच्त च त्तश्नौ तृप्तौ स्वि तौ च| 

अन्योग्वाश्यश्ट् दिते आपके, जन्यपदमन्तर्माव्योदा-. 

रणम् 4 श्येता चाल. साच्ात्परद्यरासाघारशीः 
चाग जगदोथः। तत्र जनौ एतद् बरज्ञानं यद्ये - 

तदुषटन्नामजन्दन्नानजन्यन्चानजन्य' खात नदाः एतद्र - 

प्नानजनग्त्ञानजन्यन्तानभिच्न खात् । त् पत्त, षटोऽय' 

यद्येतद् चटजन्धजन्धजन्यः खात् तद्ा एतद्वटजन्यजनग्र 
भिच्चः श्यात्। स्थितौ बटोभ्यं यद्येतद्षटडन्तिदलिः स्थातुः 

तथास्य नोपक्भ्व तेति | ` २।षिभेरे एर चक्र गोना, 
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भ्यस् खश्वा° फञ् । चाक्रायण चक्रगोल्ापत्ये पुत्रो 

^'उशस्तिङ चाक्रावखः" 1०० कुण्ड लकलितनगख- - 

भिह् छलभं गन्बङ्द्धमरसविरचितबजयस् । चक्रख्रग- ` 

पतिवरपरिगशितं घोडशक्षलमतिंद्धललितभखितसम्” 

। इय क्रलच्षये २२ कन्दभेदे चक्राकारे २९ दद््.रोगे 

चक्रम: २४मनख्वत््व चक्रगद्!घरशब्ट उद्1° । 

गिरिनद्यार ततः पर नदीनितम्बशब्दस्यनख वा शत्वम् 

शवक्रकारकं.न चक्र चक्राकाररेखां करोति लल् 

कषव° । १नखे शब्दाधचि° । तख नारोज्चयोः चक्रा- 

काररेष्ठाकरणात् तथात्वम् श्व्या्रनखाख्ये गन्धद्रग्ये 

खमरः । [(चाक्षलिया) शब्द्च° | 

ष्वकङ्कल्या स्तौ चक्रख तदाकारख्य ऊल्येव । ? चि्रपर्याम् 

च्क्रगज पु* चङे चक्ञाकारे दटुरोगे गजदव मह् कत्वात् । 

चक्रमहूं इच्च (दादमदंन्रच्त ) राजनि° 

चक्र गण्ड, ए० चकुभिव गर्छ, : ] (गाचव1लिथ) ख्याते उप 

धानभेडे हेमच° । 

चक्षयद्ाधर ० ““मनस्त ् वाताक' चड़ बुदधितच््वान्मिकां. 

गदाम् | धारयन् लोकर चाध गुप्र्चक गदाधरः” विष्ण सं* 

भाष्य्टवाक्योक्त परमेश्वरे 

` चक्रागुच्छछ ए० चङ्भिय गुच्छोऽख,। चथोकडच्े अन्द च" । 
चक्रचर लि° चकख संवशव॒रति चर-ट । रुषोभरेय चा- 

स्ख गजविड्गादौ | “तधा नागाः छपयोाच्च ि- 

इश्क, चरास्तथा” भा व^ ८२१४ चो° । 

क्रचारिन् ए" चङ चरति शिनि । स्थे | ^“विधिरेकक 

चङ्चरिण' भि निम्बित्खति मान्यं रथम्" नेष | 

्वक्रजोवक एन्चरेख बम्भसाधनचडख जोवति जोव-रष् ल् 
&त° । कुम्भक्रारे हेमच० । 

श्वक्रतोध नण्वङेष्य उदथैनेन च्षालनेन छतं तीम् | प्रभास 

च्ेतरस्ये वैष्णवे तो्धभेटे तत्कथा स्क प्रमा 

“न्वद्य सोभां प्रवच्छामि विष्णच्चवख भामिनि ! | पूवे 

यननेश्वरं यावत् च्रौराभमेशस्तु पश्चिमे ¦ उत्तरे व॒ विच्ा- 

खाच्चौ दचिे सरितां यतिःः"इः्य् पक्रमे“चक्रनोये गरः 

चात्वा. सोपवादलितेन्द्रियः | दादणश्ां कारके साकि- 

दद्यात विप्र॑ काञ्चनम् । ।११ष् * संपूज्य विधना छच्यते 

. अवपातः -देष्युवाच चक्रतोध कथ. नाम वया 
मोक इषध्वज ! | कत् तिष्ठति तस्तीयः किंप्रभावं बद्ख 

भे) श्र उवाचः । परा देवार यङ् उतवा देव्यान् 
जगाहे । अ प्र्ालयानास तत् वे रक्रा्जतम् । 

{२८३9 ] क्र 

अष्ट कोटीसतु तानि तवतानौय खयं इरिः। तीये 

प्रकल्ययामास द्धि छत्वा. छदने | तोय चको 

नामापि चश्ञतोधसिति छतम् । अष्टायुतानि तीण 

नामष्टो को स्ते च । तत् सन्ति महादेवि । चकते 

नसंशयः । यस्तत् कुरते ्ञानमेकचितेाः नरोत्तमः | 

सवेती्ाभिषेकश स प्राप्ोत्यखिलं फलम् । तीथां- 
नामष्केञ्चस्तु निवसन्ति वरानने ! । एकादश्यां विगेषेख 

चन्ुष्धययदे तथा | तत ज्ञात्वा नड्ारेडि | यन्न- 

कोटिफलं लभेत् । तख कल्मष नामानि श्ट ते 

कथयाम हम् । केाटितौे' पूवकल्से श्रौ निधानं हितौ- 

यके | तोये शतधारः च चक्रतोथे' चतुरके 1 वते 

कल्यनामानि अतीतान्यदखिलानि ते | कथितान्यो वन्यानि 

भ्ञोयानि विवः कमात् । तत्र यदीयते दानं तद्ध 

संख्या न विद्यते । अद्ध क्रोशप्रमाणद्च विष्ण् चेल' रको 

त्तिंतम् । जह्भहत्यापसपाय सत्यमेतन्धयो दितम् । 
भासोपवासो ततृक्ते्रलमग्निद्धोल्ो पतिन्रता | खाध्यायी 

यज्नयाजो च तपञ्चन्द्रायणादिक्म् । तिखोदकः च 

पितृणां चदव्च पिधिपुषबं कस् । रकराव' लिराल्नः बा 
कच्छ्रसान्तपन' तथा । मासोपवासी ततव अन्यदा घु- 

सयकम्ा शत् । दारिते तमासाद्य यत्किच्चित् कुरूते 

नरः । अन्यके तात् कोटिगुणं "ण्य' भयान्न संशयः । 
चदथेने वरे तीये गोदानं तल् दापयेत् । सम्यकयाता- 

फचप्र पचः सवैपापविशु्धये । चाण्डालः चपचोवापि 

तिर्वेम्योजिगतस्तथा । तख्िन् तौ खतः सम्यक् ऋा- 

चूतं लोकमाभरयात् । इति रुचे पतः परोक्त' चक्रतीर्ध- 

` सरुद्धवम् । मा हाक ' सटपापन्न' सवेकामफ़लप्रदम्?? । 

चक्रतंल न० चक्षय - तत्फचस तेलम् ।, चक्रमहंफल- 
। जति तके । “च्तेदेन च भ्यञ्च सव्ल चख "न चयेत्"। 

क्त्वा च्छ ख नेते चकतेडेन तपेत्" शतः । 

चक्रदषटर उसी चङ्भिव दंद्वाख । चूकरे राजनि, | 

्क्रट्त्त न° चकपाशखिना निग्किंते वेद्यकथाश््रमेे , 

चक्रदन्तो एर चकभिव फलद््पदन्नोऽख्छाः। दन्ती 
राजनि 

चक्रदन्तौवौज न ६न, । जयपालवोजे राजनि° | 
खक्रटेव पर यादवे पभेदे | “अष्टादश सडस्ताय भ्वालणां 

शन्ति नः कुले। आाडधकख्य शतं एना रककच्िद्शा- 
वटः | चार्रेष्णः सह श्वात्रा चके सात्यकिः। अड 

रौ हिखेयञ्च' भा० स, ११अ० | गब्पोक्तिः । 



चक्री 

चक्रहार ए चहृमिव हारमत् 1 पव्वं भेदे । “द्रोषद्च थत 

श्टङ्ग्च चकद्वार्च पवतः?" भार शा० १२२० | 

चकधनुस् ° सु्याज्जाते कपिलाख्ये कऋष्भिदे। “अत् 

चकधुनांम सूव्यौज्जातोम हानिः । विडुय' कपिलं देवं 

येनात्तौः सगरात्मजाः"? 

चकधर ° चक्र मनस्लत्व' सदश ख्यमस्त्र वा धरति 

र्खाभयाजिनि च 

भा० उ० १०८्अ०]। 

अच् । शचङ्घारिखि विष्णौ 

भेदि । 

धारकमाते च्धपादौ “यजन्ते कठ॒भिद् वास्तथा चक्- 

धराब्टपाःः" 

चकधब्यन् इ* विद्याधरभेदे। “विद्याधराधिपयो्र चक- 

धम्मं सह्ाचुजेः। उपाचरति सदस्यः धनानामोश्वर' 

भा० वर ८५अऽ | 

भरभृम् " भा० स° १० अर | 

चकधारणा नर चक् धायं तेऽनेन धारि-करणेच्य्ट्। 

रथावयवभेरे अच्चनाभौ शब्दाधे* । 

चकधारा स्त्री ईत० । चक्खाये शञ्ट्।ये° । 
चकनख पए" चङ्भिव नख्ोऽस्यख अच व्याघनखे गन्धः 

दृनव्यभेदे राजनि° | 

चकन(ण)दौ स्तो चक्प्रधाना विष्णुचज्ञािभं वस्यान' नदौ 
गिरिनद्या वा शत्वम् | 

चमपदान्य् भवतो जामिर शशक चक् (ख)नदी नाम 

खरितृप्रवरा सवैतःपविल्ोकरोति" भाग०५।७।११। "चक्नदो 

गर्ड़कौ' श्रीधरः । 

` चकुनाभि इ ईत" । चक्ख नाभौ । “यावव्यसतु राः 

-काये सम्भवन्ति शरीरिखाम् | नाभ्यां सवां निबड़ास्ताः 

(1 

प्रतन्वन्ति समन्ततः | नभिख्थाः प्राणिनां प्राः प्रा- 

खान्नाभिव्यं पाच्चिता। सिराभिराटता नाभि्चकना- 

भिरिवारकंः". चद्तः। 

चकनामन् ए° चकात् मचिकाचकात् नाम यख । सिक 

धातौ हेमच० । 

२्चक्रनामनामके चक्रवाके च। 

चकनायकं इ चक् वदाकारं नयति नो-ष्ठल् दैत |. 

व्याचनख्े गन्द्रव्यभेटे राजनि । 

ष्वकपद्याट ए> चकः चक्ाकारो दद् रोगः पद्यभिव तत्राटति 

प्रभवति ऋच् ७त° । चक्रम् र्खे दद् न्न शब्द्रर 

चकपद् न° चक्पदमिह भनननगुरुभिः"' ०२० ठौ° चक्तो । 

लयोदशा्षरषारे बन्दोभेरे । [ईत] आरग्वधे वैद्यकम् । 

चकपरिव्याध ९० चक् दहररोगं परिविध्यति परि+ व्मष-ख 

[ २८३८ ] 

“प्रचकमे चकधरप्रभावः' ° रधुः | रेचङ्स्त्- ' 

गण्डकोनद्याम् । “4यन्रा- - 

तख मचचिकापटलजातत्वात् तथात्वम् ` 

चक्र 

चकपर्णो सतो चकभिव पथे मखा ङोप् । एच्िपररम् शब्द च 
चकंपाणि एर चक् पाखावख प्रहर णाधेत्वात् सप्रब्याः 

परनि° व्य बद्ध । विष्णौ । ` “निषुन्नमितान् सभर, 
भा. भी ४८० | चकपाखिरिवाश्चुरान्" “प्रायेण 

` निष्क,मति चक्पाण * माघः | 

चक्रपाणिदत्त ए चकदन्ताख्यवेद्य कयन्यकारके विदद रे । 

चकपाद् धु चङ् णाद्व यख्य । रथे अजयपालः,। 

चकपाल पए चर पालयति पालि+अख] सेनापतिः 

चङ्रच्चक योधभेदे । चक्रचशन्द दग्यम् । 

चकपुष्करिणौ चक्राण खननात् विष्ण् ना लता एन्करिखीो । - 

काशोस्ये भखकखिं कार्ये पुष्करि णोभेदद्छपे तीय तत्- 

कथा काशोख० २६अ० यथा 

“खनित्वा तत चक रम्यां एष्करि णँ हरिः निजा- 

ङ्ख दसन्दोहसलिलस्तामपूरयत् । समाः सख पञ्चा 

शत् तपछञग्रञ्चकारसः | चक एष्करिणशौतोरय नत स्याथ 

समाङ्लतिः?” इत्य्, पकम  त्वदोयचरणान्भोजमकरन्द्र्- 

त्द्धकः । मद्धे तोभ्वमरो श्चान्ति विडायास्वाशु निखलः, 

त्वदौयस्याख तपसो महोपचयद्थेनात् } यन्मया नो- 

जितो सौलिरह्िश्रवणमूषणः । तदान्दोलनतः कणत 

पपात मणिकथिंका। मणिभिः खचिता रम्या ततोऽस्तु 

सखिकथिका | चक्रषुन्करिणीतीये एरा ख्यातमिद्' 

शुभम् । त्वया चक्रण खननात् शङ्खचक्रगदाधर | । 

भम कात् पपातेयं यदा च मखिकर्थिका। ततः प्रश्टति 

लोकेऽत्र ख्यातास्तु मणिक्िंका'”। “खस्िस्तयैवरे 

अम्भो ! सणिचरवभूषये | सन्वां स्ञान' जपः इमं 

बेदाध्ययनत्तमम् | तपं पिख्डद्ानञ्चु देवतान ञ्च पूज- 

नम्। गोभूतिलह्हिरण्यान  दीपराच्नाम्बरभृषणम् । 
कन्यादानं प्रयत्न स॒प्नततन्तननेकथः| त्रतोत्सगे" 

हषोत्सगे लिङ्गादिस्यापन' तथा । करोति यो शहा- 
प्रान्नो-ज्ञात्ायुः चर्णगल्वरम् | . विपत्ति विषलाद्धापि 

सम्पर्तिमतिभङ्गः राम् । अच्चया सक्तिरेकाऽस्तु [विपाकस्तख्ं 

कम््ंणः| अन्यद्चापि शुभं कस्म यदत्तं चद्धया इतम् । 

 विनादावातमोशान ] व्यक्ा परयोपवेथनम् । नेः बडाः 
चियो हेदस्तदस्तु जगदीश्वर ! । नादशोचति नास्ति 

क्त्वा कालान्तरेऽपि यत् । तदिद्ाक्तयमेवास्तु तदयेश ! ल्व 

` दहसडात् । तव प्रास्ादात्तखेश ! सवैमश्तयभस्तु ठत् । ̀ 

यदस्ति यद् भविष्यञ्च य॒द्भूतञ्च सदाशिव! वओ्ादेतच्र 

सपैकात् देतरेमस्तु शमोदयस् यथा सदार! 
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च कुभोग.ष चक्षस राशिचन्ख भोगः | "तृस्यानमारभ्य 

चत्ता 

त्वत्तो न किञ्चिदथिक' शिव } | तथाऽऽनन्द्वनादखात् | 

किञ्चनास्वधिकः कचित् | विना सांख्येन योगेन विना 

स्वात्मावलोकनम् | विना व्रततपोदानैः च्रोयोऽसतु प्राणि- 

| अस्त्रभेदे लिका० ` 

चक्रुफल न° चक्मिव फलमग्र य | चककारायरयुक्त 

चकवन्ध्, ५०६त। ययः हेमच | चक वान्धवाद्योऽष्यन | 
चकश्त् ए चक" विभक्ति ष्ट-करिपर हेत । शदद्भेनधर 

विष्णौ रचक्रास्छधारिणिच 

चकभदिनो स्तो चकै चकूवाकौ भिनत्ति वियोजयति 

भिद्-खिनि ङोप् । रात्रौ विका रात्रौ हि तयो-. 

वियोगात्तथास्वम् । 

नामिद्ध" | 

चलितो यहः पनस्तत्स्यानमायाति स चकभोगः परि- 

वत्तं संतन: इति सृण्धिण्टीऽरङ्कनाथोक्त याणां राशि 

चङ भोगे ' लिषान्तु परिवत्ते"न पौष्णान्ते भगणः खतः" 

इति सू* सि“ टीकायां दग्यम् | 

चकस्त्रम ए चङमिव भ्वमति भ्रम-अच। कुन्दाख्ये 

शिल्छिनां यन्त्रभेदे शब्द्ाथ चि" । इन् च क .भ्रमिरष्यत | 

भावे इन् | चज्ञभ्वमखे चक.वाकभ्वान्तौ च “किष. 

चकभवमिकारिता युखः'” नेष |, 

चकमर्डलिन् पुःस््रो° चङ भिव मरण्डलोऽखूयसख इनि। 

 अजगरस्े' हेम° स्त्रियां डप् । 

चकमन्ट् पुर नागभेदे | “तथा नागौ चकमन्द्ातिषख्ौ "> 

[ भाऽमौ०४अ० | 

४ ५ 1 > 

चक्कमह ए चकर चक्काकारं दद्ररोगं ख्गाति रूट्-अण् 

प° स° (दादमर्दन) च्.पभेदे रा्जान° | ख् लं । चक् 

मदेकोऽर्यव अमरः | “चक्गम्हीलनुः खादः 

पित्तानिलापहः । द्यो हनः कफश्चासकुणदद् क्रिमोन् 

रेत् । न्य ष्ण ततफलं' कुठकणड दद् विषानिलान् ।. 

यलमकासकमिइासनाशन' कट् कं -ख्टतम्” भावप्र ° । 

चक्रसुरख एसो चकमिव इन्त खखमसख । शूकरे इारा०' 

स्यां जातित्वात् कष । र 

चकसुद्रा स्त्री “स्तौ ठ संख्लौ कत्वा संलग्नो चप्रसा- 
सौ | कनिषाङ्को चम्नौ चद्रंभा चङसंन्निका” , 
तन््रसारोक्त देवपूजनाङ्गशद्रामेदे । 

चकमुषल ए^ चकः खषलच्च॒ साधनतया, श्नत्ास्ति अच् । 
` ` चकुखषलनिष्याद्यो चुद्मेदे “तत् चक् हलद्धौव गदां ` 

कौमोदकनन्था । सौनन्द' खषृलद्य वेष्णधान्यायुधानि 

च | दुशेयिष्यनि खुयामे पान्ति च मह्ीकिताम् । 

[२८३९ ] चक्रा 

स्थिरं कालयुक्तानां वधुर्भिः कालसन्िमेः। स चक- 
क {ि ॐ = 

सघलो नाम संप्रामः ङष्ण ! विच््,तः। दषतरिह 

निदिं्टः कालः ख्ादेष संन्नितः” हरि०९ ईश्र° । चकसा 

निं तस् अण |` चाक तच्िडंतते बुद्ख “चाक मौपन- 

मिव्येव' संखाम' रणवित्तमाः| कथयिष्यन्ति लोकेऽखन् 

चे धरिष्यन्ति पाथाः” ह{रि° १०० । 

चकयान न° चञ्गयुक्त यानम् । चश्युक्ते याने रथादौ | 

“असौ पुष्य(ष्य)रयञ्चकुयाःणं न समराय यत्" अमरः । 

चकर्त ए° चङ् रत्तति अण् उप० स^ । युद्धे मेनापति 

चकरचचके योधभेदे । “माद्रेयौ चक्रच्वौ त॒ फालयुनख 

तदाऽकरोत्" भागआ०१३८अ० । “यमौ च चकर्त ते 

भवितारौ मह्ावनतौ" भा० विर ३२ । 

रोषे भदिराच्ञोऽतिविद्ठतः” शेय | रल् चक् 

[ जातित्वात् ङो । 

चक्र 

रत्तकोऽध्वतर । 

चकरद् स्तो चक्मिव इनत्तोरदोऽख । शकर तिकञाण च्तियां 

` चकलच्तणा सती चङ मर्डलाकारङु्ठो लच्तणं प्रतोकार 

साधनद्ह्यं चिङ्मद्य । युडच्याम् रत्नमा" । 

चकलतास्र ए° चश्-तप्नौ करे रक् चक्रः त॒भरिस्ाधनः 

लतास्रः । दडरसालबक्ते राजनि° [रुस्ताभेदे अमरः । 

कला स्त्ली चक्र दद्ररोग लाति ला-क | उद्खटायाम् 

चकलि्ता सनौ हैत) राशिचक्रष्य कलापे भागभेदे 

कलाञ्च २१६०० भिताः । तथाहि दादशराश्यात्मङचक्ख 

रे करारेच्ति"थांशतकल्वात् ३६० ऋंथात्मकं राशिचकरम् 

कंश &° कल्ञामितः तदङ्कख ष्टा युणने २१६०० 

कलाभवन्ति इति कलापय्यांयलिघ्रानां तावद्दितत्म् । 

चक.वत् त्रि चक्रमस्त्यस्य सतुष मख वः । १चक्रास्तरयुक्त 

स्जियां ङीप् । रतेचिके च । (खनाचक्रध्वजवतं > - 

नैव च जीवताम्" मनुः | “खनावान् पशुमारणपुव्ं क 

मांखविक्रयजीवौ | चक्रवान् दीजवघविक्रयजीवो तेलिकः 

ध्वेजवान् मद्यदिकयजोवौ शौ ख्डिकः?' कक्ञ.कः । चक 

तदाकारोऽसू्यख । चकाकारसडथाकारबुक्तो रेपव्वं त- 

मेदे ए०। “तत्नैव चक्रसडगशं चक्रवन्त' महाचलम् । खड- 

खकृट' विपुलं" भगवान् संन्यवेशयत्” इरिवं° २२५अ०] 

चक्रवर्तिन् प° चक्रो भूमण्डले, . वर्तित" चक्र' सेन्टचक्र' 

द स्वं मूमौ वेथित शौनमख  इत-इत-शिच्-वा 

खनि | पससद्रपय्य नचितेरधीश्वरे, असरः रवात् क- 

शाके राजनि०। शजठकायां. शब्दात चि° ५जटामां- 

साम् ४अलक्तवो च स्तौ ङोप् राजनि°। ५जनौकाम- 

७११ 
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गन्धद्रव्ये सत्र अमरः चङ् द्रव वन्तेते। चक्रषाकतुच्ये ति 

“लब तन्वि ! कुचावेतौ नियतं चक्वत्तिंनौ । शचासमद्र- 

क्तितौथोऽपि भवान् यत्र करप्रदः" उड्रः) “"यचक्- 

व्तिंत्वमवाप दीरः ख्ख: कर्मभिः शक्समप्रभावः'” 

इरिष०१५४अ० | ५इन्द् ग जानां गिरि चकत "कुमा०। 

“न्ध यख एरोधगे गुक्तरपमिदं तव । पुत्रभेवं गुणोपेतं 

“रिद्याधरराच्यमिव चञ्- 

वत्तिनरबाहनो{चतम्” काद्° 

चकपन्तिनमाप्र ह" शक्र 

चक्रवाक ६.स्तरो° चक्शब्ट् न उच्यते वच-पररिभाष्े कमणि 

चञअ न्दङका० कुत्वम् । सखनामश्याते खगे अमरः) 

परस्सराक्रन्द्नि चङ्वाकयोः षरोवियुक्तं भिथुने 

डंपावती' क॒मा०। स्तियां जातित्वात् डेष् | “वस्- 

णाव चकवाकोसम्' यज् २४।२२। “*सरिद्परतटः- 

न्तादागत। चक्रवाको" माधः | "दूरीभते मयि बहचरे 

` चकवाकोमिवेकाम'? मेष०.। 

चक्रवाक्रवतो खलो चकवाक्ञाः भन्त्रा सन्त्यत्र सत्प मख्य वः. 
गोप अजिरा सन्नायामपि नं दीचः। बहल चक् 

दाकयुक्त नदीभेदे । 

 चक्रोवाट पु" चक्रस्योव वाटोऽत्र वट-वेष्टने चञ् । {किया- 

र) कमा प्रारम्प् .र्पव्यंन्ते ३शिखातरौ च मेदि. । 

चक्रवाड(न्त) एकमिष व1डते वेदयति वाड-अच) वाडख, 

नलः चक्रभिब बलते.बल बाज्छ लख वा डः | १लोका- 

लोकपब्वते | मण्डले न°कमरः | लोकालोकपव्वं तख 

भूमणङलबेषटनाकारेखः स्यितत्वात् तय) तवम । श्मरड- 
लाकारेणः वर्तिनि सममाते च ““क्ररोट^हा- 

राङ्दचकवाद्धैतिभधिताङ्खाः एथवा्वस्तेः भा० आर 

१८७० ।' रवं ख ष्णो गोपोनां चक्रवालेरलक्कः तः 

छरिर्वे° ७७अ° | वलघातो्ाडघातोवां . न्तःस्यादि- 

: देने चर्या दत्वाभावात् अख शब्दश दभ्यं मध्यत्वकलखन 
। प्रामादिकमेव ( 

चक्रवाले षु चकसिवर.करातः | (चण). । अरनिवायौ वात्या 
याभि ““द्योनाच्ाः दणावत्तः कसभ्टयः प्रचोदितः 
चंवातस्वद्पे यं ज इारासौनंमभेकम्" भाग० ७।१य्द्मोर 

क्रदि स्त्री चकमिधं डि ्द्धेरपि एनं डिश्कषटद्धि 

` र्दाद्कता” शति नारदोक्त {दञ्धिभेदे। तहानादिप्रकार 

^ दर्भितो यथा “नातिखांवत्खरतं धि" नवाद्ां | 

प्नक्रेत् । चक्तवधिः कानडङ्धिः कारिता कायिका च 

था | छर 'दादमथलतोयं कत भिद पुनः कृडयाम् । 

चक्र 

से त्वा निजितां इचि करणं परिबसेयेत् । अद्यतया 

तत्रैव हिरण्य प{रव्त येत् । यावतो सञ्५वेद् इधस्ता- 

वतीं दामानि" । ““ममेक खिन््ासि मास्ये भाख्त्ये 

वा गते तद्ध डधिः विगख्य एकदा दातव्येत्येवं विधि. 

नियमपूब्वं कड ख ह षसत्तमं : संवत्सरपय्यं न" कुब्दात् 
नाविकान्ते स वत्सरे श्वि ग्टह्होयात् न च शास्त्रोक्त 

धम्यं दिकलिकशताद्यधिकां ग्ट्भौयात् । -खधम्यतत्रोध- 

नार्थो निचेधः । चश््ादिचदटयौं चाशाद््रीयां न | 

ग्टक्हीयात् | वाखां खद्ूपनाह टहस्यतिः "(कायिका 

कायसयुक्ता मासयाहा च कालिका। ड = दिकः 

कारिता ऋणिना कता” । ततर चज्द्धिः खच्धपेरेव ` 

गह्िता । "कालदु हिगुखाधिकयहखंन । कायिका 

 चातिवाहृदोहादिना।! कारिता हखिक्रेन या चखापत्- 

काल एव उन्तमणथधपोडय ता | चतच्छोऽपि दडीरथा 

स्त्रीया न ब्टल्लोयात् । तथा च इह्यतिः “मागो 

यद्विय चश्ढञ्चिश्च ्ट्ते। पृथे च खोदेय 

पञ्चात् वादकं घ्य' तिगे तसम्" । कालायन: ^“ खिकेल 

डता इङ्धिरधिका सम्प्रङद्छिता ! *५पत्कालक्ता नित्य 

दाव्या कारिना तया ¦ कन्यया कारिता ढद्िन्न दातव्या 

` कथञ्चम"'। ऋणं द्ाठुमिति } अधमे घनद्ानासाम्यात् 

यङि घने ख्या दक्रियां कन्त गच्छेत् स निच्छि"तां 
८ चउक्तमागेंखण सत्यतया ात्रञ्ञात् छतां इद्धिं दन्ता करणं 

ख्य पुनः कुयात् । अद्शयित्वेति । यद् देवगन्या 

्विद्िरगयम्धि = खमय' दातु न शक्रोति तदा बड 

ग्ट्द्ोत्वद तलेव पुनः क्ियमाशे रेख्यादौ इङिद्धिर- 

गदया दिेषमारो पयेत् । यत्प्रमाणं चक्रडद्धिधन तदाननं 

` सम्भवति तहात्रमहति' कुङ्ञ,° 1 

चक्रमस्लदय क्च चक्र चक्रवच्छकटादि तच्चिभित्ता इ्धिः। 

रशकंटादिभाटक्षद्धपलाभे च | ““चक्रटद्धि' समाख्दो 

देशकालव्यवस्थितः । अतिक्रामन् देशकालौ न ततृफल- ` 

सवाग्र यात्”? . मनुः | “चक्रउङ्धिभिति । चक्ररद्धिशद्ट् - 

जाल -चक्रवच्छकटाद्नाटेकद््पा दद्धिरभिमता चक्र 

` हङ्धिंमा शित उत्तमर्णो दे शक्रालव्यंवस्थितः । यदि वारा- 

शसोपयव्यन्त' लवणादि शकटन वहाभि तदा ममेय 

` इनः दातव्यमिति. बेवने देशव्यवख्ितिः । यदि मासं 

यायदद्ामि तदा भेय्डनं दातव्यमिति कालब्यदस्वितिः 
पवमथ पगतदेथकारतै ` सियभ॑स्यौ देबाद्पूरयन् ` थक 

दादिनाऽ्वहन् बाम्टम्फलं सकं न प्र परोत" बर्.१ | | 
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` चक्रा 

चक्राय. पु०-चक्राकारः, व्य॒हः। चक्राकारे सेनासच्चि- 

वेशम चक्रन्द दग्यम् | 

चकल्या स्त्रो चक्रमिव शत्यमल । शे तयुञ्चायां राजनि° 

चको स्त्री चक्राणां चेशिरनच्र डोव । अजष्टद्खनाम् 

छच्तमेदे रलरभाला तस्या ःफलानां चक्राक्रारष्टङ्गचूपतया | 

[ र्अक्रवाके अमरः । 

खकसज्ु न° चक्रख सत्रा सुंन्नाख। वङ्कः धातभेदे हेमच 

च्वक्रासंवर पुर चक्रमिन्दरियचक्र. सडणोति कच | वद्धभदे 

विका० | 

चकसक्थ .ि° चक्रमिव सकिथ अख षद. प्रच: जित्त्वेन 

 नित्यमन्तोदात्तवा “सकयञ्चा चक्रान्नात्" प्रा चक्रानतप्रति- 

चेधात् न विभाव्याऽन्ीदात्तता | चक्रतुल्यसंकिथयुक्त | 

जातत्वा त्तथात्वम् । 

` अकसाह्वय एनो" चक्र समाना ह्वा यद्य । चक्रवाके 

५“चकोरान् वानरान् डेषान् सारसान् चक्रसाह्ववान् भा० 

आतुर ५४अ०। जातित्वे ऽपि योपधत्वात् स्त्रियां टाप । 

चकदहस्त ° चङ हत ऽध्य । !चकपाणौ विष्णोः र्चकथा- 

रिाते निर । [ द्याञ्च राजनि | 

चका स्त्री चक-हप्रौ रक् । धनागरस्तायां, २ ज्कदष्ट- 

चकंश इः चख रागिचकखां्ः। 
षष्ट त्तर श तल्नयाक्षके भने | ` 

षक्ा(कौ)द् स्त्र चक्राकारेणांकति अहते वा यक-गतौ . 

 ऋअक्रिडः, गतौ अच गौरा० ङोष | हस्यां शं्दरला" । 

चक्राङ्गः ५०, चकंभिवाद्धं चकमिवाङ्क . यख । १ से । स्यां 

जातत्वात्. ङीष |.चकमङ्गमख । ररथे अमरः । इ- 

` दमृच॒ञ्च चक्ाङ्कम वच॑ः काक विहङ्गमाः 

` ४१अ० इखकाकोये | शच कवाके “कल विङ्क' सवं हंसं 

, चक्क सरामकुक् टम्" मलः अभच्छमांसोक्तो | हसख 

शययुप्रादान्रादसख चक्रवाकाथता | [लतायां रल्नमाला | 

चक्राङ्ा सन्नी. चक्रमिवाङ्गमसखाः अच । शद्शनायां 

च काङ्ग शली चक्रमिव चक्र" टप्रिकरभङ्ः वाऽखाः.ङोष। 

, . #कटुरोडिन्राम् भेदि । रखा शब्द्रण । रहि 
` कमोचिकावां लिक्रार । म्यां भदृणपर्या / 

भार कणर 

- च्च .राज्निः । ६कक दश्ड्ङ्कयरां रलमा०। 

--चकट : पुम चक्रः चक्राक्रारमटति अट-अख उप० स | 

१विषवेद्ये २धन्ते' रदी नारे परिमाशभेे च मेदि । 

चक्र! धिबासिन् ए* चकः टश्निकरमिवासरयात अधि+पासि 
शिजि-।ढपिङरसौ रभवुक्तं नामरङ्क्ट त (नारेज्गानेव्)लिका०। 

श्वक्रायुष ए० चनुमाबुधमश्य । विष्णो "चकयुषेन चक 

चकि न् ए चक्रमस्यस्य इनि । 

, डप् । १६चक्रबुक्तरवाद्यारूढ ति° । 

सागि २६० | 

[२८४१]. चन 

पिबतोऽच्टढमोजसा । शिर ब्ष्डिन्नम्" भागया०१९२अ० | 

२ चङ्गास्त्रधारिमात्रे चकप्रहरणादयोऽष्यल | 
` चक्रावत्त ए चकखख वावत्त :} घणने छेमच० ! 

चक्राद्न ए० चक्रति आ्ाह्भा यख । 

र्चक्रवाके च| ( 

चकि, ति लं-कि हितम् | 
चक्रये" 

शचक्रमहे राजनि । 

करणशोले ‹“चक्रि' विश्वानि 

० १।६।२। {श्वानौव्यतन कियोगे ष्ठी 

निषेधात् कम्पणि दितीया । { राजनि° । 

चकि,का ठन् | 
श्विष्णौ र्पामजालिकें 

कुलाले ६ द्चके लि 

सेदि ७अ्रजे दस्रौ ८तेलिके शब्ट्र०। चक्र राषटुचक्र 

स्वत्वे नाय ईइ नि । € चक्रवत्तिं नि हेमच० | १०चक्रा- 
महे" त्ख तदाकारपलत्वात् | ११तिलिणे १रव्यालनखे एु० 

१३काक १४गद्भे च पुत्रो राजनि | तयो्क्रवद्- 

 स्वमणवत््वात् तथात्वम् । १५ चक्रयुक्तं त्रि* सव्व स्तिया 

स्त्रो चक्रं तदाकारोऽखूयययाः जानुनि 

श्च क्रवाके ४सपे पुस्त्री° | 

"चक्रिणोटश- 

“चक्रिणः चक्रयुक्तरवाद्यादढख' 

क्न ° । ५ङैश्यायां चद्रतचचौराच्जातञ्क्रौ स उचते" 

उशनंसोक्तं ` १७ कौ णे जातिभेदे घु'स््लो° | ८“पद्' महे 

 शदधालयच।र्ु चक्रिणः” भाचः। विष्णोञ्च मनस्तज्वा- 

मोख्दसख" मनुः । 

कक्चक्रसख लोकरच्चाथ चद्थेनचक्रस्य वा धारात् 

तात्वस् । अतएव ““अतौदरः कुण्डलो चक्रो" “द्ध 

श्टचन्दको चक्री" विष्णं स हिधा प्रयोगः अवय- 

बाथभेद्ाभ्यामिति बोध्यम् | 

चकोवत् दस्त चकत तदद्ग मणभस्यख मष् आसन्दी 
वदिल्या° पा० नि° । शगदेभे अनर; । `“चकौोवदङ्गरु 

धज्रुचो विखच्,:” ।  र्राजभेदे ५ -चिश्जो°। 

दौ दिकिप्रयोगे ३चकयुक्तमात्रे च | “सदोहविधानानि 

चकोवन्ति” कात्या० खरौ २४।२१।१०। सदोहविर्घांना 

ग्नोभ्राखि चक्तोउन्ति" २४।५।२६। च्तनियां सव्व ङोप् 

साच 

चक्रा, लि° ल हितञ्च | कत्रि उच्चलद्° । 
चकण्वरौ स्तो ६त०। जिनानां विद्याभेदे रराष्ट रो षु । ` 
चको पजौविन् लि* चक् तेलनिष्यीड़नयन्त्रहपजीवति उथ 

 जोव-{शनि । नैङिक |` 

चच्चं कथने त्यागे च अद्¡° अ्तग्सकण्सेट् । चष्ट । अर्त् 

शयत त्यागे त संभन्चिष्ट -चरह्गै *ख्ये चच | 

भाष्यमते अक्शासोत् अक्थासत | अकश चक्पे । ` 



चनु = { २८४२ ] चन्तु 

अनु--पञ्चाइृक्तो “परायतीं मातरमन्वच्ट''ऋ° ४।१८।३। 
च 

खभि+श्राभिसख्येन दशने “कदा चिकित्वो अभिचकच्से नः” 

ऋ° ५।३।६। 

अव+अधोद्शने | ̂ हुपर्णोऽव चत्त चमं सोमः'' क ०२।७१।६। 

आख्याने । 
॥ | = ॐ तां ताभ्यां वचसाचट मेयिलोस्* रवः । [२।४।४।२। 

“विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्ते | “स राषण- 

अनु+च्ा+अन्यो ख्याने ““णतननेव तद्न्वा चच्चते?” त° त्रा 

ऋर्भि+चआा+-आभिखख्येनाख्याने । “अभ्या चष्टाहुरागास र- 

न्वोभतेन चक्षुषा” भाग° १।९।११। " ऊमभ्याचष््' प्रच 

[त° ब्रा० ३।२।२।४। 

` उद्+अ+उदाहरये ““तद्यादध्व थ्, रेव गो ध्या गर् दा चष्ट” 

प्रति+आा+प्रत्याख्याने निराकरणे “गुरूएुत्रीति छत्वाऽं 

प्र्याचच्ते न. दोषतः” भा 

. वि+्रा+व्याख्याने विवरणे 1 “ "व्याचक्षाण तमेनिदि- 

ष्यासस्व?' शत° त्रा" १४।५।४।४ । | 
सम्+अआ+सम्यगाख्याने । 

४।१३। [ परिचक्षते" मनुः | 

परि+परितः कथने विख्यातौ “ेदप्रदानाद्ाच।खं* -पितर' 

प्र+प्रकरषय कथने विद्यानौ ] “तुं रेवनिम्कित' देशं बद्धा 

वन्त" प्रचत्ते" जहुः “दहति प्रेतमिति प्रच्चते” रषः । 

प्रति+प्र त्तरोज्ञौ प्रतिष््पोक्तौ च “दात सर्व्वं भूतेषु दार 

प्वग्निभिव स्ितस् । प्रतिचक्तोत भां लोकः” भाग०३।६।३। 

व+ विशेषेण कथने विख्यातौ “विश्च विचच्ते धीराः 

योगराद्धेन चच्तुषा"" भाग. १।११।१७। विचक्तणः | 

सम्+ रस्यक्कथने । ' 

सञ्जय!" भार भोच्ञञ्र | 

चक्तण नण्चच-च्युट् न ख्यादेशः । १अदुयहेण दभन “कह- 
रुण चत्त णम्” ऋ १।१०५।६। ““चच्तयमदटुख हदे - 

नस्” भा० । र्कथने च । करणे ल्युट । श्च्टशे 
` मद्यपानादिरोचके (चाकना) द्रव्यभेदे हेम च° । 

चक्षणि लि चच्त-अनि। प्रकाशके। 

चकत "क ०६।४।२। 

कभे"" ८।५।१४। 

अआ०७७अ० । 

“ततसत्यः नः समाचन्न' भाग०!। 

“सनो विभावा 

[रडपाध्यावे उणादिकोधः ] 

न्त्स पु चन्त- चरसि न स्डयादेशः। !8दहस्यतौ लिका | 

चक्ुःखपस् पुस्त्रो° चत्तप्रा ग्रटणोति खु-खद्चन्, चन्लरेव 

श्वः कर्णो यवा । सर्पे अमरः | “श्रदस्तदाकंणि- 

फलाढजोवितं दशोह य" नस्तैदैवीलि चाफलम् | इति 

स चन्त: श्रवसां परिया नले स्तुवन्ति निन्द्न्ति द् तदा- 

कन" नधः | 

"+ 
^नमेरोरण्यन्तरे पाश्च" -पूव्व ` संचच्च 

चन्तुमल न> &त° । (पिचटि) नेत्रमले शब्दा चि । 

चच्तुवहनिका स्तौ शाकदोपस्य नदीभदे! “महानदटो- 

च कौरव्य! तथा मखिजला नदो | चच्् थ्घनिका 

चैव नदौ भरतसत्तम }"'भाग्भोर ११ | [ रत्रमा०। 

चक्तवहन नजचनतनतच्जयो तिति वड-नु । १नेषशटङगोचे 
चन्तुविघय घुर ईत | १चन्न खादयो ख्पादौ। सच 

माप्रान्डक्नो यथा “द्ग नरप नयनख्य गेःचरो द्रव्या 

तद्वन्ति एयकल्वसंख्ये | विभागसंयोगपरापरत्वे सले 

परिमाणयुक्तम् । क्रियां जाति' योग्यर्डान्तिः 

समवायन्च तादशस् । गम्टह्भाति च्;, 

लोकोद्ध.तद्पयोः'” । रनेतरप्रचारस्याने च 

चकत विषये न यरेष्टासनो -भवेत्"' भुः 

चच्ष्न् तिर चत्ता हन्ति हन-क्रिप रत | दश्िमानेख 

चातिनि ˆ सप्स्मशसमाः केँचित्तथान्य 

द्रव्यत्व 

सम्बन्धाद् - 

मकरस्यशः। 
विभाष्य घातिनः केचित्तथा चक्त्.हेोऽपरे"' भागाः 

५अ० ॥ ^त्वां ते चन् हणं प्राच दग्धा चोरेण च- 
च्त्,णा?' भाग्भो° १२२अ० । 

चक्षुष्मत् लि° प्रशस्त चच्च्रस्टख मतुप् | प्रशस्तनेतरयुक्त 

““चकु्रत्ता त॒ शास्त ण खच्छाकाटायेदभिना?” 

चच्तु्य लि° च्च ते डितः यत् । १ चकत {हिते रप्रियदथेने 

श्वुः। 

जट० । रेकेतक्टक्ते ४षगडरोकटच घु" मेदि ५गो- ̀ 

भाञ्जनडचचे घु राजनि &राञ्जने हेमच०। असौ- 

बोराञ्जने प्वर्परीठत्ये <प्रपौण्डरोके च न° राजमि°। 

शतेन शिरसः स्लञान चकत ष्यमिति निदिं येत्” खड. । 

““चच्् ष्यः खतो भवति य णव" वेद” खा» ॐ०। चन्त, 

पि भवः शरीरावयवत्वात् यत् | १भ्ने्जाते लि°। 

“चननष्यः खलु महतां परोरलडघ्यः"माघः । “चत्त ष्यः 

अकिः प्रियच । ““प्रयेऽिजे त॒ च्च्य" इति 

विचः” सङ्गि । । 
चक्तुस् न° चच्च-धादनाभनेकाथत्वात् दर्थने करये डसि । 

१नेते तञ्च चात्प्तानसाघनमिन्दरियमेद्ः च्च्विव्ट् 

४५ ° दृश्यम् तख तेजसत्व' सक्ता. समितं यथ 

५ चतत् स्तं जसः परकोवस्यश यव्यज्ञकत्वे सुति परकीय 

रूपव्यञ्जकत्वात् प्रदोपवत् प्रदोपशख सीयस्सरेव्यञ्चकता- 
दाद्यं परकीयेति घटादेः स्वोयर्पव्यञ्च त्वात् व्यभिचा- 

रवारणाय, हितौयं परकोयेति खधवा पमावादष्टान्तत्व 

सम्भवादाद्यः परकीय न देयम्" चकु ;सचचिक् नयात्व- 
` वारणाय द्रव्यत्वे खतीति षाश्वस्" । चक् घौऽधिषटात्रेवः 

[॥ 
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सरष्थ: | “दिग्बाताकं प्रचेतोधी्यादि” शार्ति०्उक्त:। 

र्तेजसि च । व्य इत मे" ताण्ड ° ब्रा° | चक्षे 

तेजस ' भा० । 

चक्त्या स्त्रो चक्षे हता यत् । शशुभगायां स्तिया रक 

लल्थिकायां मेदि० | रेअजष्टङ्खय्राम् ४वनकुलल्विकायाञ्च 

राजनि°। 

चत्तराग इ चचुगोरागः रक्तता । १नेलारुणतायां चचषः 

1" । रागः खलुरागः। रनेलाकष्के अनुरागे “च- 

चूरागः कोश्िलेष (न परकललेष)"” काद्° । 

चन्चरोग घु ६त०। नेनरोगे नेत्रावयव विभागः चशतोकः 

अक्तिश्द ७५ ्ण्दशितः । तत्र निदानादि छते उक्त 

^“डष्ण।भित्नद्च जल प्रवेधा,रे णात् सप्रविपय्यं याच्च । 

परसक्तसंरोदनशोककोपक्ते शाभिघातादतिनेथुनाच्च । श्- 

क्तारनालाग्हकृलल्यमाषनिषेव णाद गविनिखडहाञ्च। सख 

दाद्रजोधूमनिषेवणाञ छदे जिवातादमनातियोगात् } वा- 

ष्य हाल च्छनि रोच णाच नेनरे विकारान् जनयन्ति 

दोभाः। बातादथ तथा१ ° पिन्तात् कफाञ्चव त्रयोदश | र- 

क्तात् षोडश विज्ञेया सवेजाः पञ्चविंशतिः तथा बाद्धौ 

घुनर्हौ च रोगाः षट्सप्नतिः ख्टताः | इह ताधिसन्योाऽ- 

निमिषो ददि्ेम्भीरिकाचया | यज्ख वाव्तं वतम 

म. ते सिध्यन्ति वातजाः| याष्योऽथ तन््रयः काचः 

साध्याः खयः सान्यमारूताः | शुष्काल्िपाकाधोमन्यखन्द् - 

भारुतपथ्यंयाः। ऋसाध्योद्खजात्यो यो जलस्तावश् 

पे्तिक्षः । परिक्डायो च नीलञ्च याप्यः काचोऽथ त- 

न्यः | अभिष्यन्दोऽधिमन्योऽन्ताध्य् षितं शयुत्तिका- 

वया । दिः पित्तविद्ग्धा च पोथक्यो लगणञ्च यः| 

साध्यः कफजस्तायो याप्यः काचोऽय तद्धयः| अख- 

भिष्यन्टोऽधिमन्यश्च बलासखथिनञ्च यत् । दषः से. 

ष्मविदग्धा च पोधक्यो लगणद्च यः । क्रिमियन्धि- 

भरिक्लिच्रषं एतास पिटकाः । च पोपना हः साध्यसतु 

कथिताः ज्ञ जे त । रक्तल्लावोऽजकाजातं शोखि- 

लार्गो$वलम्बितम् । शक न साध्यः काचश्च याय- 

स्तञ्जः प्रकर्तितः। भन्वखन्दो क्लिटवत्म हर्भौत्मातौ 

तथेव च । सिराजावञ्जनाख्या च सिराजालञ्च यत् 

रूटतसम् । पर्यया एक श खिताम्मच्ज्, नच 

यः|. एते साष्था विकारेषु रक्तजे भवन्ति हि। पू 

यस्ावो नाकुलन्ब वरमच्िपाकात्ययोऽलजो | च्छसाध्याः 

खवेजा याष्याः काचः कोपश्च प्रच्छणः | वर््ापवन्धो 

४६ वा० भाग ४ 9 ̂ 

चन्त 
प रे 

यो व्याधिः सिराद् पिडकाचया। प्रार्यमो{धि- 

सांसामस््ञाखर्मत्सङ्कि्नो च या। पूयालसच्चावं दच्च श्या- 

वक्षद सवत्र नी । तथार्णोवतमं शुक्रासः शकं रावम यञ्च 
[। ४ 
वे । सशोफश्चाप्यशोफञ्च पाकतो वहलवर््ं च | ऋ 

क्लिन्नवत्मं कुम्भोका विसवत्मं च सिध्यति शनिभित्तो 

ऽनिमिन्तश्च दावसध्यौ तु बाह्धयजौ । षटसप्नतिविका- 

राणाभेषा संग्रहकोत्तना । नव सन्वाश्रयाशेष व- 
# 1 

तमं जास्त कविंशतिः । शकम दथेकच्च चलारः श- 
ष्णभागजाः । स्व्वाच्रयाः सप्रद उट्जा हाद्चैव वु । 
वाह्य्रजौ हौ समाख्यातौ रोगौ परभमदारुणौ । भूय 
एतान् भ्रवच्छानि सङ्खयाख्पचकिल्सितेः" । ` 

“अथातः सन्विगतरोगविक्नानोयमध्यायं व्याख्ाखामः | 

पूयालसः१ सोपनाहः२ स्तावाः ३।४।५।६ पषैथिका- 
लज ७।८। ठनियन्विञ्चर विन्नेया रोगाः सन्ि- 

गता नव | पकः शोफः सन्विजः सं्तवेदुयः खन्द" 

पूय पूति पूयालसः१ सः | अन्िनाल्यो दरिषन्ा- 

वएटाकः कर्डप्रायो नौरुजस्त् पना हः 1 गत्वा 

सन्धोनखभार्गेख दोषाः क्यु : खावान् रखम्बिह्ेनान् 

स्वलिङ्गान् । तान् वै स्तावान् नेननाङोमयेके 

तखा लिङ्ग कोत्तंयिष्ये चतद्खा। पाकः सन्धौ 

संवेद्य पूयं पूयासावोर नेकर्पः प्रदिष्टः । चतं 
खन्द्र पिच्छिलं यः सृवेच्च स्ेद्माखायो नौरुजः सप्र 

दिष्टः। रक्तासावःरे शोखितोलयः सरक्त कोष्णं नाव्य 

संसुेन्न तिषन्द्रम् । पोताभारं नलण्ष्ण जलाभं 

पित्तसावं४ संखवेत् सन्विमध्यात् | ताला तन्वो दाह 

ऋलोपपन्ना र क्ताजन्तेया पवथोऽ दत्तयोफा जाता रन्धौ 

रष्णगुक्ञे ऽलजोऽ ` खात्तखिनच्ने वाख्यपिता पूरवलिक्गः | 
किमियं न्वतं नः पच्य कड्" कुष्; लभयः ६ 
सन्धिजाताः | नानादपा वतम शुक्त शन्धौ चरन्नोऽ- ` 
न्तनयनं दूषयन्ति !* “अथातो गतरोग विन्नागीयभ- 

ध्याय व्याख्याः । वगदोषाः ससस्ता्च यदा 
बत व्यपाश्रयाः | सिरा व्याप्यावतिष्टन्ते ब्म लधिक- 
मच्छिताः । विवद्धगरं मांसं रक्तञ्च तदा व्व व्यपाञ- 
यान् । विकारान् जनयन््याशु नामतताज्ञिगोधत। 

उत्सङ्गिन्यथ? कुम्भोकार पोधक्योरे षक थ्रा४ | 

तयार्शौवत ५ शन्का स्तयेवाञ्जननाभिक्षाऽ। बहल- 

बत्मं८ यद्वापि व्याधिवत्मवबन्धकः€ । क्लिक मव-. 

ता द्यौ १० श्याववत्ं ११ तथेव च । प्रलिन्च!९ लपररि- 
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किर १२ वलम १४ वातंइत।५न्त॒ यत्। अवं दं१६ 
निमिष!ज्च्ञापि शोखिताथेप्ञच यत् खूदतम् | 

लरणो१€ विसनाभा२० च पच्छयशोप?स्तधेव च। 

रुक्विंथतिरिव्येते विकारा वत्बसंश्रयाः। नाभिस्ते 

सखदि्टा लच्तसोस्तान् प्रचच्छाहे। -पिडक्षम्थन्तरसखौ 
बाद्धाधोवत्म संश्रया। विज्ञे योल्धङ्किनो१ नाम तद्र पपथिड- 

कान्वितः | कुम्पीकवीजप्रतिमाः पिडकाः पच्छवत्म नोः 

अद्यायन्ते ठ भिच्नायाः कुम्भौकपिडकास्तु ताः२। 

कच्छ स्त्रावान्विता गुव्योौरक्तसपषेपसच्चिभाः । प्डकाचचर्- 

जाग््यः पोथक्यरे दूति संज्ञिताः | . पिडकाभिः सष 

च्छाभि्नाभिरभिसंदता । ण्डका याखरा स्थूला 

साप्ेवा वत्र शकरा | खच्छः खरा वत्र स्थास्तदर्थो 

बर्क५ कौत्यते । दीर्घाऽङ्रः खरः सव्यो दारुणो वतं 

सम्भवः। व्याधिरेष समाख्यातः शुष्काथे६ इति संन्ञितः। 

दाहतोद्वतौ ताखरा पिडका वत्र सम्भरवा। शख्टदी 

मन्द्रुजा सच्छा न्ञया सा ऽञ्जननाभिकाऽ। बर्मौपचौ 

यते यख पिडकाभिः समन्ततः } सव्णाभिः समाभिञ् 

दद्याद ह लवल्मं ८ तत् । करण्ड मताल्मतोरेन वत्मं शोफेन 

योनरः। न समं काद्येदच्चि भवेद्न्वः€ ख॒ वत्नः। 

-स्टदलपवेदनं तास्व यदत सममेव च । अकसखाद्ध भवे- 

दक्त क्लि्टवरत्म १० तद्ादिथेत्। क्कि" एनः 'पित्तयुक्त वि- 

ददेष्छोखितं यदा ¦ तदा क्िन्रतवनापद्चखच्यते वलम क- 

दमम्११ । यदद बाद्यतोऽन्तञच श्यावं छनं सबेदनम् । 

दाहकणर्ड़,परिक्तं द श्याववल्मे ति १२ तन््रतस् । अरुजं 

बाह्यतः खूनमन्तः ज्जिन्र स्वत्यापि । करण्ड निस्तोदभ्- 

विष्ट" ज्लिन्नवर्त्म १२ तडुच्यते। यद्य धौतानि धौतानि 

रुम्बन्धन्ते पुनः एनः । वर््रान्यपररिपक्रानि विद्यादक्लि 

न्तव १४ तत् । धिसक्तस्ख्धिनिसधेष्ट वतमं यन्न निमौ- 

कयते | रएतद्वाततं१५ विद्यात् सरुज्ञं यदि वाऽ- 

रुजम् । वल्मांनतरस्य विषमं सन्िमृतमेदनस् । वि- 

त्त यमव दं१६ पुसां सरल्लमवलम्बितम् | निमेषणोः 
सिरा वायुः प्रविष्टो बतरसंश्रयाः। चालयेद्तिवल्मनि 

निमेषः!७ स गदो मनः| छच्नाख्षकिन्ना विवद्धन्ते व- 

तस्था इट्वोऽङ्् राः) ट्ाहकर्ड रुजोपरेतास्ते ऽशः शो- 

खितसम्मवाः१८। अपाकः कठिनः स्थयलो मन्थिव्वत् भवो 

ऽरूजः । सकण्ड़: पिच्छिलः कोलप्रमाणो लगणस्तु?< 

खः शनं यदत्र बद्धभिः स्त्य स्ष्डिद्रः समन्वितम् | विसम 

ज्लजल् द्व विसुवक्गेतिर्०्तन्रतम् | पच्छाशयगता दोषा- 

च्च् 
स्तीच्छामाखि खरास्थि च) नि्न्तयन्ति ` पच्छा 

तेच्ल् “टच चि द्यते \ उत्पादितः एनः शान्तिः पच्छभि- 

श्चोपजायते। वातातपानलदं षी पच्छयकोपः२१ ख उच्यते | 

शक्रभागरोगभेदास्तु!+ अर्म न अब्द २७६४० शतोक्ता 
दर्शिताः तन्नत्य' ततः थेषन्तु यथा 

“स्ायय्भत्यभिपटितं खरं प्रपाण ५। श्यावाः खः पिश्ि-' 

` तनिभास्तु विन्द्वो ये शुक्ति सितनयने ख शुक्तिं ् नः६। 

एको यः शशरूधिरोपमः विन्द् : शुक्तस्यो भवति तम- 

च्ज्, नं ७. वदन्ति । ` उत्सन्नः सलिलगिभोऽथ पिर्शुक्तो 

दिन्दुथः ख भवति पिष्टकः चत्त: । जालाः कठिन. 

सिरो महान् स॒ रक्तः सन्तानः श्टत रह जालसंन्नि- 

तश्स्तु। शुक्तस्याः तपिडक्ाः सिराटत्न यास्ता वि- 

द्यादखितसभीपक्लाः सिराजाः।०। कांखाभो भवति 

बिरद्रतः स्ति यो विन्दुब्बां स त॒ किरुजो 

बलासक्राख्यः११ । 

सष्णभायतरोगास्तु तनोक्ताः४ छष्णगतशब्दे २२१२० 

दिताः: । सवेगतरोगासतु१५. तलोक्ता यथा, 

"अथातः स्वेगतरो यदिन्नानीयमध्यायं ` आद्टयाखामः } 

खन्द्स्तु४. चत्वार इ होपदिदास्तावन्त एवेह तथाधि- ̀ 

मन्याः४| शो फान्वितो*ऽओोफयुत १७ पाकाविल्येवभेते दश 

सम्प्रदिष्टाः} हताधिमन्यो११ऽगिलपच्टय१२द शुष्काचि- 

पाको ऽनयत एव वातः+ । दद्िसथानष्ाध्व षिता१५ 

सिराणाछत्मातहरषाक्पि!६ स्वभागाः। प्राये स्वं 

नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्द्निमिन्तसुखाः । ताद् - 

घःन्दख्दीग्य मारपा चरेदाश्चु हिताय धौभान् । नि- 
स्तोदनं स्तस्भनरोमहषसङ्कृपपारष्यशिरोऽभितापाः। 
विश्ुष्कभावाः शिशिराञता च वाताभिषएन्ने नयने भवन्ति। 

दाहप्रपाकौ धिशिरानिनन्द् धूमायनं वाष्यसरुच्रवञ् । 
उष्णाखता पोतकनेल्लता च .पित्ताभिपच्र नये भवन्ति९। 
ष्ण भिनन्द्ा युरुता्िशोफ़ः कण्ड़ पटेदौ सितताति 

शत्यम् | चायो खकः पिद्छिल एव चापि कफाभिपन्न 

नयने भवन्ति । तान्बाञ्ता लोहिननेन्रता च राच्यः 

समन्तादतिरगेहित्ा । पित्तख लिङ्गानि च यानि तानि 

रक्राभिपन्ने नयने भवन्ति । दद्धरेतेरभिषयन्द करा- 

यासक्रिंयावताम् | तावन्तस्लधिमस्याः ट नयने तोत्रने- 
दनाः | छत्पाद्चत इवात्यये नेल निर्भ्यते ठया । 

शिरसोऽ्गन्तु तं बिद्यादधिमन्धं. खलच्णेः| नेत्रस- 
त्माद्यत व मथ्यतेऽर खि यत्... सङ्कभंतोदनिरशेद- 
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भांससंरब्धपाविलम् | कुञ्चनास्फोटनाश्रानवेपधुव्यवनेयुं - 

तम् । शिरसोऽङ्खद्च येन खादधिभन्यः स मार्ताह्\ । 

रक्तराजिचितं स्तावि वद्किनेवावद् इवते यलक्पि- 

रूडोपमं दाहि ल्तारोणाक्तमिव क्षतम् | प्रपकोच्छन- 

वर्णानमस्वे दं पीतदथेनम् । रसच्छो्रोदाहयुतं पि- 

त्ते नाच्छधिमन्ितम्६ । भोफवच्चातिसंरब्ध स्तावकख्डुस - 

शैत्य गो रवप च्छिल्लदू तिका है खान्वितम् । 

नासाध्य 
्माचितम् । 

खपं पश्यति इनखेन पांशुपूखंमिवाविलम्। 

नथिरोदुःखबुतं क्त दमाधिमन्धि तम्७ । बन्धुजौवप्रतौकाश 

ताम्यति स्खथेनाच्चमम् । रक्तासावः सनिस्तोद्ं पश्य 

त्यग्निर्भिा दिशः। रक्तमग्नारिश्वद्ध छष्णभागद्च 

च्छते । यहीं रक्तपर्यन्त तद्र्तं नाधिमन्बितस्८ | 

हनवाषि सप्तराल्राकफोल्ोऽधोमन्योऽद्छक सम्भवः प- 

च्चरामात् । ष्डानादा सारुतोल्यो निहनदराज्विष्या- 

चारात्मे तक्षः सद्यएव } करण्ड पदेहाद्युतः परकोड्-' 

म्बरसच्विभः। दासं हेतास्रत्शोफनिस्तोदगौ रवेः । 

टो स्धः सवेदास.ष्ण शोताम्बुपिच्छिलम् । ^ संरन्भो 

. पच्यते यच्च नेनेपाकः स णेफजः< ॥ योफटहीनानि लि- 

दधानि नेल्पाके त्वशोफजे१०। अन्तःसिराणां इषनः स्थितो 

हटि प्रदिधिपन् ॥ हताधिमन्य ११ जनयेत्तमसुध्य' विद- 

बधाः} पन्डहया्चिभ् वमाचितस्तु यतानि खञ्चरति 
प्रदुष्टः । प्थायशञ्चापि रुजः करोति त .ब्रातपयांव- 

१२्खदारन्ति ॥ यतृक्रुणिित दारूणद्छच्वत्मं विलोकने 

दाविलद्थेन' यक! ददाख्णं यत॒प्रतिबोधने च शुष्का- 

क्ििपाक्ञोपडत १३ तदच्चि ॥ यख्ावदूक्खंशिरो हलस्यो | 

मन्यागतो बाप्यनिलोऽन्यतो वा । ग्य जोऽतिभ्व्वि 

५ ऋोचने वा तमन्यतोवात। ४खद् इरन्ति ॥ चकच्डोेन भृक्तन 

विदाह्ित्ना वा बरञ्छाद्यते सवेत ण॒ नेत्रम् । शोफा- 

निति लोह्हितकं सनीलेरेताद गम्ताध्य्, पितं \५ वदन्ति ॥ 

च्छवेदूना वाप्रि उवेदना वा यद्या्तिराज्यो हि भवन्ति 

ताच्ाः | खड्धिरच्यन्ति च ता: समन्ताद्ववाधिः सिये- 

त्यात) & इवि प्रदिदटः॥ मदान् सिरोत्पातडपे्लतस्तु जायेत 

` रोग्रस्तु सिराप्रहमेः१७ | ताच्ाच्छमच्तः खवनि प्रगाढ 

तथा नः शक्रोन्यभिवीचित्च॥ खथातो दषिगतरोग- 

विन्ञानोयमध्याय' व्याख्याखासः ॥ मष्डरदलमालान्तु 

प्रञ्चभूनप्रसादजाम् | खद्यो तवि, खिद्धाभां सिधा 

तेजोष्भरव्ययेः ॥ आतां पटलेनाच्छो नाद्यो न विवरा- 

तिम् । सौोतसातयरा षां टदिपाङनेयनविन्तकाः ॥ 

चन्त ५. 

रोगांस्तदाश्रयान् घोरान् षट च घटं च प्रचन्हे । पट- 

लाचुप्रविद्स्य तिमिरख च लच्णसम् ॥ सिराभिरभिस- 

स्माप्य वियुणोऽभ्यन्तरे श्टशम् | प्रथमे पटले दोष्मे यख 

दौ व्यवस्थितः ॥ अव्यक्तपनि स रूपाणि स्वाग्येव 

प्रपश्यति | इद्िग्टशं विह्वलति दितीय' पटलं गते ॥ 

सलिङ्गान् लशकान् केशान् जालकानि च पश्यति। 

मण्डलानि पताकास सरोचोः कुण्डलानि च ॥ परि- 

सवां विविधान् वमभ्वः तमांसिवा | दूरख्यान्यपि 

पाणि मन्यते च समोपतः ॥ चमोपस्थान दूरे च 

दष्ट च रविमात् । यत्रवानपि चात्यये छचीपाशः न 

पशग्रति ॥ जङ्घं" पश्यति नाधस्तात्तोय' पटलः गते । 

मष्ान्यपि च पाणि च्छादितानीव वाससा ॥ क्- 

नासाच्ियुक्तानि विपरोतानि वौचते। 

रज्येत ददिषे बलीयसि ॥ अधःस्थिते समोप्ख' दूर 
स्बद्चोपरिस्छिते । ̀ पाद्व स्विते तथा दोषे पाशचंस्यानिन 

प्त ॥ समनतः स्थिते दोषे स् लानोव प्रशति"। 

उदटिमध्यगते दोषो. स एकं मन्यते हिधा ॥ द्दिधाख्िते 

यथादोषञ्च 

, लिधा पशये दड्कघा . चानवश्िते । तिनिराख्यः. स वे 

दोषन्रठधपटलङ्नः ॥ रुणद्धि सवतो दष्ट लिङ्गनाशः 

स उच्यते । तख्िच्नपि तमोभूते. नाति्ढं महादे ॥ 

चन्द्रादिव्यौ सनचलाबन्रिच्ते च िदयुतः | निनलानि 

च्च तेजांसि भ्वाजिष्णुनि च पशृति॥ स एव लिङ्क- 

नाशस्तु नीोलिकाकाचसंन्ितः | तत्र वातेन च।ख्शि 

अमन्तीव स पशत ॥ आाविलान्यरुथाभानि व्यावि- 

इनि च भानवः | पित्तेनादियखद्योतशगक्रचापतडि- 

ह्.शान् ॥ शिख्िवद्धेविचिल्ाखि नीलङव्णानि पशवति। 

गौरचामरगौराखि शतभ्वप्रतिमानि च| प्णोद- 

सच्छा ण्यत्यथे' व्यश्च चेवाभ्वसं वसम् । सलिलक्चविता- 

नोव परिजाद्यानि मानवः॥ तथा रक्तन रक्तानि 

तमांसि विविधानि च । कफेन पशदरद्रपाणि -्िगवानि 

च सितानि च 1 हरितशुवङ्णष्णानि धूमधृमर्शि 

चेत्तते ॥ सन्निपातेन चिलाख्ि विज् तानोव पशनति | 

बह्छवा वा द्विधा वापि सर्वाण्येव समन्ततः। हहोनाधि- 

काङ्गान्यय वा ज्योर्तींप्यपि च प्रथवति ॥ पित्त कयात. 

परिज्ायि भच्छित रक्तेजसा। पोना दिशस्तधी- 

द्यनमादित्यसभिद पशगरति ॥ विक्षौर्यमाणान् खदोने- 

सते जोभिरेव च । वच्छामि षड विधैरागेलिङ्गना- 

मतः; प्रम् | रागोररुष्णे मार्तजः प्रदिटः पित्तात् 



च् 
परिश्ञाथथवापि नोलः| कफात् सितः शोणितजस्तु 

रक्रः समस्तदोपघोऽथ विचिव्र्पः ॥ रङ्गजं मर्डनं टौ 

ख्थयलकाचारुणप्रभम् । परिस्लायिनि रोगे खान्न्हाय्या- 

गोलश्च भण्डलम् ॥ दोष्चयात् कदा चित् खात्खयं तत्र 

च दथेनम् ॥ रुणं मण्डलं वाताञ्चञ्चलं परुषन्तथा । 

पिन्ताख्डलमानीलं कांखाभं पौतसेववा॥ क्षेष्मणा 

बदल" सिध" शङ्खकुन्देन्द् पाड, रम् । चलत्मद्मपला- 

श्स्थः शुक्तविन्दुरिवाम्भसः ॥ खद्यमाने च नयने भर्डलं 

तदिति । प्रवालप्रद्मपत्राभं मक्डलं शोशितात्मकम् ॥ 

दष्टिरागो भवेद्धित्रो लिङ्गन विटोषजे | ` यथाखदोष- 

लिङ्कानि सकेष्वेव भवन्ति हि ॥ ̀ षड लिद्धनाशाःषडडिने 

च रोगा ब्छछाचचयाः ष्डच ष्डेवचस्य्:। तया 

नरः पित्तविदट्ग्धटटिः! कफेन चन्वरस्वथ धमदर्शीरे ॥ 

यो हइलजाव्यो$ नक्ञलान्ध्यता\९ च गम्पौस्संन्ना६् च तथेव 

दृष्टिः ॥ पित्तेन दषेन गतेन ददिः पौता भवेद्यख 

नरस्य दष्टिः। पीतानि खूपाशि च मन्यते यः स 

भानवः पित्तविदग्धङ्टिः१॥ प्राप्न तोयं पटलन्तु दोषे 

दिवा न पशप च्िशि वीक्षते च 1 तथा नरः क्षेष्ठ- 

विदग्धददिर स्तान्येव शुक्तानि ह मन्यते तु ॥ विष 

स्ितोऽल्ः पटले, दोषो नक्तान््यनापाद्यति प्रसद्य | 

दिवा रु श्छयातुग्टहोतदरिर्वीच्तित खूपाणि कफाल्म- 

भावात् ॥ शोकच्चरायासशिरोभितापैरभ्याहता. यख 

नरख्य टष्टिः। सपूमज्ञानं पशति सवेभावांस्त' धृम- 

दर्भति वदन्तिरोगम्॥ स दधखजाल्यो$ दिवसे कच्छा 

इस्तानि खूपाणि च यो न प्रशनोत् | रात्रौ स 

शोतादुग्टहोतटिः पित्ताल्यभावादपि तानि पेत् ॥ 

विद्योतते येन नरस्य टट्टर्दौषाभिपन्ना नकुलस यदत् । 

चित्राणि पासि दिवा स पशमरेत् ख बे विकारो 

नकुलान्ध्यसंन्तः५ । उटिर्बिद्पा श्वसनोपद्टा सङ्ग. च्यते 

ऽभ्यन्तरतञ्च याति ॥ 

गम्भीरिकेतिई प्रवदन्ति तजन्नाः। बाद्यौ पुनदविह 

सश्मदिषटौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततञ्च ॥ निसित्ततस्तव् 

शिरोऽभितापाजन्नेयस्वभिष्यरन्द्निदर्भनेच्च। रभि. 
गन्धरमहोरगाणां सन्द्शेनेनापि च भाद्राणाम् | 

न्येत दर्िमेलुजयख्य यख स लिङ्कनाशस्तनि मित्तसंन्नः । 

तत्राच्तिं विस्छटभिवावभाति रद्रयेवां विमला च टषटिः | 

विदीग्यते सीदति हीयतेवा शणामभोचातद्ता त् 

इटिः। इव्येते नयनगता सहाविकाराः स्याता ए- 

सुजावगाढठटा च तमत्तिरोमः 

{ २८४६ | चञ्च 

गि षड च सप्ततिश्च । रेषां यगि ह विस्तरेण सर 

वच्छ ̀  तदनु चिकिद्ितञ्च तावत्?" | [चदाच | 

च धाने स्वादिण्पर०सक्षश्सेट । चन्नोति अचचोत् अचाघोत् 

चङ्क,र ° सौ खकि-भ्वान्तौ कन्तकरशादौ-उरच | रय 

र्ते च मेद्° | श्यानमात्रे न° लिका०। 

चडःकमयां न° क्रमयङ््च्य् ट. यजोलुक् 1 अतिवेगेन 

गमने रपुनः एनम्त्ं मये च | तश युणमा ह धघद्तः “यन्त 

चङ्क्रमणं नीतिरेहपौडाकर भवेत् | तद्ावुर्बलमेधाग्नि 

प्रदभिन्द्रियबोधनस्'' । ““शरमानिल्हरं षं एटिनि- 

दराष्टतिप्रदम्” “खनारोम्यमनायुषंव चच्चभोरुपचातलत् । 

पादाभ्यामदपानद्भयां सदा चद्क्रमण' न्डयास्'' इति 

च सद्तः। रोगभेदे तन्निषेधः शश्वते दर्भितो यथा 

खन दय .पक्रमे “वच्जयेदिच्यजडन्नो अश्चादियानः 

व्यायामं सेथुनं बेगनियहम् । अल्यरनं चङ्क्रमण शप 
वास' युद्धि च” | “स्था नाखनं चङ्क्रमणं यान- 

यानाभिभाषखम् । व्रणवान्चं निषेवेत" । ^"तत्र क्िग्ध 

खिन्नवान्तविरिक्ताख्यापितावाशितसिराविद्धौः परि 

परिहततंव्यानि क्रोघायासनेथुनदिवासवपरवाण्यरायाम 
यानोल्यानासनचड्ः मणकशीवा तातपविरुडधासातया जो च~ 

, ज्याबललाभात् मासमेके मन्यन्ते '' । 

चङ्ग तरि° चीयते ची वा० ड चमङ्ख" यस शक | (चाङ्गा) 

ख्याते १ स्ये रथोभने रदन्ने च मेदि०। ॥ 

चचर ति° चर-अच वा दत्वम् । चरणशीले “पतरेव 

चचरा चन्द्र निखिकं* ऋ० १०।१०६।८। चचरा संचन्तौ 

मा° आस्थाने चाच । | 

चचेण्डा सती चम् उपदीयमान प्रकारे दित्वम् पचीय- 
सान प्रकारण अर्डभिव फलमख षो° । (टिचिडा) 

क्याते टत् फले पटोल सगे लताभेदे वैद्य" । 

चञ्च एः चन्च-खच। पञ्चाङ्कले मानभेदे शब्दार्थे च" । 

चञ्चत्पट ए" ““तले चञ्चतष्टे ज्ञेयं ग॒रुदन्द रुषुष् तम्” 
संगींतद्ा० उक्तं तयलभेदे। 

चच्चरिन् इस्तो* चर-यओोलुक् ` बा छउन््वामाकः णिनि । 

भ्रमरे । “करी वरौभरौति चेत् दिशं सरौसरीतिः 

काम् | स्यिरो चरोकरीति चेत् न चञ्चरोति .चच्चरो” 

उद्धटः” स्तियां ङोप् । [ भ्रमरे निका० | 

चञ्चरोका ष॒'स्ती° चर-फफरीकादि° दैकन् नि हित्वम् । 

चञ्चरौकावलो स्ती^यमौ रो विख्याता चद्चरोकावलौ गः 

ट" र० टी° उक्तं लयोदथात्तरपादके वणे हत्तभेदे । 



चट 

ष्श्चुल धुर चन्च-अलच चश्च गतिं लाति ला-क वा 

काके, र्वायौ शब्दा | श्चपले, ४अस्थिरे च तिर 

अमरः । ५ विद्युति, ६लच्छयराच्च स्त्रो मेदि०। पि- 

पपल्यां थन्दच० । “चञ्चल चड़ चपलेपेतसङलेः कल 

परम्”” । (कष्णभ्) न्दम । “नागजिज्ञव चञ्चला” 

भा० क ७७अ° | 

चञ्चा स्तो चन्च-खच् । नलनिच्रिते कटमेदे (चाच) 
मेदि° । चश्चेवेति इवाथ कन् “लब् सतुषे” इति तद्य 

लुप। तुणभयपुरूतर लु पिष्यक्रिगचनत्वात् स्त्रो 

षवद ४० चनृच-उन् । १एशण्डग्चे भेदि० र्ब्दगे न्द्र 

रक्तो रगड़े भचद्रचशच उक्ते राजनि । ५नाडोचशाके थ- 

(चेचनाड़ो) ख्याते दैपनशाकभेदे स्तनी 

भावप । “चिच् च्च खि कोच दोचपल्ना सति- 

क्तिका। च्: थोता सरा रुच्या खाद दोषनलयापरहा । 

घातुएिकरी बल्या मेध्या पिच्छिखिका ख्टता” । ऽपज्षि- 

व्यामो स्तनो वा ऊङः ।“सखगचच्च पुटद्रोणोपूरणे तव कः 

मः” चतक्रा०] “करयन््रणदन्तुरान्तरे व्यालिखदञ्च. 

पुटेन पक्लरो"“लुनुटे तनुक णड प खषडितः पटुचञ्च, षटकोटि- 

कुड्नेः'" इति च नेष० । स्वाथे क । पच्चिणामोषे स्तो । 
चश्च शाके राजनि, | 

व्दाथेचि° 

ष्वद्य पतरं पु चञ्च रिव प्रमद । 

चञ्चत् एसो चद्वुः बिभत्तिष्ट-क्िप् | पक्खि निकार 

चुञ्चमत् एस्त्रो चश्चुरश््यद्य मदुप्। पचिखि इरा 

स्त्रियां ङोष ।| । 

चञ्चर पुर चन् च-उरच। {पत्रशाकभेटे चन्चनाभकं शाकं 

श्दक्ते वि° 'श्पुराखः पुगयचञ्च रः?” भा 

आ०६०४७२० | . नविन्नाताखिलशास््रा्यौ लौकिका- 

चारचञ्च.रः'” काशो १०अ० । 

च(च्) चल युज विच्वामिबद्त दे। व्विश्वाभिन्रद्य च हता 

द्व्य् पक्रने “उदुम्बरा ह्यभिष्णा ता स्ता रकाय यच (च), 4 

लाः" इरि१.२७ऋअ० | „“ [शाकभेदे । 

चञ्यै.शाकं न° चञ्च.नासकं चन्च्सद्ं वा शाकमख । 

चञ्चसूचि स्त्रो" च्चः सचिरिव यच्छ । कारण्डवपर्चि(ख 

स्लोलपक्चे वा ङगेष् । धां कप् |  अत¶। 

चट भेदे भ्व परर सङ्नपेट् । चटति अ्रचटीत्-अन्ाटीत् । 

राजनि° | 

चचाट। चट: चाट्ः| 

श्वुटः वधे भेदे च॑ चंन्डभगसकण्सेट। चाटयति ते खचोचटत्त 

उद्+नेदने बधे उच्रासने स्थानान्रायने च | '“उद्खा- 

टनोयः करताचिङ्गानामू्” नेष, । उ्खाटनम् । 
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| 

चट् 

चटक शु््ी° चटति भिनत्ति धान्यादिकम् चट-क्न्। 
१कलविङ्क (चद) अमरः जातिलेऽपि स्तियामजादि- 

त्वात् टाप् नतु ङ्प । सखा क । चटककोऽप्यत्र । 

स्यां जातित्वेऽपि टापि क्िपका० नित्यः न खत 

इन्वम् | तन्द्ांसयुणादि भावप्र उक्त यथा 

^चटक्तः कलविङ्कः खात् कुलिङ्कः कालकशरटेकः । कु- 

लिङ्गः. शीतलः क्िग्धः साइः शुक्रकफपटः। सन्नि 

पातह्रो सामचटकञ्चातिश्ुक्रलः । र्पिप्पलो 

सले न० अमरटीका । रेगश्यामाखगे स्त्री राजनि | 

चटका+खा्ये क | आतो वेत्त्वम् चटकका चटकिका'? 

सि शौ ० | चटकस्य चटकाया वा अपत्य पुमान् अख 

शेरक | चाटकर चटक्रापल्ये पुखि। स्त्रियान्तु अणे 

लक् | चटका चटक्योः स्नपय स्त्री । 
चटकामुखं न° चटकाया खखमिब छखमख | अस्त्रमभेट् 

च्रप्र खटकार्खः'? भा० कर ४० ख| [हेनच० | 

चटरकाथिरम् पुर चटकायाः शिर दव | पिषपलोमृले 1 

अचटचटाय चट-भेदने अच प्रकारे दित्वम् | चटचटम् 

चटचट त्यव्यक्र' शब्द् वाकरोतिष्टशार चाये वा क्य 

नामधातु: खात अकर सेट | चरचटायते अचट- 

चटायि्ट | "तभुक्तोन चाच्नेन भ्टगं चटचटायते" 

चर | 

चटायितान्'” द्ङु°। 

चट। तादशशब्द्करखे 

५चामरतिलसिद्धार्धकादोन् निरन्तर' चट- 

किप यड्लोपाज्ञोपौ 1 चट- 

“तवञ्टदटाशन्द्ः प्रादुरासीत् 

महारथे?" । [हला० । 

चटिका स्त्री चट-बाण्दकन् । शपिषूषकौमले रचटकायां 

चटिकाथिरम्, न° चटिकायाः शिर इव | पिप्परलोमले 
अमरः । “सव्ये सान्ता अद्नाःखुः" द्यते; ४षो° 

चटिकाशिरोऽप्यव्र भरतः। 

चट पुण चट-डन् | प्रियवाक्ये, २त्रतिनामा।सनभेदे, शेडदरे ` 

त मेदि । प्रियवाक्ये न° संनि दायां निज- 

स्तीचट् लालसानाम्" माचः। 

चट्.ल ति चट-उलच। १ चञ्चले, चपले डेमच° । २वि- 

दय्ति स्तौ जटाधरः । “सदेन किञ्चिद्द् लालसानां”? 

“ायस्तसेत्तत॒ जन खट्, लारपादम्*? चच्च.सदटचट् ~ 

५रासातिमाल चट् लेः लादह्िपताकयाऽन्ये” भाषः । 
3 ॐ १) 

सरतः सनत :'” रषः । 

चटक्ञाल त्रि° चरौ उल्लोलः | 

लिक श्चन्द्र उप्यादिकै° € चञ्चले हारा० । 

१ चाट्कारलोके २चड्चूले 

क. 



चण् 

ष्वड कोपे भ्वा०्खात्म*अकसेट इदित् । चण्डते. श्चचर्षडिष्ट | 

च चश । चण्डः चङे [ चख्डत् त । 

चड़ कोपे चुरा०उभ०अकन्तेट इदित् । चशण्डयति ते खच- 

ष्ण शब्द् भ्वारपरसकश्सेट । चति ऋच णोत्-कचरणीत् 

चचाण चेतु: । 

. वण गतौ हहिसे च भ्बा^पर*सक्० सेट वा चटा° नित्। 

चति अचाणोत्-अचणोत् | चचा चेणतुः चण- 

यति ते-चाणयतिते। प 

वण दाने भ्वा* पर, अक्ष सेट. घटा०। चति अचणौत्- 

च्चाग्पोत् । चणवति । 

चणा अव्य चण-किम । चेदथ अद त्वम् । सख्या 

` दौ तु आनतुबन्धं र्व चशब्द् इति मनोरमा 

चण ए० चण-अच। चके शद्यभेदे (खोला) राजनि । 

णाक ° चण-दाने कन् १शशखभेदे (बट)(ब्छोला) अमरः 

२ खनिभेदे च तख गोलापत्य' गमाौ*यज् चाणक्यः । “चकः 

शौतलोष्धच्तः पित्तरक्तकफाफ्ः | रुचु: कषायो विष्टम्भी 

वातलो ज्वरनपनः । रुचाङ्गारेण सम्भ लष्टटच 
कह्णः। च्याद्रष्टहो बलकरो रोचनञ्च प्रकोत्तिंतः,| 

शष्कण्ट्टोऽतिर्च्ः खाद तक्गप्रकोपनः। खिन्न; पित्त- . 

कफं न्यात् सूपः छोभकरोऽह्तिः। चादरऽतिकोमलो 

रुच्यः रक्तपित्तहरो हिः” । छरितादृर चणकरन्धनन्तु । 
“बरत हरिमन्धः च्ोदभिच्नो नखा : प्रथमरूदक- 

सिक्तो येसंबारेण सिः । कवणभ्ररि चखद्धात् तेलहिङ्क- 

प्रसिक्तः शिखरयति विभोक्तुजीठर सन्द्वंद्धिम् ।. ोला- 

भिधायकफल' परष्टह्य शद्ध तप्रे ठते छललितक्रयितो- 

घणाभ्यास् | संसाधितस् खरभितः शुचिरामटेन जिह्धा- 

तले विश्चति नित्यमतिप्रकानम् "° शब्द् ये०चि.४तवेद्यकम् + 

तस्य थाकगुणपाकादि तरेव दधित यथा.५रुच्यः 

चणक्शाक खाद् दुजर' कफवातजत् । अन्तः विदम्ध- 

जनक पित्तुहृन्त्ोयद्ृत् । सत्त चाक शआराकमन्त- 

तक्रोण साधितम् । सड्िङ्गुलषये तप्ने भजित रामढा- 
न्वितम् । चऋ्ारा््रभावसहजाञच्चयक्प्रवाराः समाता 

मरिचरेन्धवण्टङ्गवेरेः ' 

चचाण चेणतुः | चणकः | 

संचिताः कट् कतेलयुतेः 
५ 

संपकण्टंः घकचणकेः परिदत्तवासाः |" 

चणकरोटिका स्तौ चखकचैनिम्बिता रोौटका। “चा- 
क्या रोटिका र्चा कतं प्रपिन्तासतुत् शुः । -विष्ट- ` 

न्धिनी न च्चा? शब्दाधचि" शततर्यकशोक्तं चण- 
करोटकराङ्पे भच्छमेदे 
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चणकात्मज प° ६त° । चाणक्य वातखायने नो , हेमचर 

चगाकास््न न° चणकजातमस्त्म् | चणकत्तारे तच्छाक- 

पाकोन निष्पादिते क्षारभेदे. “चणकास्छकमव्यन््ः दोपने 

 दन्तर्पणम् । लक्णातुरसं रुच्य शुलाजोख्यविबन् 

चत्" भावप्रः । [ शन्दायेचिर । 

चशाकाम््नवारि न° €त०। चे्स्यचणकपन्रशिशिरजले 

चादर म ए वणञ्चणकद्व द्रमः चद्रमोज्नरे राजनि | 

चणपन्नौ स्त्री चणस्व चणकस्य पत्र{सिव पत्रमखा; प् । 

रुदन्तो राजनि° 

णिका स्तौ चति रसं चण-दाने वा^क्न् चण डव 

इवार्थे कन् वा} गोद्ग्धायाम् तृखभदे राजनि. 

चुर न° चडि-कफोपे अच चण-दाने च-खद्ने बा° डः 

तद्य नेत्त्वम् । १तीच्छो शब्द्र०ः। रतिन्तिडरच्े यमकि- 

इरे देदत्यभेदे च ए° भेदि । ¡ ^चण्डख्ण्डौ म हा- 
खरौ” देवीमा० । ४अयन्तकोपने ति° अमरः ५ तौत्रता- 

युक्तं त्रिशब्द्र° । 

<चरण्डया हवती च्रोमान्" भा० खार १७७अ० । बद्धा 

पाठात् स्त्ियां वा डेष । चश्छो चर} | तद्य भावः 

ल चण्डता स्त्रो त्व चत्व न°इमनि च चणि्मन् घु° 

तोत्रत्वे | “भ्वाम्यत्पिख््डितचख्डिमा'' वीरच° | ततः 

शिवा० अपव्ये खण चाण्ड तदप्य पु स्तनो स्तयां डोप 

चरण्डकौथिक ए ! कटोषिभेदे “अथ कान्लोवतः एत्र गौ त~ , 

मस महामनः] श्ुखोव तपसि खान्तख्दार चण्ड 

कौशिकम्” भास ६० । चण्ड कौशिको वण त्वेन 
ऽस्त्यत्र खच | २खनामख्याते नाटकभेदे न° | 

चण्डतुणडवी पु मरूडात्मजमेदे ““छवंचडो नागाशो 

दारुणश्चगड़ तुण्डकः” भा० ° १००अ० गरूड्ात्मजोक्तौ 

चर्डनायिकए स्तौ दगानाधिकाभेदे। णव अचर्डवतौो च~ 

गढोखा अपि दुगांनायिकाभेदेः। 

चशण्डबल्ल पु वानरभेदे "बलं चर बलाख्छञ्च ववा (1 

वानरम्” भार व २८६अ० । 

«कय क्ेनोर राध चशडात्' रघुः । 

दण्डभागव पुं° चवनवंग्यो ऋषभ द् “तत्र होता बभवोघ। 

ब्राह्मणश्चणड़भागवः। च्यवनस्यान्वये ख्यातोविप्रो बेद विदां 

वरः? भार खा० ५३अ्० | सर्पसने होदादुक्तो 

चर्डमुडा स्त्री चण्ड खण्ड च यादयात्व नास्त्यस्याः अच् । 

चाखशायां हमच० | चाखर्डाशब्दे टदश्यम् । 

चण्डमु ण्डे खो स्यानभेदे “चण्ड हरङोम इास्थाने द्{ण्डनी, 

परमेश्वरो? तन्ल° । 



चर्डा ` 

चण्डरुद्विंका स्त्री चण्डो रु्रोबेदयलेनास्य्याः ठन | विद्या- 
भेदे शन्द्रत्रा° । 

चर्डतष्टिप्रयात)ताप घु" “यदिह नयुगलं ततः सप्र 

 रेफास्तद्ए चरण्ड़डशिग्र(यातो) 

र° उक्तं दण्ड़कभदे ! | 

चरडशक्ति ए चण्डा शक्तिरस्य | वलिसेन्यस्यदे्यभ दे ।, 

“शच एच्चण्डशक्ति्च कुशनेत्रः शशिध्वजः" हरि०२४अ' 

चरा स्तो उडि-अच चन-चरूवा ड तदनेन वा टाप् | 

पातोगविदण्डकः'? ० 

शदुर्गानायिकाभेदे। उखचरडा प्रचर्डा च चण्डो खरा, 

 चर्डना यक्षा । चणर्डा चण्डवती चण्ड़नायिकाप्यति 

अशिक?” देवोपु० । जिनानां रशासनदेवताभ टे हेम | 

श्चोरनामगन्छद्रव्ये अमरः ४शङ्कुपुष्मीद्रमे मेदि । 

५ लिङ्किनोलतावां &कपिकच्छाम् ऽकखपर्यां" टचे 

 तदूवायां. च राजनि० । <नदीमेदे शब्दर° | एतासां च. , 

शड़बोख त्वात् तथात्वम् | १०कोपनायां खियां चसौ 

ष्वश्डांशु पु° चर स्तोत्रा अंशवो यख । सृष्येः अमरः | 

चश्डटौधिति चण्ड भादुप्र्छतयोऽष्यन् } 

चर्डात ए चण्ड़मतति अतण । करवौरे अमरः | 

चण्डातक एर न् चश कोपनामतति अत-खव् ल । वर- 

स्त ्णामर्खोरुपय्यं नते वस्त्रे अमरः स्य स्व मप्येके 

खरड़ाल ए* चडि-आलच । शस्तनामख्याते जातिभेदे, दरेण 

जाद्यणपराखत्मादिते सङ णवे ^द्रादायोगवः चत्ता 

चण्डल्चाधमोमतः” मनुना वेश्यच्तत्रविप्राङ्गनाञ् 

“र टराजजातानां क्रमेण अआयोगवादिरंज्ना कता | ततः 

ज्ञातित्वात् स्तियां ऊषि प्राप्रे ओाङ्गःरवा० गेन खर 

भेदः| “चण्ड़ालान्यस्त्रियो गत्वा मा च प्रतिग्टदह्ा च| 

पतत्यन्नानतोविप्रः ज्ञानात् सास्बन्तु गच्छति" सटाः । 

चर्ड़ालस्य,टजनख अपियशब्दे २५४ ० तदनच्चभच- 

खस्य चभच्छ शब्दे २७४८४०तत्स्य्ख अस्य शब्द् ५७० 

श तददरव्यय्रहणख्य च निषेधः अग्राद्यशब्ट् ६७ पुर 

उक्तः। "खथ रात्रा व्यतीतायां तद्धा राज्ञा बभूव 

ह । चण्डालदशनो राम ! सद्यं एव दुराक्लतिः | नौल- 

पोताम्बरधरो रक्राम्बरङतोन्तरः | संरव्तास््रचोराच्चः 

करालो हरिपिङ्लः ।-कश्चचमनिवासौ च लौहाभर- 

भषित"? तद्य खद््पादिकं रामा° उक्तम् | 

मब्रादि महनोक्त' यथा "चण्डालश्चपचानान्तु बह्हि- 

मात्. प्रतिच्रयः। अपपात्रा्च ` कत्त॑व्या धनमेषां 

चग भम् । वासांसि ऋटतचेलानि भिन्नभाख्डे ष भोजनम्| 

तत्क- 

[ २८४९ ] चर्डो 

का््णांयसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः | न तेः संम 

यमन्वि्छ्रेत् परुषो धमेमाचरन् । व्यवद्धारो मिथस्ते षां 

विवाहः सटः सह । अन्नमेषां पराधीन देयं खादित 

भाजने । रात्रौ न विचरेयुस्त समेषु नगरेषु च। 

दिवा चरेयुः कार्यां चिद्किता राजशासनैः | अवान्धवं 

शवर््चव' निदरेगुरिति, स्विति: | वध्यां न्य्, सततः 

यथाशास्त्र न्पाज्नया.। बध्यवासांसि र्टह्ीयुः शय्या 

“कम्प च राड ा- 

लयोगोत्य' मम पापचयं क्रू" महणखक्त्लानमन्तम् 
चण्डाल कन्द् ए°चण्डाल रियः कन्द्: शाक°| कन्दभेदे राजनि. 

चण्डा लवज्ञकी स्तो ६त° । वौणाभेरे कण्डोले अमरः | 

चण्डालिका स्त्ली चण्डाल ःभक्तकत्वे न वादकत्वे नवा ू यखाः 

ठन् । १ चण्डालबोखायां २ओओषधिभेदे च | चर्डमल ति 

चाभरणानि च ।" रेक्र.रकमेखि ति°। 

अल-ण्वुल् | रेडमायां स्रो मेदि. । 

चण्डि स्त्री चडि-कोपे इन् । द्गयां भरतः 

चण्डिकघरण्टा ए° चण्ड सतौच्एसनोऽरूखाः ठन् चरषडिका 
तौच्छसखना चरा यख । शिवे । “नमञ्चर्डिकवणटाय 

चशटाय चरटचर्षटिने" मा० शा २८६अ० शिवस्तुतौ 

चण्डिका स्त्री चण्डो साथे क चड़ कोपे रल् वा| इ- 
गवाम् अमरः । ` 

चरख्डिलं पु° चडि-कोपे इल च रड़ + सत्यये इलच् वा| 

.१नापिते र्वास्तुकशाके हेम नापितस्य तीच्छास्त्रव- 

च्वात् वास्तुकखय तीच्छवौय्यं वत्वाञ्च तघात्वम् । नदीभेदे 

स्त्री उणादिकोऽ 

चण्डी स्त्रो चणड़-बह्ध० वा ष । 

व्याख्यायां युप्रवत्यां त॒ तच्नासनिरुक्तयदिचक्तः यथां 

“प्रसादो निष्फनो यख कोपोऽपि च निरथेकः | न 

त भत्तौरमिच्छन्ति षण्डः पतिमिव स्त्रियः"? इत्याद्नि 

शदुर्गायां सप्रशतौ. 

कोप साफलयोक्ते स्ताटश णव 

कोपे. चडिधातोख ख्यटन््या प्रडत्तेतदशादेव "नमस्ते 

टर् मन्यव" इत्यादिना प्रथम मन्यव एव नमस्कार दशी 

नात् «भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सव्यः भीषास्माद्- 

ग्निच्न्द्र्च ल्य धवति पञ्चमः" इत्यादिद्ुत्या वाव्वादि 

भयजनककोपस्यापि पर ब्रह्मालिङ्गत्वमच्च तमेव आतणव “म ह- 

इयं वज्ञसद्यतमिति तौ वजुपदेन अद्ध वोच्यते नायुध 
विशेषो भयजनकत्वलिङ्गादिष ्तखतचतरमोमां सायाम् । ५क- 

म्मनादित्यधिकरण। तख्माच्छन्द्ात्पुयोगलक्षे ङीषि च~ 

स्डं)ति प्रदनिष्मत्तिः। तत्खद्धपं चोक्ग र ब्रत्यपरो चायम् 

सद्ाभयजनकत्वे नेव 
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दोलितः “निन्य' निदषगन्ध' निरतिशयद्चख' जह्वा चैतन्य 

भेक धर्मोधर्मति भेददहितयभिति एवगभूय माया- 

वशेन । धनेसततरालुभूतिः सकलविषयिखो सपकार््यातु 

कला शक्ति च्छादिष्पा भवति ुखगणचाश्रयस्वोक 

एष । कन्तु ख तत धर्भं कलयति जगतां पञ्चर्च्छादि 

स्ये धेः घु ख्पमाप्रा सकलजगदपादानभावं विभक्ति । 

स्तो" प्राप्य दिव्या भवति च महिषौ खाश्रयख्यादि 

करं" प्रोत्तो धभेप्रभेद्ावपि निगमविदां ध्िंवत् ब्रह्मकोटौ 

इति |" इहह! सिषे उत्प्तिप्रकरणे इादथे खगे खषटया- 

 रम्परकालिक' त्रचसत्ताभातर" प्रक्रम्य “तदानि स्वयं 

जिञ्धिद्े यताभिव गच्छति । अग्ट्ोतात्मकः संविदद 

सेन पूेकस् । भाविनामा्थकलने; किञ्चिद हितद्छपकम् । 
चऋकाशादशु शुद्धं च सवद्िन् भाति गोधनम् | ततः सा 

परमा खत्ता सचेतच्चेतनोन्् खो | चिन्नामयोग्या भवति 

ञ्चिलकभ्यतया तदा | चनस्ंवेदना पञ्ाङ्धाविजोवा- 

दिनाभिका। सम्भवत्यात्तकलना यदोज्छति पर पद- 

मिव्यादि'”। तङ्टोकायाममि सन्ातख्छ बह्मणः “स रचत 

लोकाच्ुद्धजं” इति इतिखिद्धनीचखभावं दशयति तदि- 

ति बलिभिः} ऋण्टह्ोनातकम् खडडूगराध्याखरह्हि- 
तम् । अणव सं विन्दन खा इन्ताविभर्थैः । सपैखिनच्नपि 
स्टज्छविष्ये भाविनाभर््पालुसन्धानांयेऽपि किञ्िसेव 

रुषटक्रमिव । आतरवाकाशादष्यखेव न त॒ वनम् । 

अतणएव च शुद्धमेव चनमालिन्याभावादुब्रह्णोव । चेत्यं 
रच्छन्तोव सतो सचेतश्चेतना ई्चणदटत्तभिव्यक्तचेतन्य' 

नदुनूखखो ततृप्रधाना सतौ किञ्िङ्घम्यतया वाकप्रहत्ति 

विष्य ध्र लाभेन तद् चिच्नामयोग्या भवतोः । प- 

-खात्त, सेव इत्तिञिराटत्या चनोभ ता सस्यगेवात्तकलना 

स॒च्छप्रपञ्चातकभावलक्तणपरच्छदयाड्हिो सतो पर 
पदमपरिच्छन्नभलानन्द्ात्मभावः यदा विद्धरति तदा- 

हिरणय्रमभाख्यसमषटिजोवादिनानिका भवतीत्याह । 

ईडशे्णाद्यान्मिका चण्डी चिदादि 

नामकसमषिडत्तिङ्पधम्पांलकशुडधनद्याभिच्नानां स्नाने 

च्छाक्रियाणां तिद्णां व्यरोनां मडहासरखनोमहा- 

कालीम हालको रितिप्रटिनिमित्ततेलच्णेवन नाम 

ड पान्राखि नदशनामद््पविशिदटरेवतात्रयसम- 

षत्व प्रडत्तिनिर्मित्तोशत्य धम्मे चरको व्यथ- 

इरः । एष व्यहोनां वामाच्छेष्ठारौद्रीति पशुन्नोमध्य 
पवेडरोति बह्मा षिष्ण् : सुदर-षति पमे देन रमर. 

घनेति । 

रपि च्यम्बिका शान्ता परेत्यादि सज्ञा अनन्ताः 

तन्तरान्तराद्वगन्तव्याः इितीयसमट्दित्वदेवैषा तुरौयेति 

शक्ति निरिति आछचाव्यंभगवत्पादेरम्् क्त' ““गिरा- 

मादेवं दर् ह्शण्टह्हिणोमागमविदो रेः परीं 

पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् । ठ्रौया कापि त्वः 

इरधिगमनिःसौममडह्हिमा महामाये ! विश्म्भमयसि 

परब्रह्ममह्हिधोति'" | रहिंसायां 

मेदिनो | “म्ञिकाश्क्गले चर्ड़ !' सा. ट् “नयु- 

गसयुगयुरूभिः किल चश" हत्त र. उक्तं ४८छन्दो- 

भेदे पचारात् दु्गाँभाडात्मयबेदको भाण - 

यपुराश्णान्तगेते सप्रशतीमालामन्त्यत्मक्े ५सतवभेदे। 

“शमलं कौीलङऊ- 

ेकोपनायाञ्च 

ततृ पाठप्रकारादि यथा वाराह्धोतः 

च्वादो पटला कवचं ष्ठेत् । जपेत् स्प्रगरीं 

पञ्चात् क्रम एष शिर्वोदितः | थगेलं दुरितं इन्ति कौलकं 

फलदं तथा । कवचं रत्चयेच्धित्य' चख्डिका त्रितयं तथा?” 

तिथित" मतृखसू्* । “जङ्ग च प्रणवं ददौ 

स्तोत्रं वा संहितां पठेत् । अन्ते च प्रणवः दन्धादिष्, 

वाचादिपूरुषः | सत्रैत्र पाठे विन्नेयो न्यथा विफलं 

भवेत् | शुङ्ग नाऽनन्यवचित्तेन पठितव्यः 

न कार््यांसक्तमनसा काय्यं" स्तोत्रख वाचनम् | आधारे 

ख्यापयित्वा तु पुस्तक वाचयेत् खधोः । इहस्तसंस्थापना- 

देव यसखमादसूफ़लं लभेत् | सखयञ्च॒ लिखित यत्त, 

छंतिना क्िखितः न यत् | अब्राह्भणेन लिखितं तद्धापि 

विफलं भवेत् । ऋषिच्छन्द्ादिक' न्ध्य पठेत् स्तोत्र 

विच्च्णः। स्तोत्रे न दश्यते यन्न प्रणवन्या्षमा चरेत् | 

सङ्खलिते स्तोलपाटे संख्यां लत्वा पठेत् धीः । अध्यायं 

प्राष्य विरभेनच्नतु मध्ये कदाचन | कते विरामे मध्ये 

व चध्यायादि' ष्ठे चरः" तलौ व भविष्यषएु०।“जाह्वणं वा- 

चकं षिद्यान्नान्य वंजम।द्रात्। इत्वानयवर्यजाद्राजन्! 
वाचकाद्चरकं ब्रजेत् | देवाद्धौमयतः कत्वा ब्राद्धयणानां 

प्रयल्लतः। 

विशेषतः । ग्रन्विज्च शिथिलं कुर्याहाचकः कुरनन्द्न ! | 

पुनबेभ्नीत तर्तृख्छल्रं न स्गा धारयेत् कचित् । विस्य्टम - 

दूत शान्त स्मटाच्चरपदन्तया। कलस्वरसमायुक्त' रस- 

भावसमन्ितम् । बुध्यमानः खदधै वै सन्धाय कन्तो 

न्टप | | जह्वाणादिष सवेष खन्धाधंद्चापंयच्धिव | य एव' 

वाचयेदुब्र्मन् ! स विपो व्यास उच्यते| सप्रस्वरसमायुक्त 

काले काले विस्पते! । प्रद्र्भयन् रसान् स्यात् वाचने 

इाचको नए!" तद फलं यथा “चरडोपाट 

करक कक कक, + ` कक 
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चण्डी 

फलं रवि! प्टयुषव गद्नो समं | एकाडत्तादिपाठानां 

यथावत् कथयामि त । संकखपूषे संपूज्य न्यखाङ्गष भनन् 

खशत् | परठाद्वलिप्रदानाद्धि सिद्धिमरोति मानवः। 

उपसद शान्त्र्थ" व्रिराच' पठेन्नरः | ्रहोपशान्व्य 

कत्तव्य पञ्चाहत्तं वरानने! | महाभये स्तृपच्नं सप्रा- 

इन्त सरुच्रयेत् । नवाटृ्ता भवेच्छान्तिवांजपेयफल' 

लभेत् |. राजवशराय भव्यं च रद्राहत्तखदोरयेत् । 

्कांटतत्या काग्यसिद्धिरदैरहानिच्च जायते। भन्वा- 

इत्तयरा रिषुवेशग्रस्लया स्त्रौ वशन्ताभियात् । सौख्य 
पञ्चदशाटत्तया चियमाप्नोति मानवः। कलाटत्तवा षन- 

भीतिविमोच्ताय 

बेरथोद्धाटनाय च | ङुर््यात् सप्रदशाटत्त' तथादादशक' 

पिये! | महाव्रखषिमोच्ाय लि'शाशृत्तः पठेत् 

धौः। पञ्चविंथावत्तंनात्, भतदवन्धविभोचणम् । 

सट समनुप्राप्रे इ्चिकित॒ख्थामये तथा । जातिष्वसे 

कलोच्छरे आयुषो नाश्च आगते पैरडदगौ व्याधिदङ्ौ 
धननाशो तधा चतरे | तथैव लिविधोत्माते तथा चैशाति- 

सम्पटाते पातके । व्या यल्लात् शताटत्तं ततः 

-श्एुभम् | त्रियोषटङ्धिः शताडत्ताद्र ज्यडङ्धिस्तथापरे। मनसा 

चिन्तित् देवि ! शिष्ये दरोत्तराच्छतात् । शताश्वनेधय- 

ज्ञानां फलमाप्नोति चत्रते | सहस्तावत्त नात् लच्छ- 

रषटणोति खय श्विरा। भुक्ता मनोरथान् कामान् 

नरोमोक्तमाभ्यात् । यथाचरनेधः क्र॒राट देवानाञ्च 

यथा रिः | स्तवानामपि सवेषां तथा सप्रशतीस्तवः। 

खथ वा बद्नोक्तेन किमेतेन वरानने ! | चण्डाः शता- 

 इत्तपाठात् सवाः सिद्धयन्ति सिद्धयः” तिचित°मतखसूक्गादि 

“सकामः संषुटो जाप्यो निष्कानेः संपुट विना | शत- 

मादौ शनञ्चान्ते संपुटोऽयशद्' हृतः" इत्यादक्ेः कामना 
[न है ् व चौ ॐ, ५ 
ढेदेन नबाख (रे छो क्तौ चखर्डायं विज्धे ) 

भन्त्रादिभिरद्धा संपुटता, नया वा नवाखंख संघुटता 
काय्येति मतद्वयं तत्र युप्ठवत्यां सप्रशतोस्तोत्रेख नवा- 

खस्य सदुटतेक्ता यथाह डासरतन्ले ““साकषण्डेय 

षएराणोक्तः नित्य चख्डीस्तव पठन् । एटितं मलमन्त्रख 

जपेनाप्नोतिवाज्क्ितमिति” | पुटितमिति पाठक्रिया- 

" विशेषणम् । पुटितलवं संषुटाकारता । तथा च स्तवोयथा 

मललन्त्रजपर् संघुटाकारोभवति तथा पठनान्दरलज्पस् 

यद्वाञ्करितम्फलन्तत्सिष्यतोत्यधेः। ततस्त वीयर््यादिन्यास- 

प्रबक्चरिव्त्रयम्मटित्वा मध्ये खसद{सितसंख्यानुखारेण , 

४७ चा० भाग ४ 
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चण्डो 

सहस्तादिसंख्याकं नवाखंच्छपित्वा धुन च्च ण्डो स्तवं पूैवत्प- 

ठेत् | परत्वतदन्ते एुनमलमटोत्तरशतमात्रं जप्राऽ5तनि- 

वेदनादिकं कुयात् | खयं च जपोऽङ्भतोन प्रधानसंख्या- 

वाखपयुज्छते इति विशेषः। तद्य ज्ञं तलेव चरित्रलयद् 

ऋष्रादीरक्रा “रवं संख्टत्य ऋषादौन्ध्रात्वा पूर्वोक्त- 

सागेतः | सा्धख्टतिः पटठेञ्चणीस्तवं स्पष्टपद्ाचरम् । 

समापघ्रौ ठ महालच्छं ध्यात्वा शत्या षडङ्गकम् । जप- 

दष्टशतं मूलः देवताये निषेदयेदित्यादि” । केचित्त, मल 

मन्तलपेन एटितं चणश़ीस्तवं पठन्चिति प्रथम शोकं योज 

यन्तञ्चरमशोके पुनविधानं संख्यामाल्रेपरमिति भन्य- 

मानाः सप्रशतोस्तोत्रखव ,सलेन संपुटीकारोविधैयत- 

इत्यङ्गाङ्गीभाववेपरोत्यमिच्छन्ति | तदयुक्तं # 

वन्त्ेषु नवां ̀  प्रत्य तत्पुकरथे सप्रशतोपाठविधानेन 

नवाखं ज पद्य प्राकरणिकत्वे नान्य ङ्कत्वायोगात् । तत्र 

विद्यमानाया आपि सलोल फक्छतेः प्रयाजफलशखतिः 

` " वसन्तमेषतैनामवरुन्बे” इत्यखादूवाविवकिता्ं- 

कत्वात् । मरीचिकल्पे ““राविसक्त' जपेदादौ मध्ये 
चर स्तवस्पठेत् | प्रान्ते त॒ जपनौोयं बे देवोसृक्तभिति 

क्रमः| रवं संपुटितं सोत्र पूर्वोकफलदायक्रम्"द्ख- 

नेन वे द्कसृकवक्षवेन रुषुटिततायाः सप्तत्या विधा- 

नाञ्च | सच सवः माकंण्डेयपुराणस्यतिसप्र्ध्यायो- 

त्तर' षड्शीतितमाध्यायान्तमभिव्याप्नः। “सावखिः 

स्ये तनयः” दल्यारभ्य साबखिंभविता मलरित्यन्त््यो- 

दशभिरध्यायैः परिच्छिन्नः शोकसम् हात्मको माला- 

मन्त्रत्वेन प्रसिद्धः अख सप्रशतोत्वयवहारस्तु न 

शोकसंख्य्या तेषां ष्टशतोतोऽपि न्य॒नत्वात् | नापि 

कवचादिव्रयरहखलययोक्ञलनेन, शंख्याधिक्यापत्त 

` “पेत् सप्र थतं चण्डीं शत्वा त॒ कवचं एुरः"' इतनेन 

कव्व सप्रशतवाः एयङगनिहे"थाञ | तख्ञाच्पे एक- 

भन्लत्कष्यापि भालामन््र्य होमाङ्त्वेन संपुटाचत्वेन 

च सप्रशतधा विभजनात् शतरि स्य येकारेकमन्त्राकक- 

त्वे विरोधाभावात्तथा व्यवहारोपप्निः। रएतस्योत्तमः 

त्वन्तु, वन्तरानरे “यथाश्वमेधः क्रतषु देवानाञ्च यया 
रिः शवानासपि सेषान्तथा सप्रथतौस्तवः'' । 

तत्रापि कलावतिप्रशस्तः ' “कलौ चण्डो विनायकाविति'? 

वचनात् । वाराहीतन्त्रं सर्वेषां स्तोताणां परशुराम 

शापहक्घा तद्िरड्हितानि कतिचहरितानि ` भीर 

प्व{खया गीता प्रशा कणौ युगे। विष्ोनांन 



दण्डो 

सुडइसाख्य लङाभारतसध्यगम् । चण्डाः सप्रतो- 

स्तोत्र'तथा नामसहस्रकम्" दत्यादिना ““मागेवाख्वोन 

राख शप्रान्धन्धानि कारणात्"इत्यन्तेन | यद्यपि तन्ना 

न्तरेऽदखयापिं सलोच्रश्य शिवेशापः कोलन चेति सिद्धिनिरोध- 

कायुक्तौ तथापि तत्रैव शापरोद्धारोत्ौलनयोः कमेविगे- 

घयोस्तद ङ्त्व न सशत्करण विधाना त्द्करे सिद्धिविर- 

डोक्तया तदावश्यकलत्यपसै नावथेवादौ | तच्च शपोाद्धा- 

रोयथा त्रयोदशप्रथमौ, इादशदितोयौः, श्कादशरतोयौ, 

दथमचतुर्थौ, नवभपद्चमौ, अमष, अध्यायौ 

पटित्वा सप्रममध्यायं हिः पठदिन्याकारकः प्रयोगः। 

 उत्कोलनं यथा| च्यादौ मध्यमचरिलं पटित्वा ततः 

प्रथमचरित्नवल्.तोयचरिलरं पठे दिव्याकारकः | "च- 

न्त्याद्याकंदिरुद्रलिटिदिगच्चयर ह व्विभतेयः | च्यश्चोऽख इति 

रुमायां शापोद्धारे मनोः क्रभः। उत्कोलने चरि“ 

ल्ाशां रूध्याद्यान्यसिति क्रमः" । शद्धोनवमः दषः 

पञ्चमः इभोऽटमः | “ददाति प्रतिग्टद्खुति मान्धयेषा 

परखि्धति?" षति शिद्ितं दानप्रतिखश्नाभश्चमहोत्को 

खभं त॒ कौलकाध्यायव्याख्यावसरे विशदोकरिषःते। 

णवं सस्प्रदायश्नश् निरदष्छत्तमद्कलौ शोचुङिद्धिदभिद 

भिति शिद्धम् | शतदाचनक्रभो वाराहोनन्त्े 

«यावच्च पृयेतेऽ ध्य `सतावच्च विरमेत्मन् । यदि प्रमा- 

डादध्याये विशामोभवति ण्वि! । पएनरध्वायमारभ्य- 

षठे लयः खुरः । अलुक्रभात्मठे रेव भिर ःकम्पादि- 

कं त्यजेत् । न मानसं पृटेत्स्तनोच वाचिकन्तु प्रशस्ते । 

कश्ठतः पाठाभावे तु एुस्तकोपरि वाचयेत्” । तङ्ग खने- 

$पि त्न विशेषः “न स्वयं लिखितं सोल नाबद्यण 

शिपिम्यठेत् । न अ खयंशत' स्तोल्' तथान्ये न च यत्- 

शतम । यतः; कलौ प्रशंसन्ति ऋहपिभिभौष्िति'त् यत्” । 

यन्त “श्चाारे स्थापयित्वा तु पुस्तकं वाचवेत्ततः | इस्त 

संस्थापनादेष भभेदङ्गं फं भवमिति” । तद्य व्यवस्यापि 

ततनौव “पके वर्वभं इस्त शहस्तादधिकं यदि। 
तनोज्ध,मद्ध तृ भवे्ाचनं धुस्लक विना” | सङहलाग्डन 

भन््द्य कछ पाठ त्ये पुस्तकं विनैव वाचन, तदभावे 
धारो धकूकस्यापनेनेवे वाचनं सङदाधिक्ख ठ 

षाठ व ऽप्याधार्ख्वा पित पुस्तकोपयेव वाचनमिति वच- 

माधः । प्रज्ञगशोतरद्य सहधान्न्धं नत्वात् ̂ तः शता- 

` जजकिषुटः स्तुवीत चरितैरिमैरि। त” वैकतिकरषूखे विधा- 

श् बण्छपाठाभागे ुखकाधारे श्वा पनेदेवः बा चननं | 
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कण्ठ पाटौरत्य पुसतक विने त॒ कताङ्जल्लितय) पठन- 

सत्तम मिति द्रटव्यस् | अमे सडसशब्देन हानिः 

रस्लराककरेकेका नष् प्र क्सनेन , ताड प्न्दः 

सुह पेयमिति स्मरम् शक्तिसङ्गमतन्त्रराओे “हालि 

शता स्लरोयुंक्त एकोखनृथो निगद्यते | सएव गदितः 

च्ञोक स्ताराने्ससुद्धदः” इत्याटिना | तेन गद्याकज्- 

मालामन्त्र व्वप्यस्च नियमस्य प्रसरो न्नेयः । स्तोत्र पूर्मब - 

त्तरभागपाठाभावे नेष्कल्धादिगचनानि शक्िसङ्कभणव 

द्रटव्यानि | ऋ षच्छन्दोरेवतादि पठेत् रोने समाह्ि- 

तः । यत्न स्तोत्रे न दश्यत प्रणवन्यासमा चरेत्" डामरे 

"सप्रशयाञ्चरिले तु प्रथमे पद्मभखंनिः। छन्दो गायन 

खदित सङकालो ठ देवता | वागबीजञं पायक" 

घमा विनियोजनम् । मध्यमख चरिलस छलिरविचछ् - 

खद्ाहृतः । उच्णिकडन्दौ भहालच्करोदवता बी 

सद्िला | वायुरच्व भवेत्त लोच्ा्ये विनियोजनम् । 

उत्तरस्य चरिन् ऋपिः शङ्कर परितः । निष्प कन्दो 

देवताख महापू्वां सरख्ठतो । कामोधीज' रविस्तक्वे" 
कामाथ विनियोजनम् । दीं चर्डिकायै वस्तेन सभ- 
स्तेन षडक्घकौ । वागे अजा चो काणः क्ता इति 

नवायोप्रयम वौोजन्रयम् ध्याना दिकं नवावत् | क्छ पुर- 

चरणसद्द्प' मरी चिक ‹"सण्णाटमों समारभ्य यावत्- 
कष्णचददं शोम् । श कोत्र माजा्य पूर्वसं एुटिवन्तु॒ तत् । 

श्वं देवि ! मया प्रोक्तः पौर्रख्किः क्रमः| तदन्ते 
वनं कुच्धात्प्रतिञ्ञोकेन पप्यसस् | रालिष्छक्त प्रति- 

च तथा देव्या सक्ताकम् । त्वान्त प्रजयेतस्तोत्र 
सादौ पूजादिकं छने!" इति । पू्ाभ्यां पूर्नाक्राभ्यां 

रानिद्क्तदेदोष्छक्ताभ्य सपुटितम् । प्रतिक्घोकेनेति 
सन्त्रविभागोपलक्ष्यस् कात्यायन्यादितन्तोक्सप्र-. 
अतो विभागनुथस्य हवनादिविशविं प्रतिः वाक्यादेषत्वेन 

तेेष वेद्यपदाथैनिखेयावष्म्भराषात् ““यच्च॒दःखेनेत्या- 
देः स्वखान्तरसख्यद्ाग्यगम्नि होत्रादिविधिशेषत्वेन खोका- 

रेष्ठ खगे पदा्धनिरयख्य : वैदिकसंभतत्दात् । शोभ 

संखा व॒ स्तोलख निर्टचिष्ध्पेति श्ड्ाः। रानि 

खत्तरेवोखक्त च ग्वे द्याकलसं तायः प्रशिद्धे तवे- 
व्येन जपे क.प्रक्रणः संप्टाकारो निर्दिष्छते। तच्छ 
न्ख पूवं पराभगितल्वात् । तश्च शोकपूरयभालायेतवे 
व॒ हभ्थामपि छखक्राभ्यां वि राडस्तसप्रचतीहोमोत्तर. ` 

नेव प्राठक्मादशारेख होभः। “रिच शरौ जगन्गालीभ्" 

= क व कक ह" कक काल् 

४ न्त) मन्येन 

7 ~ ~ 

न 
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इति सबोरालिद्क्तम् । ““नमो देव्ये गड्ादेव्यं” स्ति 

स्तवो रेवोस्टक्तमिति कड् | तन्ने। परतिङ्लोकेन 

प्रतिच्चमभिति प्रतिनियतनि्दशव्रोधात् | ऋक 

खक्ताटिशब्दानां वेदिक्मन््ेष्वेव ख्ढःा प्रसिद्धः| 

सतखद्धक्तभित्याटिकाचित्कतान्त्िकव्यवद्ारख्य केवल 

यौ गिकत्वेनोपपत्तेः । नेन ऋक्पदस्य शोके लच्णे- 

य् क्रिरपि साहसमानम् | ससद्रमनोध्यानादिषिधौ 

शडद्यन्तरपदयोः प्रतिनियतनिदँयबलारेव लत्तणा- 

व्यवस्थाया दव प्रकते क्कप्राया एव शक्तव्यवख्वादाठत- 

ख्य गेश्तिकन्यायेनेव सिदध : । 
^विश्ेशरवथादिकं सक्त ट्ट यद्बरह्मया धरा) स्तुतये 

येगनिद्राया भम देव्याः एरन्द्र !। मद्िषान्तकरी 

शक्त शरेसिद्धिप्ररनलथा) रेव्या ययादिकं दिव्य" दष्ट 

केरे: सहभिभिः | ` देवि ! पन्ना इरे प्रसोदेत्यादिकं 

तथा | नारावश्यौस्तुतिनाम शक्तः परमशोभनम् । 

च्शधगास्तुतये द* ब्रद्याद्यौः सकलैः घ्रः । नभो 

देव्यादिकं सूक सर्वकामफलप्रटमि{त'* विशकलि तमेषेख 

` पाश्चराबलकच्छोतन्त्रो व्यवद्धारदशेनादेतेषां रूोलाणा- 

भपौरुपेयसिद्धान्तत्वा् स्करचेव्यवहारो युज्यत 

शूषैति, तद् कात्यायनोवन्छ्रते विश्वे श्वरोभिति चो 

कात् एवे" मश्रोवाचेत्यख पराठाभावात्तदुत्तरसेव तत्पााश्च 

श्वः खाहेत्यारभ्यौव श्लोलारम्ध्ः त्च च यगनिदा- 

ककरानिरेवतात्वारोचितन्त्रे रालिशक्तपदेन निदेश 

दूति समाधेयम् | परन्तु तत्तेन््रमनुसरता विश्वेश्वरी- 

भिति शोकारूोनदशायां न होतव्यम् | रूोनान्तिम 

शोक्ख दधा विभागोऽपि न काटः । देवोसूक्तेऽपि 

मेकला विभागेऽङ्गहोमे न विक्तेयः प्रधानविधिशेषद्याङ्ग- 

विधावन्वयेन प्रलिक्हचमिति परे लखणाकव्सने भाना- 

सागादित्यवषेगम् | क्रोडतन्ते <प्रे कावेग' देवि ! 

त्वश्रभेषेन संमितम् | लिराटत््या लभेत्कामान् प्चात्या 

रिपून् जयेत्" । काम्य तु प्रयोगे विशेषः | कातरायनौ 

तनृल्रो “एकाद्न्ताद्पाठानौ प्रततं पठतां णाम् | 

सहतछपूनयं ` संपूज्य न्यस्य क्ष ममन् सलत् । पचाङ्गलि- 
प्रदानेन फलं प्रारोति सानवः''| बिच ाह्मादिभेदेन 

व्यष्ययोक्तः ्ाङिकापुराखे विशेषः दृव्यः तनाशक्ता-. 

मामपि ततेव “कुष्पाणडमिचुदरड् भव्यपासव 

नेव च } एते बिसाः प्रोक्तासतप्रौ खागसमाः खद्" । 

क्ञारसमाः पद्चविदतिवर्षावधिटप्िजनकाः (अला 

एव॒ ततृप्रतिनिधिरपि 

यदि त्वेवभालाचःते । 

चरौ 

विक्षानां धिरः पञ्चविंथतिवाधिकीम् 1 ठश्निमापरोति 

परमां शरं लरुधिरखूयेति» तनै वोक्लोः | वस्तुतस्तु 

“न ह्या दिति"” निभेषद्य संकञो चमन्तरेणेव ऋागसमा- 

म्चिसम्भमे दागवनिरनाह्धधेरे कार्यणव | णदं 

अदाासवे शपति = देये | “वरं प्राणाः प्रगच्छन्तु जाह्मयो 

नापेबेतृच्वराभिति' “बाह्नणो मदिरां दत्त्वा ब्राद्यरया- 

ेव्ोयते'? षति च वृडल्यङ्र्तन्वःचनात् | खत- 

कालिकापुराणे अर्यते 

^"अषश्छ' विद्हितं यन् मद्य तत्र॑ जः पनः । नारिकेल 

जण्डखखे, ताने चेवेत्धजे ऋध" । काल्यायनो 

तन्त्रे “रपसरगैपशान््थे' विराडत्तिं पठेचचरः। 

पडदोषोप्थान्तवथेः परञ्चादन्त वारनने !। मडाभये 

शत्पन्नं, सप्टाहत्तछदोरयेत्” ` इत्यादिन फलभेदेन 

शंख्याभेद्ागनेकातुक्गो पसंद्तम् “खथ वा बद्डनोक्तोन 

किमन्येन वशानने ! | चण्डाः शताटत्तपाठात्घवांः 

विध्यन्ति सिद्धयः" दति | दतोप्यधिकाः खहसरसख्या- 

दयोऽल दर्व्या । ङरमौरीनन्ले “श्रीकामः पुलका 
भवा खटिमाने क्रमेण तु | जपेच्छक्रादिमारभ्य शम्भ 

.दैवयवधावधि } च्छादिभारभ्य प्रजपेत्मषाच्छषं रुमा- 

पवेत । चान्त्यादिकानः सपत्र स्थितिमारगक्रमेण तु ! 

शवरः सूर्यतनयः सावर्सिमविता महुः | शदे चः- 

ग्व्यणारभ्य पञ्चादादि खमापयेत्?' । इत्यादिक कामना- 

भेदेन पाठबैचिलगरख कतिपयशनोकमालपाठेन तत्तत्- 

प्रयोगनैचिन्रपश्च च विस्तरो ङामरादि.न्त्रस्योयन्यान्न- 

रेभ्य एवावगन्नश्यः । गेरलास्तु एकच्छिन्दिदसे एदोकमेय 

चरिलं पठेदिति दिनलयेखेकाटत्तिरित्ये कः पच्च । 

“चन्द चिमूनिदकरनट दस्रा कानध्यायान क्रसेख 

दिरभेदेव पठेदिति खप्रभिर्दिनैरेका श्त्तिरित्यन्यः 

पथः इया. | अत्र द्वितीयमेव पश्च पाटोऽ्यहि- 

प्रकारः| इति शप्रा्चयें संग्टह्न्त बहवस्तदनुया- 

विनेऽदतिष्ठन्ि खचटतपयशवर्मपैरि हभपिर्ड़ान््ये रल 

, रेरद्कमः नेन खज्य' सेयं तथा खरे केवरे कथिते" 

षति प्रङिद्धपरिभाषया पकारयकारककारा एकिन् 

हप्रेफा यो रिद् बुं संकेतित इनि । तमरमृनत- 
व्धाखि त श्व जानन्ति । सन्त्यऽपि तानि लन्लवचमानि 

शकषदिनेनेकादृक्यगक्षपराखि | चस्ति क़ ताटथोऽष्य 

एवोगः काल्यायमो तन्न भन्त्रविभजनान्ते " ङोभे साहः. 

न्वा एते पूलायां ठ नजोऽन्िमाः । तर्पखे तपंया- 
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स्यन्ता ऊङनोयाबुपभेताः?' इति वचनात् सप्तशत- 

जाह्मणभोजने परतिव्यक्तयर केकमन्त्रे ण कारढ चुसमयेन । 

घोडशोपचचाराग्णां पदटाथाँदुखमयेन वा पञ्चोपचारा- 

च्छं वा कत्त मशक्यतया खेच्छयाऽ ध्यायभेद्न वाऽनक 

दिन ्ाध्यैकप्रयोगप्रसक्तौ चक्रवचनेविभज्ञननियमो- 

{विधीयत दति । अत्र खयं पटितभसमयख वा प्रभोवां 

तत्मचे दत्तिणा 

नियमच्तन्ते घ॒ "“पञ्चस्णा शतइत्ते; पन्ताटत्तस्तु त- 
ब्राह्मणदाराऽपि प्रयोग इष्टः) 

` छ्ोकमन््रकः | 

क्यम् । पद्चाटततेः स्वणभेकं ल्िराटन्तेस्तदधेकम् । 

स्उ1रक्तौ पादमेकं दद्यादा शक्तितो बुधः” $ति यष 

कलो] पाठे इतिवधशन्दौ न पादयो अध्यायान्ते विधा- 

नपारिजति ख्वितम् । 

नन्दादिशक्तिमेदास्नाभर्यादिवौ जमेदाख अन्यलोक्ता दृटव्याः। 

चश: ङोमाङ्कत्ये न संपुटायेतवेन च सप्रथतमन्तवि- 

भागः कात्यायनौतन््ो दितः युप्नवत्यां च तद्ाकयव्या- 

ख्यानपूयैक' सन्त्रविभागे विथेषं बुक्गया निर्थौव संयह- 

अ केयंया निरतः तथान प्रदशवते। तल एकाध्यायालमक् 

प्रथत चरतश्च भन्लविभागसचकास्त्रत्याः गोका यथा 

मार्यण्डोय उवाचेति मन्त्रः प्राथमिकोमतः। शावसयाद्या 

खनिवराश्रमान्ताः क्ञोकक्ञा दथ । सोऽचिन्तब्रत् तदा तब 

त्य्ल्लोकातकोमलुः । भतपू््यै"रित्यपक्रम्य सप्र च्ञोका 

न्टपान्तिमाः। अथ वेश्यः, खमाध्यादयाःरुस्ितान्ताख्लत 

सत्रय; | किं ह तेषां कथं ते किम् इत्ये ज्ञोककौ अन् । 

राज्ञोवाच ततोयेस्तेष्वि य न्चोकमन्तरङौ । भांग यस्त 

तस्तौ समाधिः ज्ञोकामन्त्रकौ । वेथगोक्तिरेवभित्थाद्या 

बन्ध॒व्वन्तास्ततस्ञयः | तेषां छते करोमोति हावद्ध शोकम- 

न््रकै। कत्वा तु ताविति स्ोको राजोक्गिभगवन्निति। 

इःखायेति च मन्त्रौ इावर््चोकाककौ मलौ | भमत्या- 

द्यामढतान्ताशचत्वारोऽथ ऋषेवेचः | त्तानमसलो्यु पकुस्य 

खक्तयेऽनास्ततोदथ | सा षिद्येति च संसारोत्य्यपे श्लोक 

कौ मन्। राजोक्ति भगवन् केति, कोको यत्तदिति इयम् । 

अद्ध जोकाताकङ्धपि नि तयैवेति कथापि तत् । हावशोक- 

मन्त्रौ स्तो देवानं कायमादितः। तेजसः प्रभरिष्न्ता 

ज्ञोकाः षड बह्मणोऽथ वाक् त्व साहा ल्व सखभयाद्याः 

ज्ोकमन्त्रास््योदच । प्रबोधं चेति बोधचेत्यधेद्लोका- 

तमको भने | ऋषिरेष स्तुतैत्या द् विभ्वन्त ज्ञोकपञ्चकम् । 

शावपोन्् करीदन्तावित्यद् सोकमहुदयस् । भगवां भवेतां 

दिभ्य नेत्वधेयुर्डकम् । ऋषिवाक्यं वञ्चितभ्थालिच् कः 

चण्डो 

1 

योयु गम् । पत्यदटसप्ततिशोकेऽ८रध्यायप्रथसाकनः | प्रथ- 

मद्य चरित्र सब्बे" मन्त्रत ःशतम्:१०४ | तेषवाचा 

ितामन्त्ादे कदे कलिपञ्चभिः | स्छकुण्ड एलभगहं शय 

ब्रह्म्टपिभिः। चतं ख्यः शो काद्वाठवि शतिरो- 

रिताः । अवशिषटास्तु षट षट्टिःशौोकमन्तरा इति सतिः” । 

चध्यायत्रयात्मक्ख द्वितीयचरितद्धय मन्तरविभागष्चका 

स्त्या: संपहस्ञोका यथा 

“क्हषिवागषटषषिः खः ब्लोकाटेषाञ्रादयः। रवं हि- 

तीयके ऽध्याये न्तरा कोन सप्रतिः६९ । कषिनिंडन्य- 

मानाद्याः पद्चिंशच््, मन्तक्ाः । ष्य ्िगेजे ग्जेति 

ज्ञोक एक ऋषरेवचः | पञ्च स्लोका एति दतुश्चलारि- 

शत्४४ ततीयके । ऋषिः "शक्रादयः शोकाः ष्डदिश्रति 

रथपिवाक । शोक्हयमथो देवौ गोकाधं त्रियतामिति। 

देवा उचसत्रयः शोका भगवत्या कतादिकाः। इद ये$खत् 

प्रप्रा लभितवषेशोक्कोमत । वचख्तुःषोकोत्य- 

ध्याये त॒ चद्र्धको | भन्न्रादिचत्वारिं शत्४२ खुरध्याय 

लितया्मनः । मध्यम चरन्स पञ्चपञ्चाशदत्तराः । 

शतं१५५ मन्ता स्त देव्या वचसो हं ऋयेस्तु षट् । देव- 

नामेकमर्धे दे अन्य एोका इति स्थितिः" 

नवाध्यायात्मक्ख्य ठतौयचरित्र्य सन््रविभागस् चकाई 

तब्रल्याः संह भोका वथा 

<“अधर्ि बाकपुराश्ुन्भ् त्यादयः शोककास्तु षट् । देवा 

ऊअचरमोरेव्या इत्या दिशोकपञ्चकमस् 1. ततेःधोकेकनि त्या 

प्रतिश्नोकं लिथस्तिशः विभागाद्चषङ्ाभ्यां बिषच्छा 

तयो यथा । मङ1काल्याद्ययमेदान्रमसतद्छा इति त्रयः 

भन्तराः पूर्वा्तरौ येषतौ या देव्ये नमोनमः । तेषामाद्य- 

न्तयोर्योज्यौ प्रतिषन्त्रकनेण तौ । तेन प्यंवसानं खा- 

देकेशोमन्त्र शशः) या देबोचयधसद्धाग्य नमस्त 

नमोनमः | इत्य रेत् निपाद गायने घा त्व्†वखनिका } 

एते पूरवा$तु्डिन्वयोगोल्या एकविंशतिः ।. भवन्ति वि- 

ष्ण मायादिभान्त्न्तपदर्गाभेवाः। प्रथमा विष्ण भायोन्ना 

द्वितीया चेतना.दतः। बद्धिनिदरा चधा खाया शक्तिरतष्णा 

तथाद्मौ । ̀  चान्तिजांतिरथो खच्जा शान्तिः ्रडा- 

चयोदशी । कान्तिंश्छोसतंतोडत्तिः डतिष्पेख 

संस्थिता । दवा , ठिनोमतता मून्तिरिते कवलः । 

सखस्यानटद्धवा लिः परोक्ता 

इन्दरियाणामितिश्रोक- 

च्तिधिभेनवः खरता: 

रकमन्त्रखदन्तरः ।. विति. 

चावां जद्टोखर्पङपिरयेति ज्ञोक- 

। 
¶ 
| 
९ 
॥ 
५ 
।१। 
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ख्पेय यत्येष प्राम्बन् मन्तदया्मकः। स्तुता छर 
रिति शोकाहभिरेषः खवादिकाः । शोक्ञाः सप्रदथायषि | 

निशम्येति मनुलयस् । दूतो्जिरदेवि ! देत्येबि नव- 

शोका ऋषवंचः ¦ प्रयता शा तदेत्येकः शोको 
देौषच सतः | सत्यछक्रभिति शोकचदव्कमय दूत 

नाक्। अवलिप्रेति चत्वारः शोका देव्यास्ततोवचः | 

` ्वभेतदिति ध्ावित्ये कोनलि'णडुत्तरम् | चतं १२९ मन्लाः 

अथपिरित्या- पञ्चमे षट्सप्रति& शोकमच्छिते । 
लेति चठुःधको ऋहमेवेचः । तेनान्प्ति शोक 

लयं देषीवचख्ततः ! दैत्ये श्वरेखेल्ये कोऽ कषिरितय् क्त - 

इत्यभी । हाद्येति सताः ष्टो चटठधि"शतिभन्नकाः२४। 

अवपिवाक भयान्प्रा इव्यादयास्तरद्ाटप्रषि्तिः २१९। 

ऋषिस्ता ित्यु भाविल्य' सप्तमे सत्तविंशतिः२७] अथभिवाणो 

चण्ड चे्यारभ्यभिजेषान तम् । श्व्यन्तः पञ्च पञ्चा- 

शच्छोकामन्त्रास्ततःःपरम् । ख्खेन कालो जब्दे 

दत्यधशोकमन्लकः । ततोऽखाविति षट् गशोकाच्ति 

षट्टख लमदने६३। राजा विचिन्रमिन्यादि शोक 

इयभयो अधिः । चकार कोपमित्याद्याः सप्रिय 

इदोरिताः द्व्य कचत्वारि शत्४१स्यनवमाध्यायमन्त्- 

काः। ऋऋहतिनिशुम्भ' -निहतसिति द्वावभ्बिका 

जचः। रैेवेति हयं देवौ तत एकोऽहमित्यमिः | 

प्रवते यद्धलिति शोकास्तयोदश । तव्रापिसानि- 

राधारेत्यघशोकात्मकोमतुः। नियुद्ध खे तदा दत्य 

इत्याद्या सनवोनव । 

भनवोमताः१२ । षेद व्याइते तन त्याद्या सि शचचतु- 

। चु ता३४ | देबौवाग्. वरदेन्योके देवोः सवेति चेककः | 

देवौ वैवसछतेत्ध्टावय शाकभ््रो मतुः । अधेशोका- 

क्तः. पखाच्छोकास्तलेव चेति षट् 1. शवभेकादथे 

अन््ाः पञ्चपञ्चाशदोरिताः५५ । देवोवागेभिरित्वादया 

ओका अष्टादथोदिताः।! सपः ममेतदित्यघं' प्रश्नाद्या 

शोकका दश | ऋषेक्दनमित्यक्तत्यादयाः शोका- 

स्ततश्तरयः | निशुम्पे चेत्य भेमहुरेवं भवतीति षर । 

शत्य कचल्वारिथत्४। शा हांद्थाध्यायमध्यकाः | च्ृषिरे 

नत्त पव्यषशोको. मन्तर्ततस्लयः । एवंप्रभावा से 
श्चाद्या माकश्छ य उवाच इ । इति तख ति षट् शोका- 

देवी यदिति चैककः । भाकेणडोय उवाचाथ ततो वव्रे 

भठुदयम् ।. देव्य् बाच ततः ख्य र्ोभिरिति घणम- 

शाः । खंधथोका्का मन्त्र माकयड़ यव चस्ततः | इति 

९१५ 
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षत्वं दशमेऽध्याये इालि'शन 

 न्पो सटकण्ड छतः । 

चण्डी 

दत्वा तयोरेकं देव्यावरभिति हयम् | दिर्दण्डकलितन्या- 
यादाडनतं खाद्यम् | इत्ये वेकोन त्रिशन् २९ सनवः- 
ख्: त्रयोदश | नापरे नधाघांनि केचिदेकादशाभ्यधः | 

न तत् काल्यावनीतन््रजखितं किन्तु कलितम् । र् 

त्रच रिने ऽस्जिन्ध्यायनिषमा€ तनि । सन्भय मन्न 
संख प्कचत्वारि यदधत,यतो 9 ४१ । अधेशोकालका सन्त 
स्तेष हादश कोरिताः। निषाद मन्त्रास्तु षटि 
शोकौ एनर्क्तकौ । शोका अषुनरक्ञास्तु लि्तो सप्न- 
विशतिः १२७ । राज्ञो देवदूतोक्तौ दे द देव्य क्रयो- 

दथ । माकंण्छयोक्तयस्ि्लकृटधिवाक्यानि षोडश | 

ष्य वाचाङ्ितामन्तरा्तच्न्नि'शदिति २४ दितिः । खथ- 

सर्वे भिलितास्तदध्यायेषु व्योदश् | पञ्च शतानि 

शोका अष्टसप्रतियुतानि५७८ | तेष्वन्यौ शोको दियुणौ 

भवतस्त्रेधा ह्ाविंशतिर्भांगः। रएकोनव्शतेख्च दधाने 

पञ्चषटिरतिरिक्ताः। नह्मा भगवान्द्, तोषैशो देवा 

देव्य,षय च कोक दिदित्िचठ २ 

सप्राधिकपञ्चाशदुवाच 

दाविंशतिशतमेधां 

शराकंक्टचभिताः। इति 

पदाङकिता. आभो ऋधिकाः। 

शोकेयोगिन  अन्त्सप्रशतो । इति 

प्रतिमन्त्र कात्यायनीतन्त्रे । 

पूथेमन्यकत्त यामलप्र्टति । 

विभजनशदिव 

तद्माटेतत् प्रखतिकम- 

एकमन्लस्न्निपानृमन्त्रः एन 

सक्तोऽपमन्त्रकः | .. उवाचाद्धितद्व्ये वं मन्तः प्रोक्तोऽनः 

पञ्चधा । भन््रपिर्डः योकपिण्डे $ध्यायविख्ड इतिं 

लिधा ।'> युप्रवतौ 

नागोजोभट्कतविभागर्लन्याट शः तिस्तरभयान्नोक्रः उ- 

भयो युक्तायुक्घतवश्ठभयप्न्यदर्भनेन सधीभिर्धि चन्तयम् । 

तदयं संचेषः। ` 

ध्यायः शोकः शोकात्ा अब गोकात्मा विषाद् उवाचाङ्कितःसन्त्ः 
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अर्टा रखसखक्त माकराहट पु* प्राधानिकादिरहष्ये 

“राजोवाच | भगवदावतारा मे चरका यास्वयोदितःः। 

तेषां प्रकतिम्न् दमन् } प्रधानं वक्घ् महेसि । आराध्यः 

यन्मया देव्याः स्छद््पं येन च द्विज} । विधिना! जहि 

सकलं यथावत् प्रणतद्य भे) कषिर०८दद्ं र्द्ध परम- 

मना ख्येयं प्रचलते । भक्तोऽसौोति न मे किद्धित्तबावाच्य 

नरािप।। सर्गखाद्या नहावच्छोच्जियखा परमेश्वरो । 

सच्छा बच्छसद्पा सा व्याप्य छत् व्यवसिता । मादु- 

जिङ्खङक्द्ां खेट' एानपान' च विश्वतो । नागं लिङ्क च 

येनिच्च बिष्दतो न्डप मूपैनि। रप्रकाञ्चनवणीमा तप्र 

काञ्चनभूषणाः । शून्य" 

तेजश । शन्य' तदखिलं जोक विलोक्य परमेश्वरो । 

अभार द्पमपरन्तमसा केवलेन शि! सखा भिन्नाञ्जनसं- 

काथा टद्राचितवरानना | बिशाज्लाच्ना नारो बभूव 

तद्सध्यभा | खद्गपान्नथिरःखेटं रलङ्क,तचदम् जा । 

कजन्धहार ` शिरसा 

ता््ोवाच महालच्छोस्तामरसो प्रमदोत्तमाम् । ददानि 
लव नामानि वानि कराणि तानिते। महाभायाम- 

ह !कालो महामारी धा कषा । निद्रादष्णा चेकवीरा 

कालरानिडरत्यवा । इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि 

कम्प्रभिः। श्मिः कमणि ते न्नात्वा याऽ धीते शाऽऽ्रते 

` सुखम् । ताभिव्यक्रा महालच्छोः खदूपमपरन्न प) 

सत्वा ख्येनाति शुद्धं न यु णेनेन्दु परभन्द्धौ । अ्मालाङू् श- 

धरा वोखापुस्तकधारिणो | सा बभृव वरा नारी नामा- 

न्यसे च खा ददो । महाविद्या महावाणौ भारती वाक्. 

सरस्तो। श्चा््यां ब्राह्मो पाध तंदगभां वरेश्वरो । 

अथोवाच महालच्छोभेहाकारो सरखतीम् | दुवां 

` लगयतान्ट् व्यो मिधुने सवादृष्टपतः | शयङ्काति षा 
शिरिण्गभपै शचौ चच्डोः सल भिंथनं स्यम् । 

{२८५३ ] 

प ब्रयोम् । 

तदखिलं स्लेन पूरयाभास 

विभ्वाखा हइ शिरःखजम्) 

श्पसौगाम्यथाचिनो | 

खण्डो 

बद्न्किधि {िरिश्वति त्रा 

तरितप्राह तं वरम् । श्रौःपञ्म कथले लच्छोत्राड- 

साता स्तियञ्च ताम् । महाकाङो भारती च मिथुने 

जलति षः ₹। णएटयेरपि द्पाखि नामानि च वदा- 

निते। नोलकण्ठः रज्वा श ताक्ग चनद्रगेखरमू । 
अनयासाम परुषं भह्ाकालौ चितां च्ियम् । स खर 

शङ्करः स्याणः कपौ च निलोचनः। लयौ विद्या 

कामघेलः शास्नौभाषाचरासखरा । सरस्वती स्जियङ्नैरीः 

क्ष्णं च पुरुषं न्पः। लनयामाश्च नामानि बयोरपि 

वटामि ते । विष्ण; ष्णो इषोकेशो वाधको जनार्दनः 

डमा सौरो सतो चण्डी सुन्दरो छंभगा श्थिवा | ए 

युवतयः सतयः एरूषत्वं प्रपेदिरे । चक्प्मनोऽहपण्न्ति 

नेतरेऽतदिदो जनाः । ब्रह्मणे प्रददौ पत्री मडहाचच्छौ- 

इद्राय गौरी वरदां बाचवदेवाय र. 
चियमू। खलरयः सह सम्ध्.य विरिद्चोऽण्डमजोजनत् । 

विभेद भगवान् द्रस्नौयां सह वोयेवान् । अयडनध्ये 
प्रधानादि काय जातसभृचधप ! | मडहाभूतादरवं सवे" 

जगतृख्वावरजङ्मम् | एपोष पालयामा तं चच्छया दत्त 

केशवः । भङ्ालच्छञीरेषमज्छ राजन् ! सर्वेश्वरेश्वरी । 

शनराकारा च साकारा सेव नानाभिधानणश्टत् | मभा 

न्तरेनिद्ष्योषा नान्तरा नान्येन कोनचित्"' १४० । 

“"धिरूवाच | लियुणा तामकषौ देवो सालिक्ो या 
लिधोदिता। सा शवां चख्छिका दुगं भद्ध 

भगवतोयेते । योगनिद्रा हरेरक्ता महाकाली तमो 

च्या । मधुकेटमनाथाये यान्तुशावाम्ब् लाखन: । 

दथवक्गा दशमूजा दचपादाञ्चनप्रभा । विशाखया राज 

माना लिंशङ्ञोचनमालया । रट् रहथनदद्गादया भौम 

पापि मिष} | श्ूपसौभाग्यज्ञान्तोनां सा प्रति 
मडह्ाच्रियाम् । खड गबा गद्ाशंल चक्र शङ्ख म् एखडिभ्यत् | 

परिष काशकं शोषः निशोलद्र्षिरे दधौ | रषा 

सा वेष्णबो माया महाकाङौ दरत्यया | शखाराधितः 

थोक त पूजाकन्ते चराचरम् । स्रेवशरीरेभ्यो याऽऽ 

वि्ूताऽभिवप्रभा | लिग्शा षा महालच्छोः सालान््- 

श््रोएसौ कमलावनौ । 

हष नो । शे तानना गौलभुजा हे तस्तनममणड- 

खा रक्तमध्य्रा रक्तपादा नोलजक्घोरशन्मद! । चिन् 

जघना अिनमास््ाम्बरदिभ् षणः । चिल्नरादशेपना कान्ति 

चटाद्षभुला पूज्छा खा शसन 

भजा शतो । आ दषाश्यत पच्छान्े दचिचाक'करः 
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ऋमात् । अच्चभाला च भणं वाणोऽसिः कुलिशङ्दा । 

चक्र विशूलं परशः शङ्कोचणटा च पाशकः। शति 

दण्ड भ्म चाध' पानपाल' कमर्डनः : । अलङ्खुत भजा- 
सेभिरायुधैः कभलासनाम् । स्वेरेवमयोमौधां मड 

लच्छोभिमां चप ! । पूजयेत्यवरेदानां खर कानां प्रभु- 

भषेत् । गौ रोदे हाल्छख्डता या सतं करुखाच्रया । 
साश्चातसरस्वतो प्रोक्ता श्ज्भाद्ठरनिब्छिशो | दधौ 

चा्टमुजा वाणद्षले भलरुक्रभ्डत् । शङ्ख" वश्टां लाङ्ग- 

ल्य काकं वङुधाधिष!] एषा संपूजिता भक्तया सवे- 

ज्ञत्व' प्रयच्छति | निशुन्धमधथिनौ देवौ शुम्भासुरनिब- 

श्िणो । इतय् ज्ञानि खद्पाणि सृत्तीनान्तव पाथिः 
ब ! स्वरूपाणि जगक्राठः, एधगचैीं निशामय । मद्ा- 

नच्छीेदा एच्छा भ्ाकालौ सरस्वती । दक्षियोत्तरयोः 

मृच्छे एषतो भिथनलथम् । विरि शविः खरया मध्ये स- 

द्रोगौर्या च दच्विखे | वाने लच्छयरा हधोकेश इत्ये वन्द् - 

बताल्यम् | अष्टादशभुजा सध्ये वामे चाद्धा दशानना। 

इ्िणेऽ्मुजा रुच्छीमे हतो नां समचयेत् ! चादगम् जाः 

चेषा यदा पूज्या नराधिप! । दशानना चादटभृजा द्वि 

 शोत्तरयोस्तदा । कादस्टत्यु च पूज्यौ सवारिष्ट 

प्रशान्तये | यदा चाटमजा पृच्छा शम्भासरनिबद्िणणे | 

नवादा; शक्तयः पूज्छास्तदा इट्रविनायकौ | नमो 

देव्या इति सोत्र मैहालच्छीं अमव्ैयेत् | ऋवतार- 

लवा चौवां सतोन्रमन्त्ास्तदाच्रयाः । अष्टादशभुजा चेषा 

पूज्या महहिषमदिं नी । मा लच्छीमेहाकालौ महतो च 
सरस्वती! रैश्वसै पण्यपापानां सवैलोकमहेश्चरी । 

मद्डिषान्तकरौ येन पूजितासौ जगतृबरभ्ः । पूजयेच्ज- 

शतां घाल च र्डकाम्भक्रवत्सलाम् । ख्यां दिभिरलङ्ा- 

रन्ध पुष्यं स्तवोत्तसैः । धृपेदीषिः सनैवेद्यं ; नानाभच्य 

समन्वितैः । रुधिराक्तोन बलिना मांसेन चर्या प) | 

खरभि्णा स्ञानीयेन चन्दनेन छएंगन्विना । सकपू रेख 
नाम्ब लेमेक्तिभावसमन्वितेः | , वासभानेऽखतो देव्याः 

स्रो" महाचरम् । पूजयेन्ाहिषं येन गत' शा- 

उुञ्यमोशया । दचिे एरतः' सिं हमत ख धमां मोशच- 
रम् । ततः लताञ्चलिभतवा स्तुवीत चरि तैख्रिभिः। यके- 
नवा मध्येन नैकेनेतरयोरिह । चरितार््गञ्च न जपे- 

च्लपन् . खिद्रमवाभ् यात् । स्लोबमन्त्र सतुवीतेमां यदि वा 

जगदम्बिक्ञाम् । प्रदचिणनमच्लारं लत्वा मृं श 

ताञ्चलिः। ्षमापयेष्लगङ्धानी चकं ङरतन्दरितः । 

चरौ 

प्रतिल्लोकञ्च ज्यात्मायरं तिलसपिषा । जृधयादलोत 

भन्द्ौवां चरकाय शुभं हविः । नमोनमः पदैटेदीं 

पूजयेत् ससमाद्ितः} प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्खः प्राणाना 

शोष्य चानि | दछचिरम्भरावयेदोशां चरिड़िकान्तन्ययो 

भवेत् । णवं यः पूञवेद्धक्नता प्र्य्टं परमेश्वरीम् । 

सुक्घा भोगानृयथाकाभं देवौखायुज्छमाभ्यात् । योन 

पूलयते नित्य' चण्डिकां भत्तावत्यवाम् । भजोभयाख्य 

शणयानि निदेहेत्मरनेश्वरौ । तख्ात्प॒ जय भृपाल ! 

सूपेलोमहेश्वरोम् । यथोक्तन विधानेन चण्डिकां 

सखमापस्थसि?' १५अ० । 

““कषिर्षाच | नन्दा? भगवतो तराम या भविष्यति नन्द् 

शा! संस्तुता पूजिता ध्याता वशौश््यांष्जगलयम् । 

कनकोत्तमकान्तिः सा दकान्तिकनकाब्बेरा | देवो क 

नकदामाटय्रा कनकोत्तमभूषणा । कमखाङ््, थपाशा- 

ओरलङ्ग,चटभ् जा । इन्द्रि कमला लच्छमोः सा- 

शौ रुवमाम्ब् जासना १। या रक्तदन्तिकार नासं देवो परोक्ञा 

मयानघा । तद्धाः सपं वच्यामि श्टणु सवेभया- 

पहम् । रक्ताम्बरा रक्तवणा र्तसवाद्गभषण्या । 

रक्तायुधा रक्रनेला रक्रकेशाऽतिभौषणा | रक्ततीच्छ 

न्वा रक्तदशथनः रक्ता टंङ्िका| पतिं नारोवाचरक्ता देवी 

भक्ष भजेच्लनस् | वद्धधाभनितम्बा सा चछमेरुगयुगल 

खनो | दीधौ लम्वावतिस्य,लौ तावतौव मनोहरौ । 

करकंशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्द्पयोनिधो । भक्तान् 

सम्पाययेदे वी स्ैकामदघौ सनौ । खड गपातं च छ 

शलं लाद्धग्लञ्च विभक्ति आख्याता रक्तचा्शडा 

देवौ योगेश्वरीतिसा । नया व्याप्रमख्िलं जगत्ख्या 

वरजङ्कमम् । इमां यः पजयेद्धक्तया स व्याप्नोति र~ 

शाचरम् । धौते य इमं नित्य रक्तदन्तीवए्लवम् । 

तं सा परिचरे दी पतिष्ियभिवाङ्गना२ । थाकस्परीरे 

, मलवां नीलोत्पलविभूषणा | गम्भोर्नाभिद््िवकी 

बिभषिततन्दरो । खकंशसमोनुक्ट पौन घनस्तनी ॥ 

ष्टौ धिलोष्ेः पथो" कमल कमलालया | पष्य 

पङ्ञवसलादिफलादिथाकसन्चयान् । कास्यानन्नरसे- 

क्तं नुक्त, ण्य जरापहम् । कां कञ्च स् रत्- 
कानिर्िभन्तिं परनेशवरी । ` शाकन्य्रो अताचौ खा- 

द्व दगा ४ प्रकोततिं ता । शाक्शप्रीं स्तुवनृध्यायन लप- 

ग संपजयन्नभन् । अक्ष्मश्नते योचमच्पानादि शै" 
४ # © 

अः। भौभाऽपिर मोखवथां सा दंक्वादशनभाद्गरा । 
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विश्चारुलोचना भारौ इत्तपौनघनस्तनौो | चन्द्रहास 

च डमरः शर' पालश्च विभ्रती | शकवीरा काल-. 

रालिः सेवोक्ता कामदा स्तुता५। तेजोमण्डलदुधेषां- 

भ्वामरीई चिल्रकान्तिभित् । चिबरलमरपाणिः सा महा 

सारीति गोयतेई । इत्येतामृततं योरेव्या व्याख्याता वक्ष- 

धाधिप! | जगन््ाठशण्डिक्ायाः कोत्तिताः काम्तेनवः। 

ष्टं रङ्ख्य' परमंन व।च्य' कवित्त्वयाˆ। व्याख्यान 

दिव्यम ्तीनामधीष्वावहितः सयस् । देव्याध्यानं मया 

भोक्त" शद्यावृरद्यतरणा इत् । तादधप्यलेन सेकस 
फलप्रदम् । १६अ०। 

अतेचगोविधानं मन्त्रमङोदधौ $८ तरको मवाखं 

प्रयोगानन्तर' प्रतिपादितं यथा 

“शत चरो बिधानन्तु प्रवच्छ प्रीतये णाम् | च्पो- 

पद्रव्पञ्च दरभिचे भभिकषस्पने। ऋतिदटावना- 

टौ परचक्रभये चये । सव्यः विन्ना विन्दन्ति शत- 
चश्डोविधौ छते | रोगां वैरिणा नाथो धनपुत्र 

सखङ्गः | शङ्करस्य भदान्या वा प्राषठादनिकटे शुभस् । 

मण्डपं हारवेद्याटंतं कुर्यात् सध्वजतोरणम् । तत्र 

कुण्ड" प्रङ्गव्वीति प्रतीच्यां मध्यतोऽपिवा। चात्वा नित्य 

छंतिं कत्वा इणुयादश बाडवान् । जितेन्द्रियान् सदा- 

चारान् कुलोनान् स्यवादिनः। व्य् तृपच्नांचरिडिका- 

पाठरताङ्ग व्लादयावतः । मधुपकधिधानेन वस्त्र - 

चीदिदानतः। जपार्थमारनं मालां दद्यात्तेभ्योऽपि 

भोजनम् | ते हविगयान्नमन्नन्तो भन्त्ायेगततमानसाः । 
भमौ शयानाः प्रत्ये कं जपेयुश्चखडकास्तवम् । साकंण्डेय- 
एराणोक्त' दशलत्वः सचेतसः । नवा* चख्डिकामन्त" | ' 

जपेयु्चाऽ्युतं थक् } यजमानः पूलयेञ्च कन्यानां 
नवकं शुभस् । दिवर्षद्यादशावदान्नाः कुमारीः परि- 

पूलयेत् । माधिकाङ्कगं न इौनाङ्ो ऊुशिनीञ्च बखा- 

द्विता | अन्धां काणां केकराद्ध कुद्पां रोभयुक- 

नम् | दासोजातां रोगयुक्तां दुष्टां, कन्यांन एूज- 

येत् । विप्रां सव्वेसिं यशसे ्वियोद्धवाम् । 

मेष्या धनलाभाय एत्राप्पर शूद्रजां यजेत् । दिवौ 

सा कुमाग्य् क्ता निभृन्तिं हयनलिजा | चदुरव्दा त॒ 

कश्याथो पञ्चव्णी वु रोहिणो । षडश्दा काचिका प्रोक्ता | 

चाग्डश्ना सप्रहायनो । गषटवप्रौ शाम्भवो खाहुगां च 

गवन्डायनी । चछभङ्रा दथवर्षोक्तः ता भन्तः परिपूज- 

मेत् । दक्बदायाः प्री्भावो इद्रावदा व विजिता । 

तासाभावाडइने मन्तः परोच्यते शद्करोदितः । सन्तरा- 

चरमयी' लकी माणां षटपरधारिणोम् | नवङ्गा- 

ल्िकां सात् कन्याभावादयाम्यहम् } कुभारिकादि 

कन्यानां पूजामन्त्रान् ब्र मेऽधुना | जगतप्ज्धे ! जग- 

दन्द्यो ! सव्व देवखद्छयिशि | पूजां ग्टहाण कौमारि !! 

खजगन्दरातनेमोऽस्तु ते| लिषुरांर लिएराधारां ्िषर्मन्ञान- 

शूपि्ोम् । ल लोक्यषन्द्तां देवं लिति" पज 

यास्यहस् । कालाल्मिसां कलानोतां कारूपयद्ृद्य 1 

शिवाम् । कल्धाखजननो' देवीं कल्या पूलयाम्य 

म् | र.खिमादिगुणाधारामकाराद्यच्चराल्मिकाम् | 

अमन्तशक्तिकां लच्छी रोहिणी पूजयाम्यहम् । काम- 

च्वारां शुभां कान्तां कालचक्रख्वद्छपिणोम् । कामदां 

-करुणोदारां कालिकां. पजयास्य हम् । चण्डवौरां च~ 

 शडमायां च राड छर्ड प्रमञ्जिनोम् । पूजयामि मडहदेर्वी 

चर्िकां६ चर्डवयिक्रमाम् । सदानन्द्करौं शान्तां स- 

खव रेवनमरूताम् । सव्वं भृताकिकां देवीं शाग्भवींऽ पूज- 

याम्यहम् । इगमे इतरे काय भवायेवविनाशिगौम् । 

पूजयामि सदा भक्तया इनी इगात्तिंनाशिनोम् 1 

खन्द खणव्ांभां रसौ भाम्यदायिनीम् । स- 

भटरजननौं देवीं इनदरं पूजयाम्यहम् । रतेमन्त : 

एराणोक्तौस्तां तां कन्यां प्रपूजयेत् | गन्धः इ्ममच्य 

भोच्चं पतन राभरयेरपि । बेद्यां विरचिते रम्ये सर्वतो 

भद्रमर्डले । चट ' संस्याप्य विधिवत्ततावाद्याङं येच्छि- 

वाम् । तदपो कन्याञ्चापि पूजयेदुबराह्मशानपि } 

उपचरेत विविपैः पूर्वौक्ञावरणान्यपि | एवं चत्- 

दिनं त्वा पञ्चमे होममाचरेत्) पायसान्नं स्लि- 

मध्वतत दलारज्भाफलेरपि । मादलाङ्ग रिजुखर्डे- 
नौ रिक्तः -षरस्तिसः । जातिफलेरा फलेरन्ं स - 

रबस्तु्भिः । खप्रशत्या दशादृत्त्या प्रतिशोकं इतद्धरेत् । 
खदुतञ्च नवार्ेन श्यापितेऽग्नौ विधानतः | कत्वाऽऽ- 

वरखदेवानां होमं. तच्नाममन्त्रतः । कत्वा पूणा्छतिं 

सस्यगरेदणम्नि विद्धच्च च । अभिषिञ्च यष्टारं वि- 

प्रौचः कलसोदकतेः ।. निष्क छवससथय वा प्रयेकं द 

चिां दिशेत् | भोजयेद्च तं विप्रान् भच्छमोच्ंः 
छयग्बिपैः । तेभ्योऽपि दज्लिष्णान्दन््वा ग्ट ह्धोयादाशिष- 

स्ततः । एवं कते जगडग्यं सव्ये" नश्यनत पदर वा; । राज्य 

्रनं यशः पुलान्नि्टमन्य छभेत सः" । 
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चण्डो 

विद्या- 

प्रत्येकं 

«एतद् शगुखं बयां च्णडोसा इच्िकं विधिम् । 

वतः सदाचारान् ब्राह्मणान् दशु याच्छतम् | 

चरखिडिकापाठान् विद्ध्य् स्ते दिशा१० मितान्। 

प्रजपेयुस्ते प्रत्ये कं च नवाणेकम् | पूर्वोहाः कन्यकाः 

पूज्याः प्व मन्त्रः शतं शुभाः| दशथाहनेवं संपाद्य 

होमं कुब्य् `: प्रयतः । सप्रण्याः शताहृत्त्या प्रतिः 

ज्ञोकं विधानतः! लक्षस्य नवार्येन पूर्ववोत्ोद्रव्य- 

सञ्चयेः । होटभ्यो दचिखान्द् वा पूर्वोक्तान् भोजये 

हिजान् । खहखसंमितान् साधन् देव्याराघनतत्- 

परान् । ९्व' सहस्रसं ख्याके ठते चण्डोविधौ ग्टणास् । 

सिष्यल्यभौपसितं स्व" इःखौचञ्च विनश्यति | मारौ- 

द्भित्तसोगनैः 4 नग्छन्त व्यसनोद्धयः | नेमं विधि" व- 

देह.ट खले चौरे गुर्द ! साधौ जितेन्द्रिये दाने 
-वदेद्िधिभिमं परम् । एष सा चण्डिका वा वक्तम् 

` रोत् ख रत्तति 

अयुतं 

.+ चण्डोनवाच्चरविधान तत्न व तरङ्ग 

वाङ्लाया 

संटक 

५*सअधोनवाच्तरम्ब्न््र वच्छ चरी प्रसत्तये । 

मदनो दौषेलच्छीस्तन्द्रा खतौन्द् युक् । 

जलं कम्म दयं किरटोशसंयुतम् । (ए छो क्तो चास 

शडाये विद्धे ) नवाच्चरोऽख ऋषयो ब्रह्मविष्ण् महेश्वराः । 
छन्द्ांख॒क्तानि हनिभिर्गाय लूप्रष्णिगह॒दुभः। देव्यः प्रोक्ता 

मह्ापूरव्वां कालो लच्छोः सरसखतो । नन्द्ाशाक्म्भरी 

भीमाः शक्रयोऽख मनोः ख्टताः । खाद्रक्तदन्तिकादगां 

श्वा मर्ययोवीजसञ्चयः । अग्निवायुभ गास्तन्वम्फलं वेदल्रयो- 

दितम् । सर्व्वाभोटप्रसिदधवयं विनियो गचदाद्ृतः । 

ऋषिच्छन्दोदैवदानि शिरोरखडहृदि न्यत् । शक्तिवीजानि 

स्तनयोसतत्वानि इदये एनः । रकरेनैकेन चैकेन चतुर्ि- 
शु गलेन च । समस्तेन च मन्त्रेण कु्थादङ्गानि षट 

घः } ततण्कादश न्यासान् कुर्ेतेटफलप्रदान् | 

प्रयथमोमातुकान्यासः . काय्य: पूर्व्मोक्गमागेतः । , कतेन 

चैन देवख संाद्छष्य' याति मानवः | अथ दितीयं कुब्बीति 

न्धासं सारस्वताभिधम् । वीजत्रयन्तु मन्त्राद्यं तारादि 

द यान्तम् । क्रमादज्ग चि न्यसेत् कनिषटाद्याद्च 

डाय 

ञ्च । करयोेध्यतः ट्टे मणिवन्धे च कुर्परे | द- 

यादिषडङ्ग घ॒ विन्यतेत् जातिसंयुतम् | अख्िन् सर ख्ते- 

श्यासे ठते जाद्य' विनश्यति | ततस्त तीयं कुव्वीति न्धासं 

` भातगणान्वितम् | मायावीजादिका ब्राह्मी परूब्वंतः पात 

मां सद्ा । माद्ेश्वरौ तथाग्नेखां कौमारो दच्षिखेऽवत् 
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वैष्णवी पातु नेकःत्ये वाराही पिनेऽवतु । न्द्रायी 
वायुकाणे च चाख्या चोत्तरेऽवतु। रेथानेतु सदा 

लच्छीखद्ं ' व्योमेश्वरी तथा | सृप्रदवीपेश्वरी भूमौ रचे. 

च्नागेश्वरी तले । ढतीरेऽचिन् कते न्यासे त्रौ लोक्यविज- 

यौ भतेत् । न्यासं चतं दुर्व्वौत नन्द्जादिसमन्विनम् । 

नन्द्जा पातु पूर्वाङ्ग कमला अमरता । खड़पान्- 

करा पातु दच्विे रक्तदन्तिका । एषे शाकम्भरी पाठ 

एष्मपह्ववसंयुता । धतुवांणकरा दुगा वामे पातु सटेव 

माम् | शिरःपालकरा भोमा भसतकाञ्चरणावधि । 
पादादि मस्तकं यावदट्भ्ामरी चित्रकान्तिष्टत् । तुय 

न्यासं नरः केन् जराग्य, व्यपोहति } खथ कुवभेत 

नह्माद्यं न्यासं पञ्चमखत्तमम् । पादादिनाभिपयन्त" 

बह्मा पातु सनातनः | नाभेर्शुद्धिपय्यं त्तः पातु निलय 

जनाहंनः | विशे ह्मरन्ानत' पातु रद्रस्तिलोचनः | 

कंसः पाठ पददन्द वेनतेयः करदयम् । चन्तभो- 

षभः पातु सर्वाङ्गाणि गजाननः | परापरः टेहभा- 

गौ पात्वानन्द्मयोहरिः | कतेऽख्िन] पञ्चमे न्यावे 

स्वात् कामानवापर्यात्। षड न्यास" ततः बुग्याल. 

च्डप्रादिसंयुतम् । मध्य पात मङारच्छीरष्टादथम् जा- ̀ 

ज्विता। जह" सरखतो पाठ मुजेरटाभिजिता । 

अधः पातु महाकालो ट्शबाह्समन्विता | सिंदोहस्त 

इयं पातु मम हंसोऽचिबुम्मकम् | महिषं दिव्यमारह्- 

ढोयमः पात पदद्यम् । महेशणिडिकायुक्ञः सवां- 

ज्गाणि मावत् | षषटऽखिन् विते न्यासे सद्गतिं 

मार् यान्नरः। मभूलाच्षरन्यासद्छप न्यासः कर्त 

सप्रमम् । बह्मरन्धे नेत्रयुगे खत्योनांसिकयोसु खे । 

पायौ भलमनोवणांस्ताराद्यान्नभसाऽन्वितान् । विन्यसेत् 

सप्रमे न्द्रासे कते रोगत्तयोभवेत् । पायुनो बद्यर- 

नवन्त घनस्तानेव विन्यसेत् ।  टतेऽखिन्न्टने न्यासे 

सवेहुःखं विनश्यति | वर्वीति नवमं न्यासं मन्तरव्याघ्र 

सखद््पकम् । मस्तक्राद्धरणं रखावरणान्डास्तरावधि । 

रोदे ्टषरेशे वामभागे ऽथो न्वहेठ्। मूलमन्न, छते" 

न्यासो नवमो रेगठाररि्त् । वतः ऊर्थत दशमं पड्ङ्क- 

न्ासखत्तमम् ।  मलमन्त ` जातियुक्र (दीचस्वरयुक्ताम्) इट - 

यादिषु विन्यकेत् । लतेऽणिन् दश्मे न्या तरौलोकरंः 

वशगं भवेत् । दशन्यायोक्गणफलद् क्यादेकादथं ततः |, 

खद्भिनौो खलिनोत्यादि(१अ०६१-६५) पटित्वा क्तोकपञ्च- 

कम् । ̀  आदार ) शष्डतरः मीजं ध्यात्वा पर्वाफुके न्यरोद । 

११६ 
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खूलेन पाह्हिनो रेवींब्यादि (४०२३-६) . स्ोक- 

ह्यम् । पटित्वा द्ग सदशं {दतीयं (ही) सपतो- 

न्यसेत् । स्वखद्छपे सवे इत्यादि (११४०२२२७) 

चोकपञ्चकम् । पठित्वा स्फटिकाभासं ठतीयं (ज्ञी ) 
स्तनौ न्यसेत् | ततः ष्डङ्क कुर्वीत विभज्ञमलवसेकेः । 

सकेनेकेन `चेक्ेन चतुर्भियुःगलेन च। समस्तेन च 

सनलेख कु्यदङ्ानि ष्ट सुधीः। शिखायां नेत्रयो 

शबत्योनसोवेक्गो यदे न्यसेत्! मनल्रवर््यात् समस्तेन 

व्यापकं त्वरशस्रेत् । खड्ग चक्रगदेषचापपरिषान् 

गलं मशु शिरः शङ्खः सन्द्धतों करोस्छिनयनां 

सवांङनभ्पाभ्टतस् 1 नोलाश्सद्]तिमास्दपादद्शकां सेवे 

मह कालिकां यामस्तौत् धयिते जतौ कमलजो इन्तु' 
मष्केटभौः । अच्चरक्णरचछ, गदेवुकृलिशं पद्य धशः ्- 

र्का दण्डं शक्तिमसिञ्च म्न जलकं घण्टां रा 
भाजनम् । शल पाशठदथेने च द्वं इशत; प्रवाल 
प्रभां सेवे रैरिभगदिंनीमिह मार्च सरोजस्ि- 
नाम् | चष्ाशूलहलानि शद्युखसले ` चक्रः धुः 

सायकं हसाञञेदषतीं  बनान्तविलसच्छीदः शत॒ल्य 
प्रभास गौरीरेहशसद्खषां लिजयताजाक्चारमूनां 

महापूरव्वीनत सर ख्तोमनभने शुम्भ दिरेतप्राहिं नोम् । 

एवं ध्याता जेज्ञ चतप्क तहशां गतः । पायसान्नेन 
जयात् पूजिते हेमरेतसि ) जयादिशक्रिभियुं ञो पीठे 
देक यजेत्ततः । तन्तव २५ पत्राट़तन्नव्र श्रे षट कोणाशटदला- 

ज्विते | लिकोणसध्ये संपच्छ ध्यात्वा तां सलमनल्ेतः 

पूवव कोशे विधातारं खशज्लया सह यूजवेत् । विष्णु 

श्रिया च नेद त्ये, वाय्वे ठुसया शिवस् | उद्गदच्तिखयो 

सिंहः मह्हिषञ्च कमाद्यजेत् । षट्कोणेषु च पूर्वादौ 

गन्द्जां रक्गदन्तिकाम् । शाकम्भरीं तथा इनी मोमान्च 

भ्वामरौं यजेत् । सविन्दुनामक्णादयास्ताराद्याञ् 
नमोऽन्तिमाः । नन्दाद्या यजेच्छक्गोभच्छमाणा अपो - 
दर्शः! अषटपलेष बह्माणो पूज्या माद्ेश्वरी परा । 
कौमारो वैष्णवी चाथ वाराहो नारसिंद्यपि) प- 
खादेनद्रौ च चाण्डा तथा तत्् २५ द्रेषिमाः । 

विष्णुमाया चेतना च ब॒चिनिंदरा चधा तवः| छाया 

शक्तिः परा तृष्णा चान्तिज्जांतिश्च लव्जया | शान्तिः 

खद्धा कान्तिलच्छयौ टतिर्ट्तिः खतिः  खटतिः। 
दया ठितः पुश्मांता श्वान्तिरिति क्रमात् | 

वद्िभू ट हको्ेमु गथेचः केतपारकः । वटुकाय 

चण्ड 

योगिन्यः पूज्या इन्द्रादिका अपि । एवं सिद्धं मनी 

मन्तो भतेत् सौभाम्यभाजनम् ¡ साकण्ड यपुराणोक्त" 
नित्यः चण्डोस्तवं पठन् । परितं मलमनूले च जपन्ना- 

भनोति वाञ्छितम् | अश्चिनख सिते पचे ऋारभ्याग्नितिधि 

खधोः। अम्यन' जपेज्ञच' दशांशं होममाचरेत् । 

प्र्यहं पूजवेहेवीं पठेत् सप्रशतीमपि। विप्रानाराध्य 

मन्त्रो खमिदटायेः लभतेऽचिरात् | सप्रण्या्चरिवे ठः ` 
प्रथमे प्रद्मभूषनिः। इन्दो गायबदित' महाकालो 

ठ देवता । बाग्बौजं (रे ) पावकस्तत्व' घम्म येः धिनियो- 

जनम् । मध्यमे च चरिते त॒ छनितिष्ण दातः । =^ 
ग्णिकन्टो म हाचच्लीरदेवता वीकमद्रिजा (दधो ) । वायु- 

स्तत्व' धनभाप्र प विनियोग उद्ाहृतः। उन्तरख चरिबद्य 

अटेधिः शङ्र ईरितः ।. तिष्प्दन्दो टेवबा च मह्ा- 

प्व सरखती । कामोवीजं (क्ल ) रविसतच्ल' कामाप्ननर 

विनियोजनम् । णव संख्टत्य छष्यादौन् ध्याता पूर्वोक्त 
भागेतः। सार्थ्छति पटेड्णडो स्तवं स्यटपदाच्षरम् । 

चमाप्रौ त मकच्ताल््ीं ध्यात्वा क्त्वा षडङ्गकम् । जपे- 

दशशतं १०८ मूलं देऽताये निषेदयेत् |. णवं यः कुरुते 

सोऽत्र नावसोद्नि लाठ्चित् । चण्डिकां प्रभजन्यर्यो - 
घनेन वयशयेः। एत्र; पौल सचाऽऽयोग्य बु्ञो 
जोषद: समाः” 

निष यसि० परि थतचरोविधौ विथेष छक्तो यधा 
रुद्रयामले “गत चरो विधान चु प्रोच्यमानं ब्टणुष्व तत् 

सर्मौपद्रव्यनाथाये शतचर्डौ समारभेत् । पोड़यस्तम्भ 
संयुक्तं मरख्डपं पड़्योज्वलम् | वद्ुकोणयुतां वेदौ सध्ये 
क्वाच्िभागवः। पक्ते्टकचिवां रम्यासच््राये हस्तष- 
श्जिताम् । पञ्चेवसोरजोभिञ्च कयानारड लकं शुभ् | 

पञ्चवणवितानञ्च किङ्किणोजालमख््डितस् । अच ङ्ेण 

ससं विप्रान् वरयेहच घुत्रतान् । रेशान्यां स्यापयेत्क म्म 

पर्वो¶क्तविधिनाचरेत् । वारूप्याञ्च प्रकतेव्यः कुण्ड 

लच्चणलचितस् । सति देव्याः प्रङ््ीति छवयंखय पेन 

बे । तदभरेन तद्धन तदघन सहामते) । अटाद्मुजा- 

नेवी कूर्यादटकरामपि । पट़ज् रयुगच्छन्नान्दे षीं सध्ये 

निधापयेत् । देवीं संपूज्य विधिवच्लपं कदुदेश् दिजाः । 

शतमादौ शतञ्चान्ते जपेन ' नवाणं कम् । चण्डीं 

सप्रश्तीम्प्ध्ये संषटोऽयखद्ाहृतः । एकं हं व्रौखि च- 

लवारि जपेदिनचठद्यस् । दूपाणि क्रमथस्रदत् पूज. 
नादिकमापरेव् । प्रञ्चमे द्वे प्रातं कृणौहिषः ` 
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नतः | खड् चीम्यायसन्दन्िलान् शएक्तान् यवानपि । 

चणशडोपाठख होमन्त॒ प्रतिन्लोकन्द् शांतः | होम क- 

योह हादिभ्यः समिद् ज्यचद्धन् क्रमात् । त्वा पूर्णा- 

तिन्द्द्यात्विप्रेभ्यो दक्षिणां क्रमात् | कथिलाङ्कगं 

नोलमयिं खताशच' चलचामर । अभिषेकन्ततः कुर्यु ये ज- 

मानख ऋत्विजः । रद्ध, तेऽमरेशान ! स्वसिद्डिः 

“सहस्तवणडो' विधिवच्छणु विष्णो 
महामते ! । राज्यश्नशे महोत्पाते जनमारे महाभये | 

गजमारेऽश्वमारे च परचक्रभ्ये तथा| इतव्रादिवि- 

विधेष्डुःखे त्यरोगादिज्ञेभवे। ` पस्चणडिकापाठ 

कादा कारयेत्तथा । जापकास्तु शतय्ोक्ता विंशङ्ध- 

प्रजायते" | 

स्तञ्च मणडपः। भोज्याः सहस विप्रेन्द्रा गोशतं दच्िणा- : 

` न्दिणेत् । युरवे दन्द वं शव्यादानन्तयैव च | सप्र 
धान्यः च भदान शेताश्वं च मनोहरम् । प्ञ्चनिष्क- 

# 

छवा ुधविभूष्ा । = अवारिवान्नं दातव्यः सहस् 
प्रतद्रहस्मभो }| शतं ठा नियताहारः पयःपानेन 

वत्तेयेत् । णवं यचर्छिकााठं सचन्तः तु समाचरेत् | 
` तद्ध खात्कायेसिद्डिस्तु नात्र कायां विचारणेति'?। एत- 

इदयं यद्यपि महानिबन्धेप्र नास्ति तथापि प्रचरद्रप 

व्वादुक्गभिति दिक् 1 वाराहोतन्ते “सङ्कटे खमलुपरापत 

इश्िकिष्मप्रामये तथा । जातिभ्वये कुलो च्छटेऽप्यायुषो 

नाच यायते। वंरिद्ञौ व्याधिद्लौ धघननाशे तथा- 

ठते | ` तथेव लि विधोत्माते तथा चैवातिषातके | क 

य्था इण्डग्ाःशताटृत्तिनतः सम्मदयते शुभम् । ये योडद्धिः | 

शता तताद्राज्यडङ्धिस्तथा परा | मनसा चिन्तितन्द् वि | 

चिध्ये द गेत्तराच्छतात् † सहसावन ना्ञच्छोराढणोति 

स्लयं स्विरा । भुङ्ख मनोरथान् कामाच्नरो मोचमवा- 

म्, यात् । चणडपराः शता सपाात्यवाः सिध्यन्ति विद्धयः"। 

र्काल्या भेरवभेदे ४० । “अखिताङ्गोरुरु चण्ड छन्द्रत्तः 
करोघनस्तथा” तन्त्रसा । शगामावरा्टतैरवोक्लौ । 
संज्ञायां कन् |. चरका सप्रव्षायां कुमायास् अनरैव 

श्ट. सन्त्रम होदधिवाक्यम् दशगर । [ राजनि | 

चण्डोङ्कसुम इ" चणडीप्रियं कसं यख । रक्तकरथीरटक्ते । 

(रह )ण्डोश पुर रटरगणभेदे ^ चड़ (खूछ ) धः पूषणं देवं 

भग नन्दीश्वरोऽसहोत्” भाग०४।१।१६। ६त९ । रभि 

ए°चर्डोश्वरोऽप्यत्र लिमुवनुरोधांम चण डोर" मेच° 

च्ल, इ° चड-उन् । छन्दो मिक शन््चर । 

8 { २८६१. 

भिता मृत्ति ; कत्त व्या वाऽचैसानतः। अष्टादशभुजा देवो ` 

चतुः 

चण्ड श्वर ० चण्ड दरः । रक्ततनौ शिवृन्ति भेदे 

“चणडेशवर' रज्गातत' लिनेनस्? तन्तसारः । 
दरण्डोग्रशुलपाणि एर शिवसत्तिभेदे । ^चच्णडोयमदल 

पाथेच मनुतः सर्वायैसाधकः"तन्ल्रसारे तन्बनृनः उक्तः । 

| चत याचने भ्वा० भण दवि" सेट् | चतति ते एदित् अच- 
तीत् | चतिद) चच्ात चेते | निरुक्तौ अयं ग- 

त्यधेतयोक्तः । ̂“युद्धा चतन्त्शिजो नमोभिः" ऋ० १०। 

४६।९। ^्चतन्तः चतविगे तिकम्प्रौ'" निरू° भा. । चख 

दैदिकेऽनिटृत्व् चन्तः । ५ दन्तो ` इ तश्त्तारतः'* ट ० ` 

११।१५५।२। द्रे चत्तायच्छनत् सद्रहनम्" चट १।१२२। 

&। याचनस्य हिषावां दतर हहिसाधेलवमप्रि | 
“तं व इन्दर चतिनम ख" ऋ ६।१९।४। (“चतिनं नाश- 

कमिति" भा} बा इनि। 

चतुःकटा स्त्ली खरोविद्यामन्त्रभेदे तन्त्रसार तत् खद्धपं टण्यम 

“चतुःक्ूदा मद्धाविद्या शङ्करेण प्रपूजिता" तन्त्रसा° । 

चतुःपञ्चे लि चत्वारः पञ्चःवा वार्य बह्ध०,डच् | चतुः 

संख्यके पञ्धसं यके वा । ` अजानतानिवान्योन्य चतः 

पञ्चावशे विता? मागर १।१५।२९। वा रख घत्वे च- 

हष्पञ्चे यत्र । 

चतुःपञ्चायत् : तिः चदरविका पद्धाशत् | (चौ यान्न) 

१चतुरथिकपञ्चाशतसं ख्यायां २ततृसं ख्यान्विते च “पशु - 

पुरोडाशो ह विस्त इठःपञ्चा शत्" शत° बा ६।२।२।३७। 

ततः पूरणा डट् |, चतुःपञ्चाश् ततृंख्याप्रखे लि 

स्िवां नेष । वा रख घञ चत्ष्पञ्चाश इत्ययल् । 

चतु;पदरी स्तो चत्वारि चलदारि पल्ला ट्छ; । च दपाण7ख- 

भेदे रषजनि° । वा रख षत्वे चतुष्मन्ौ ्यष्यत् 

चतःपर्णोी स्तौ चत्वारि चल्वारि प्रतिप्रणे पणीन्यखाः 

्द्ाज्छिश्ञायाम् (खाभस्ख) | राजनि० | वा रख घल्व 

चदष्यखीत्रयन | 

चतुःपुख्ड, ए० शारि एष्ङाणोवाद । भिरङाड्चचे 
राजनि | वा र्य शस्व चदम् ण्ड, इवयप्यत ; 

चत्;फ़ला खलो चठ विभक्त फलमखाः । नागवलायास् 

राजनि । वा रख षत्व चदष्फलाष्यव्र | 

चतः शाल न चतद्णां शाकानां समाङ्ारः | अण्योश्यभि- 

इख शालाचवृष्टये ^“एकखामे चदुःशाले इभिकले राट 

विवे । पतिना नोयमानायाः पुरः शक्रो न दुष्यति 

ज्यो त° | वा रख. विसगषत्वे चठथातेयष्यत्र | 

ष वा ङोपए़ चदः(्)ालौय्यत् खी । 
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चत्;षष्टि स्ललो चतुरधिक्ा षष्टिः | (चौषटि)१ चतुरधिकषटि- 
संख्यायां २ततसंख्यान्विते च | वा र्य विसगषत्वं | .ततः 

पूरे डट्। चदठःषष्ट तत्सं ख्यापूरण्े तिरस्खियां डप् । 

चप्ु;षष्टिकृला स्त्री चदुःष्टिभिता कला । उपविद्याभेरे 

ताञ्च कलाशङ्द श्रौधरष्टतवाक्ये दभिताः। खिलगशुक्र- 

नोतिशास्त्रे तु २० अन्यविधा उक्ता यथा 

"यस् यक तु विद्यानां लन्तणं संप्रकाशितम् । 

कलानां न धग् लच्छय नाम चास्तो ह केवलम् । चक् 

याँ यां 

कलां समाचिता, तच्नान्ना जातिरुच्यते । हावभावादि 

संयुक्तं नर्तनं १ च कला श्टता। अनेकवाद्यविलतेा 

तानं तद्वादने ९ कशा । वस्तारुङ्कारसंघानं ९ स्रीयुनोख 

कला मता| अनेकद््पतिभावलतिन्नानं ४ कला 

खूटता । शव्यास्तरणशसंयोगे दएष्मादियथन' ५ कला, 

दूताद्यनेकक्रोड़ाभिरञ्जन & तु कला ख, ता । अनेकान 

धक् क्रिया चात्र कलाभेदस्त, जायते । 

संघाने रतिन्नानं ७ कलाः ख,ता। 

गान्ध सदाहइतम् । 

शतिः ट कला 

मकरन्द्ासवादीनां मद्यादौनां 

ुद्यशलगदतौ चन्नाने सिरा- 

जणव्यधः 2 कला । हौनादिरस्सयोगे ऽच्रादिसंपाचनं 

१० कला | इच्चादिप्रसगारोपपालनादिङछतिः ११ कना ॥ 

पाषाणधात्वादिद्र् तिस्तमखय करणां १२ कला | याव- 

दिच्विकाराणां कतिन्नानं १६ कला खता । धात्वो 

षधोनां संयोगक्रियान्नानं १४ कला खता। धात 

साङ्ख्य पाथक्यकरणं १५ ठ कलाद्मता। संयोग 

पूषधिन्नानं १६ धात्वादीनां कला खता | दारनिष्कासन 

प्तानं १७ कलासंन्न तु तत् ख.तम् । कलादशकमेततते या 

युक दागभेष॒ च | शस्त्रसन्धानर्चिपः १८ पदादिन्या- 

सतः कला। सन्छाघातालषिमेदैस॑ज्ञयुद्ध' १९ कला- 
खता । कलाऽभिलत्िते देशे यन दयस्त्ननिपातनम् 

९० । वाद्यसंकेततोव्य हरचनादि २१ कला ख,ता । 

गजाश्वरथययुप्रया तु युद्धसंयोजनं २२ कला कला 

पञ्चकमेतद्धि धरुवेदागलस्यितम् । विविधासनशद्रा- 

भिदषतातोषच्ं २९ कला । सारण्यञ्च गजाश्नारेमेत- 

श्वा २४ कला ऋ.त!। ग्टत्तिकाकारपापाणधात- 

भाख्डादिसत्क्रिया २५।२६।२७]र८ | यकर कला 

चठव्कः त॒ चित्रीयाने खनिः २९ कना । नडागवापी- 

प्रास्ादखमभूभिक्रिया ३० कला। वश्चाद्यनेकयन्ताणां 

बाथाद्यानां - शतिः ३: कला । हौनमध्यादिसंयोग 

कलासप्रकमेतद्धि 

चतुः 

वणांदेरञ्जनं ३२ कला। जकुवायुन्निरंयोगनिरो- 

धादिक्रिया २ कला । नौकारथादियानानां लविन्नानं 

२8 कला ख,ता ! सखतादिरञ्ज.करणे विज्ञानं ३५ तु 

अनेकतन्तुसंयोगेः पटवन्धः ३६ कला- 

्,ता। बेधादिसदसजन्नानं १७ र्नानां त्र कला ा,ता। 

सखादौनां तु याथात्मवर विन्नान' श्ट च. कलां श्म,ता। 

शविमस्छसतं रल्रःदिक्रियान्नान' श्ट कला ख,ता। 

सखणांदयलङ्कारङतिः ३६ कला लेपादिसत्कंतिः ४० । 

माहं वादिक्रियान्नानः ४१ चम््रंणां त॒ कला ्ता। 

पशुचम्माङ्निदहारक्रियान्नानं ४२ कला शता 

इग्धदो इादिविन्चानं ४९ तान्त तु कला ख.ता। 

सौवने कञ्चकादीनां विन्नानः ४8 त॒ कला ख.ता। 

बाह्वादिभिचच तरणं ४५ कलारत जले ख,तम् । 

माने ग्ट हभाणडारेवि ञान" 9६ तु कला भता। यन्त्र 
सम्माजेन ४७ चथ क्षरकम्पं ४८ क्ले हाभे। तिलमां- 

सादिष््ेहानां कला निष्कासनं ४९ मता | सौराद्या- 

कभणे स्नान ५० उत्ताद्यारोहणे ५१ कला । 

ङ्लसेवायाः कतिन्नान' ५२ कला भता। वेषुटणादि 

पाल्राणां छतिन्नान' ५९ कला भता। काचपाल्लादि 

करणविन्नान' ५४ तु कला मता| संसेचनं ५५ संहर- 

शं ५६ जलानांत कला ख.ता। लोहाभिसारशस्ततासत्न- 

ङंतिन्नानं ५७ कला मता|. गजाश्टषभोष्रायां प~ 

लग्रानादिक्रिया ५८ कला । शिशोः संर्े ज्नान५€ 

धारणे ६० क्रोड़ने ६१ तथा। चयुक्तताडनक्ञान&र् 
सपराधिजने तथा । नानादेथोयवखानां ससम्यग- 
लेखन ६२ कला । 

त॒ कला खता आदाने आशुक्ारित्वं प्रतिदाने- 

चिरक्रिया | कलास दौ गुणैः न्नयौ सव्वास्ेतौ भनी- 
पिभिः। चतुःषरटिः कलाद्योताः संचेपेण निदभिता; । 

यांयां कलामाच्ितोयस्तांतां कुयात् स एव हि” । 

“चतुःषषटिकलाविद्या ईवरोप्रौ विवद्धं नस्” * गायलोकव“ 

चम् । वा रद्य विसगष्त्वे श्वदुषषटिकलाप्यल् 

कला ख.ता| 

चतुःसप्तति स्तौ चतरधिका सप्तिः । .(चौ इन्तर) चत्र 

` धिकसप्रतिसंखग्रायां रतवृसंखग्रान्चिते च ततः पूरणे 

डट् | चत् सप्र त ततुपूरे लि स्यां ङोप् । वा 

रस्य विसगंसत्वम् । 

चतुःखम न चत्वारि समानि यत्र । ““लवद्घ" जीरकं पथ्या 
यानौ च चठुःसमम्" वेद्यकोक्तं लद दि चददरव्याक्के 

मनोऽ~ | 

ताम्ब् लर क्ादिशतिविन्नान' &8.' 

म क ` 

न 



चतु {२८६३ ] 

क अ § =, 

आौधधमेदे, शब्दायेचि० वद्यज्ञे तद्गुणा उक्ता यथा 

““लवङ्क' जीरकं पय्या यमानौ च चतुः समम् | आम- 

हौ भागौ चत्वारचन्द्नस्य व॒ । कड,मखख .लयश्व चभि- 
न्च चतःसमम्'” द्यक्ष मिलितेषु तत्तत्परि- 

माखारनिितकषस्त् रो चन्दनङ्हन. मकरे च। वा रख 

विसगसत्वे चतुखममप्य मयत । 

"तुर् ति° ब° व° चत-ऊरन् | १चत्ःखख्यायाम्, श्चतः- 

संख्यान्वितरि च| “चत्वारोवयद्छत्विजः स भगवान् 

कर्म्मोपटेटा हरिः" बेणो० | स्यां गौखे ख्ये च 

चतच्तारेशः | “तासामाद्याच्तखसतु निन्दितिकादशी 

च या” महुः | प्रियचतसा कतिचतसा | नजा छना 

विना च.समारे ब्ध अच् समा० | अचत्रः च 

ई तरः विचतुरः । श्व्यंयोभाषे ट समा० उपचतुरम् । 

छयवते तयप चतुय । चतु ःखंख्यायां तद्न्वितं च ति 

स्तिया डोप व्चरिता्ा चतुटयोः'क्मा० । “ततोवारे 

च् ५रात्सम्ड" पा. सलोपे । चतुर् २चतुवरे अव्य. | 

तवरा चतुस् इति शब्द्कल्यनं प्रामादिकम् । “चतुर 

वन्तः कालत्या° च्रौ०। (“चतुनेमो अषटकत्वो भवाय” 

अध ११।२।६। ““चतुङपद्वयते" ते° ख २।६।७।३। 

चतु यायै च ““गृदेधुनधम््र' च काले काके च संस 

ङम् । आप्रमादमनाच्ख' चतुः धिच्ेत वायसात्” इति 

चाणक्यः | 
ष्वतुर ए-चत--उरच् । {वक्रगतौ २₹हलिथालायाञ्च हेमच० ! 

शका दकव ४अालखय हीने ५निषुष्ये च लि०। ६नायकभेदे 

घतज्ञक्षणं रसमञ्ग्याम् विाक्चेशाव्यङ्गगसमागमचतुरः। 
तन्न वचनव्यङ्कसमागमो यथा “तमोजटाले इरिद्न्त- ` 

राले काले निशायास्तव निर्गतायाः। नटे नदीनां 

18 निकटे वनानां चटोत शातोद्रि | कः सहायः'?। चेटा 

व्यज्गपरसमागना यथा “कान्ते कनकजम्बोर' करे | 

# कमपि दुर्व्वति। अपारनिचते भानौ विन्द् मन्द्, 

| खो ददौ” । द बीष्य लोलाचठरामनङ्गः (“नव पियं 
यञ्चतुरावलोकिनः?' कुमा० । “न पुनरत गतं.चदुरं 

बयः" | “गया जहार चदेव कामिनौ रषः । 

चदर्+ख्° अच् । £चदर्विशिटे ति । ¢ 

तुरा स्त्रो वणटन्तमेरे ` द्विजवरकण विद्धरसवणां |` 

| भव{त यदा सः किव चतरा" छन्दोय० । + 

तुरक्रम इ" “दुतहन्दः॑ञतदन्द तथा प्रान्ते युदभभेत् । 
(= 4. , ७१७ 

चतु 

ालि"थदत्तरयु ञः ्टक्गारे चतुरक्रमः"' इति संगौन्दा° 
, उक्तो खपकमेटे । 

शलविवन्धन्न पाचनं भमदि शोषदुत्"” | “कस्त काया चतुरङ्ग न°्चत्वारि खद्धगनि यद | {इहस्यश्चरथयपद्ातिष्धपा- 

इचतुखययुते सेन्यो । ^“प्रयातेऽखिच्नरव्याघ्र ! बलेन स- 

इताटतः। क्.प्रन चतुरङ्ग यत्तेन जितकासिना" 

भाग्व०२० अ | रक्तहरितपीतण्यामल्छपाणि चत्वारि 

बलख्वष्पाणि क्रौोडसाघनान्यङ्कान्यख । (चटधराजो) 

शक्रोडाभेदे | तत्क्रोड़ाप्रकारः ति^तण्व्यासयुधिषहिररुबाटे 

“ुधिठिर उवाच | अष्टकोष्ाञ्चया क्रीड़ा तांन 

ब्रहि तपोधन ! 1 प्रकर्षणेव मे नाथ | चतुराजी यथा 

भवेत् । व्यास उवाच | अष्टौ कोषान् समालिख्य 

प्रदश्तिणक्रमेष्य तु | खरूणं पूतः सत्वा दच्तिणे इरितं 
बलम् । पाये | पञ्चिमतः पोतशत्तरे श्यामलं. बलम् । 

रान्नोवाभे गजं क्व्यात् तश्मादृश्व' ततस्तरिम् | क्यात् 

कौन्तेय | एुरतो युद्ध पत्तिचतृ्टयम् | कोणे नौ का- 

दितीयेऽस्तृ तोये च गजोषसेत् । ठरीये च वलेद्राजा- 

वटिकाः पुरतः स्थिताः । पञ्चकेन वटी राजा, चत्ष्के- 

शव कुञ्जरः | तिकेखेष चलत्यश्चः पाथं । नौ.का हयेन तु । 

कोषभेकं विलङ्खाय सपैतोयाति भपतिः। अणव 

बटौ याति बलं इन््ययकोणगस् । यथेष्ट कुञ्जरोयाति 

चदर्दिचु महीपते! । तिब्यक दरङ्गमो याति. लङ्क 
चित्वा तिकोकम् । कोणकोकद्यं लक्ख व्रजेच का युधि- 

हिर। सिंहासनं चदराजो पालषञ्च षट्पदम् । काक- 

काठ उडन्नौका नैकालदप्रकारकम् । धाताचाते वटी 

नौला बलं हन्ति युधिषिर !। राजा गजोहय्चापि 

त्यङ्घा षात् निहन्ति च । अत्यन्त खवलं रेत् खराज 

वलग़तमम् - अरस रच्तया पाथं ! न्तव्य' बलखत्त- 

मम्” नौ काय त्वारि पदानि अच्रखाटौ पदानि दइना- 

िक्यमश्वस्य | ““मतङ्गजख गव राजा क्रीडति निर्म 
॥ © + २५६ ८ 

रम् |. तख्ात् सबलं द्व" रच कौन्तेय ! कुञ्चरम् । 

छि हासन चट्धराजो यद्वस्यानतो भवेत् | ससैन्यं - 

गेजेव्वापि रुत्तितव्योमहोपतिः। अन्यराजपदे गत्वा 

यदा धातो युधिषिर । तदा सिंहासनं तख भण्यते 

न्टपसत्तम | राजा च व्टपतिं इत्वा कुयात् सिंहासनं 

यदा| हियुं वाडवेत् पर्यमन्यये कगुखं ̀ भवेत्” । 

दविगुणं पणं द्ातव्यत्वेन प्रापयेत् । ^“निल्रसिंहासनं 

चाध.) यदारोहति भूपतिः । तदा सिंद्ासिनं नाम स्व 

नयति तद्खलम | यदा सिंहासन क्तः राना षट 



चतु { २८६४ ] चेतु 

धदाच्ितः। तदा घातेऽपि इन्तव्यो बलेनापि सरितः 

विद्यमाने परे यञ खकीये च पल्यम् | प्राप्रोतित् 

यदा तख चदराज्ञो तदा भषेत् । न्टपेणेव न्दपं इत्वा 

चदराजो यद् भवेत् । दिशं वाहयेत् परण्यमन्ययै- 

कशुणं भवेत् । ख्वपदस्य' यदा राजा राजानं हन्ति 

पार्थिव ! | चतुरङ्ग तकशा भूष ¦ बाहयेञ्च चतु णस् । 

यदा सिंहान काले चद्धराजौो ससलिता } चद्वराजौ 

भजरत्यतव नतु सिंहासनं प!" अत्रेदं वीजम् उभयथा 

जयेऽपिः परसिंहासनाधिकारात् परराजवधे शौय 

सिक्यनिष्कण्टकत्वदथ नात् क्रौडायामपि तथा कल्पयते । 

ˆ “राज्यं यदा स्ते अात्मनोरान्नि संख्विते) परेण 

ऋंत्धोको बलेनाप्यपहाग्यते | राज्यं यदा इस्ते ` 

न खयादन्यकरे परः| तदा राज्ञा हि राजानं चातेऽपि तं 

निष्यति। न्पाकटो यद् राज्ञा गमिष्यति युधि- 

डर! | चाताघाते पि इन्तव्यो राजा तत्रे न रक्तकः | 

कोणे राजपट त्यक्ता वटिकान्' यदा ब्रजेत् | वटी च 

षटपद्ं नाम तदा कोबलं नयेत् | यदा तख.भवेत् 

पाथे | चदूराजो च षट्पदम् | तदापि च चठूराजीी 
भवत्येव न कषंशयः | पदादेः षट्फदे विद्वि रा्नञावा 

इस्तिना तथा। ष्ट्पदं न भेवैत्तख श्श्यः ष्टण 

पार्थिव! सप्रे कोकते यत् खादिका दशनेन पै । 

तदान्योन्यञ्च इन्तव्य' खाय दुबल बलम् । तिवटौकख 
कौन्तेय ! परुषस््र कदाचन । ष्ट्पदं न भवत्येव इति 

गो तमभाषितम् | नौकोका वटिका वख विद्यते खेलने 

यदि | गाद़ावटीति विख्याता पदं तखन दुष्यति" | 

पदं राजपदं कोणपदच्च। ““इस्ते रङ्कः बलं नास्ति 

काककाठट' तद् भवेत्| ब्ट्न्ति राचः. सरद तख शस्तौ 

जवाजवौ । प्रोखिते पञ्चमे ` रान्नि रते व्याञ्च षट् 

पदे । अशौचं स्यात्तदा इन्ति चलित्वा चाचितं बलम् । 

दिराष्टत्तयागते तच्मात् न्यात् परवलं जयी | पा! 

सिंहासने काले काककाष्ट यदा भवेत्| सिंहासनं 

भवत्येव काककाष्ठ न भरते, उपरिष्ाद्ध 

यतूस्यानं तखोप्ररि चद्ष्ये। नौकाचतुटयं यत्र 

{व्रियते त्यं नौकया | नौकाचत्यं तख उननद्रौ- 

केति भग्टति | न कुर्व्यादेकद्ा राजन् ! गजख्याभिषुखं 

गजम् । यदि कुरत ध्नः पापरमरस्टो भव्रिष्यति । 
स्यानाभावे यदा. पार्थं | हसिनं हल्तिसंश्खम् , 

करिष्रति तद् राज्ञन् | इति गोतमभाषितस् | प्राप्न 

गजये राजन् | इन्तव्योवामतोगजः"" । दति चलतु 

रङ्क्रौड़नम् | 

चंतुरद्भिन् नि चत्वारि अङ्कानि इस्ट्वरयपद्ातयः 
भम्र सन्यस्य दनि । काह्ल्येन ₹हस्तयश्चादिशेनाङ्ग 

चतुटययुक्तं ¦ ` चालयन् वद्धं चेमां बलेन चतुरङ्धि- 
५८ 

खवा" भा० आ. €४अ० | स्तिया डगेप | “प्रे षयिध्ये 

तक्राथाय वाहिनी चठ्रद्धिणोम्'!'७२अ० | 

चतुरडः,ला सनो चतलोऽङकलयः प्रसाणमश्य पव्वं यः अच 

समा०। रारगवभ्रे (षोन्द्ाल) । अमरः, | रचदुरङ्कल- 

मिते लि°। “स चतरङ्कलमेवोभयनोऽन्त्त उपगडति* 

शत° व्रा. १०।२।२।१। “तच्छाखाञ्च श्भा दीर्घाः प्रादे 

शाचत्रङ्ग्.लाः" चार त° ढन्दोपर | 

चतुरस्र न, चत्णांमम्हट्चाणां समाहारः पात्रार न 

स्तोत्वम् । “` अस्तवेतरसंटन्त्हट हच्जम्बौरनिग्डुकेः । 
चतुरम्त्न हि, पञ्चाश्ब' बोजपूरयुतं भवेत्" भावप्रर 

छतत अस्लवेतसादिचतष्क } 
चतुरभशोति स्त्रीः चतुरश अशीतिः। 

चट. । चठुरशौत न्स ख्यापरणे ति° स्तयां डप् । 
चतुर लि° चतखोऽच्रयः कोखा अख नि° अर् । ¶चत्- 

ष्कोखे पा तालव्यमध्यखव तिपातनम् । दन्मध्यल 

तु रच्िरित्येव त् । अख दन्त्यसध्यत्व शन्द्कदर् ~ 

मोक्त चिन्त्रम् छप्रातदन्रेतिः' पा० ५।४।१ र ताल- 

मध्यखव ग्रहणात् “चत्ररच' तिकोशं वा वन्तं 

चाद चन्द्रकम् |, कतत व्यमादपृश्वेभ्य बराह्मणादिष् मण्ड - 
लम्" बौधा०। रब्रह्मसन्ताने केदभेहे ए° “ "चतरा, 

जह्मसन्तानाः” "2 ०सं०११अ ० | केठशन्द् दग्वम् । इन्द् - 

नानतिरिक्तो ि° । “बभृव तद्याचठर शोभि" कुमा° | 
“चतच्लोऽच्रयोऽख तद्धेत्रचमन्य नानतिरि क्तम्” मृक्जि। 

चतुरात्मन् इ. चठरं नियम् ध्यात्मा मनोऽख चलारोब्- 
वादय ऋछात्नानोयख, चतलोविभतय छत्मानोऽख वा | 

परमेश्वरे विष्णौ । “चतुरात्मा चलुब्य हः" ̂चठ्- 
राता चतुभौवद्यतठेंदविदेकपाद्” इति च विष्ण > | 

(सपगद्रं घादिरहितत्ाञ्चवरं मनोऽख ति ननोबुद्धि- 

रङ्गरथित्त चतुषटयमाल्ना अखति वा चहुरात्मा। 

“ह्या दचादयः कालस्तयेवाखिलजन्तवः | विभूतदो 

हररेता जगतः इट्िदेतवः। विच्ण् मन्वादयः कालः 

सुगभूतात्ि च दिजञ! |` स्थिते निमित्तभतख विष्णोरेढा 

(्नैराशी) . 
$चहरचधिकाश्ौतिसंख्थायां रतत्संख्यान्विते च । पूरणे 

स त् 

प 
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विभूतयः । रुद्रः कालान्तकाद्याच समस्ताश्चौव जन्तवः | 

चदा प्रलयायेता जनादेनविभूतयः"* भिष्ण्.पु° । 

.उभयविधब्य् तपत्या हिधानासकत्वात् विष्ण." दिरुक्तिः 

चतुरानन ए चत्वारि ऋखाननान्यख | चतु खे वेधसि 

“तद्यां स चम्पोरुहकर्खिकायामवस्यितो 

लोकमपश्यमानः | परिक्रमन् व्योम्नि विदत्तनेत्रञ्च- 

त्वारि लेभेऽनुदिशं खखानि” भाग ३।८।१८। उक्तो स्त्य 

«इतरतापशतानि ययेच्छया वितर तानि 

ऋमरः | 

तथात्वम् । 

खे चठ्रानन !" उद्भटः 

त्राखभ न चतुर्णाभाच्रमाणां समाहारः | “चत्वार 

श्राचमा नद्धयचारिग्टहस्यवानप्रस्यपरिव्राजकाः'? वसि- 

डोक्तेषु बह्मचाथादिष् | तेषां विशेषधम्बांलच्छब्ट् 

दृश्याः) तेषां सा्रारणधम्भां मनुनोक्ता यथा 

£चतुर्भिरमि चैमैरेर्जि्यमाचरभिभिदि जैः । दशलक्वणको- 

रः सेवितव्यः प्रयत्नतः | तिः चमा दमोऽस्तेयं 

अते चमिन्द्रियनियरहइः }! ` धीर्चिद्या. सत्यमक्रोधो दशकं 
धन््र लतम् । दश लक्तणानि धम्पंस्य ये विप्राः सम 
कनौयते । अधीत्य चादुवत्तंन्ते ते यान्ति परसाङ्गतिम् । 

दशलच्कं धम्पमदुतिष्न् समाहितः) वेदान्त" 

रिधिवच्छुल्ा संन्येदन्डणो द्विजः" । 

तश्च भावः ष्यञ्, खाँ वा ष्यञ् । चाठ्राखरन्य तद्म्बेः 

चतुव ्रभेषु च न° । “चाठ्राचम्यधम््ांञ् वेदधर्माश्च 

पाथिः" भा० शा ६५अ । 
श्वतुरूषण न» चतणामृष्यानां समाहारः | पिपपलोमल 

सहिते शुरोप्पपलोमरि चद््पे तिज्रौ । लव 

षं सकणामृलं कथितं चदुख्ष्णस् । व्योष व गुखाः; 

प्रोक्ता. अधिकाञ्चतद्हष्णे” भावप्र० | 

च्तुगेति स्तो चदुखीं वां च्रमाणां यथोक्तकारिणां गतिः| 

१परभेच्रे । “चतु्म त्ि बठनांडचदव्य इट गेतिः'” 
विष्णुं । चदठुभिंम तिर । २कच्छपे पु. हेम च० | 

श्वतुजातक न चदुणं† जातकानां चरन्द्राणां छरभोणां 

समाहारः । त्वगेला पलकनागक्ेशरेष तदुपक्रन्य ("एतच्च 

रोचनं छलः तौ्लोष्ण" सखगन्प्रहृत् । लव पित्ताग्नि- 

लद्वण्ये' कफवातविषापहम्" भावप्र* । «त्रिकटु चद 

जातक्कुसतुम्व रुभिश्र' खादेत्" छतः । 

चतुखं(न)वति स्त्री चतुरभिंरिका नवतिः पृल्वंप्रदाट् वा 
यतम् 1 (चौ रानब्बद) १चतुरधिकनवतिचंख्यायां 

ततृ येये च । ददृण(न)वव्यधिकानि ल्ीश्रि यतानि" 

[ २८६५ । 
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५६ € 
काल्या* चौ०१६।८।२२ पूरणे इट । चद्य(न)इत 
तत्संख्याप्रणं त्रि° स्तयां ङीप् । 
€ [] 

सतु तलिच प्रणः इट थक च| चतःसंख्या 
9 ५ 9 ^. | 

पूरणे स्त्रियां गेष् साच चन्दरख र्चतु्कलायाः 

हुासदद्धिद्धप्रायां तिधौः' चतुच्यां खदितसनद्रो नेक्ितव्यः 

कट्ाचन'' ति त धरा. | र्व्याक्ररणपरिभाषिते डः 

भ्यासुभ्यसखपे विभक्तिभेदे “सम्ब्दाने चती” पार 

“तिदो न प्रयुञ्चात् गोनाम वथाषटड"ङन्टोगप°। 

चतुर्थो\मति शेषः शुक्तरष्णपचयोख्तयच्यां उभयदिनप्राप्त 

कथा. ग्राह्यता तन्निखंयः कालमा० चतुरधु्रन यथा 

«अथ चतुर्थौ निर्णीयते । साच युम्मवाक्यात्! पर- 

विद्धा पृज्या। 
>39 टि 

पूवव खादिति शङ्नौयम् युग्माक्यख् पच्चदयसाघा- 

न च शुक्तप्चे तथात्वेऽपि शष्णप्त 

रणत्वात् । “चठदग्या च पूशिमेलये तच्छ कपचविष्यत्व 

लिङ्खमिति चेत् तदक युम्मसख गुक्ञपत्चविषयत्वे ऽपि 

५प्रतिषद्ाप्यमावाखा"' इू्यनेन ` पचचदयस्सशिना गुग्मे न 

साहचया दितरेषामपि पक्चदयस्यभित्व किंन खात् । 

एवं तहि साहचयेयोद्वंयोरपि प्रस्यरकलद्ादनिखय 

इतिचेत् न कारखान्तरेण निखे"तव्यत्वात् | ति 

चतुदशोपूखिंसायुम्ममेज्पत्तवततिं वियिद्यातकलत्वात् दि- 

तीयादियु्भे ; सदशं 

भिन्नपक्चहयवतितियिदयद्हपत्वादिलच्षणम् । अतः पू- 
निखंय इति.  चे््मवस् 

.प्रतिपदासावाख् युरनन्त॒ 

यि सायुग्मसा हचगये "योव 

खल्या साह च्य स्य॒ बाध्यमानत्वात् | , दितीयादिश्न्दो 

खद्यया इत्या पचचदयवत्ति नस्तिथौन् ज॒ ते । सोऽयं इति 

लिङ्गादिषु षट प्रथमं प्रमाण साहचर्थन्तु सन्निधिः 

स च स्यानावान्तरभेदत्वात्पञ्चमं प्रमाणम् | तद्ध प्रयमा- 

दत्यनदुर्बलं सोऽयमर्धः पूमीसांसायां तलतीवाध्यावे 

शुतिलिङ्कादिशले महता प्रवन्धेन प्रपञ्चितः जे" त- 

दधौतत् «ुतिलिङ्गवाक्यप्रकर णस्थानसमाख्यानां समवावे 

पारदौबलमधेविप्रकष्दिति"। इममेव च तिसन 

ध्योर्षिरोधषदश्योच्रमौमां षायां गुणोपसंहार विचा- 
रितम् । तथा हि ताण्ड़शाखायां चयते “चोनि- 

त्ये तदन्वरशङ्गोयरूपाङोतेतिः | अखायमयेः । पञ्चम क्ति- 

युक्तस्य सान्तर उद्गौयाख्या भक्तिः कञिट्वयतः तञ्चावयव- 

खद्गाता यागकाले गायति मोयमानं त्द्गीयं सणएवो- 

हाता ताख्डिश्चाख्ञागतोपनिषद्िहितेरनेकयं से रुपासी- 

तेति ते च रुषास्ताद्किधाखायानेम बिडताः । उदरो 
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चभक्तिस्तु तार्डिशादः लजेभिनीयतलवक्ारादिष सषा 

सामशाखाद् पठिता} तत्र यदिदन्ताख्डिशाखोक्तयुणा- 

नारपासन' तक्किन्ताख्डशाखागत रएवोद्धोथविथेषे अव- 

तिष्ठते किंवा स्पशाखागत उद्रौधसामान्ये सञ्रतोति 

संशयः | तत्र सच्निधिवश्ादुद्गोयविशेषेऽवतिहत इति 

पं पक्षः । उद्रोचन्ो ख्या इन््योद्रीयसामान्य 

ब्रते | न च सन्निधिना पञ्चमप्रमाणेन प्रथमप्रमाणयखय 

शतः सङ्धो चोयुक्तः | वस्रादुपासनशद्गीयसामान्ये रुचर- 

तीति राङ्ान्तः। अनेन न्टायेन प्ररुतेऽपि साडचयाँख्योन 

दितीयादिदतेः सङहोचायो गाद्युग्मादि 

शास्त्र" पचद्यविषयं द्रव्यम् । यदि चठदेशोपृथि- 

सयोः छष्णपक्त विषयत्व न सम्भाव्यते तदि तत्रौकत 

शक्पक्चविण्यलमसतु । तथा प्रतिपद् स्ममपि गल्न्तरा- 

भावात्पचदय सम्बन्धविषयम् एवं व्यवस्ितौ स्यां युम्म- 

शास्त्रेण पक्तदयेऽपि च॑दुर्घ परविद्धव प्राभरोति। नत 

वचनान्तरेण चतुर्धगहयख व्यवसा प्रतोयते | तथाच 

-माकण्डेय पुराणे ““शुक्तपक्ते ति धर्माद्या यद्धामभ्य् - 

दितोरविः।. लब्णपक्ते तिथिसँद्यः यख्ामस्तमिंतोरवि- 

रिति'” । अत्र च वत्तव्य' किमिदं शुज्ञादिवाक्य, बुग्ना- 

दिशस्त्रजियमहारा एकवाक्यतया निधना व्यवस्याप- 

कलन खातन्त्रे ख । यदि नियमहारा तद्धि युग्माग्नो- 

त्यादियुग्ने ूषवं तिथौनाछत्तरविद्धानास्य च्यत्वेन “शुक्त- 

` एके तिधि्रद्या यद्धामभ्य् दितोरविः" इव्येतत् वा - 

ड मपिरोधि उत्तरादधन्तु विरोधि । तथा तेष्वेव बुन्मे षु 
चरमतिथीनां पूवं विद्धानां पूज्यत्वेन “ङष्णपए चे तिचि- 

मह्या यद्धानस्तमितोरविः इन्यु त्रां सविरोधि । 

एवव्न्त॒ विरोधि । तथा दर्प्रतिष्् ने लब्ण- 
पर्चगतसख दथेख्धोदये पूज्यत्व' शुक्तपच्चगतायाः प्रतिपदो- 

ऽस्तमगरे पूज्यत्व' तथा सति तत्रोभयत्र विरोधः 

तरः | तस्मान्न युम्मादिशारत्नमनेन नियन्तु शक्यम् । 

नापि ख्वातन्ल्ेवरण तिथीनां व्यवस्यापकम् तत्र 

युम्मादिशास्तेविरोधस्यापर यथं त्वात् । कषिरोषेन 

व॒ शुक्तादिवाक्यख द्गम्याःदधिष्यत्वस्मतिपत्प्रकर से 

परसङ्गाइदाहृतम् । ता च्छक्तमष्णयोर पि पलयोयुं ग्मा- 

दिगास््ा्धतुर्यौ परव्िद्धा याद्या । दडदसिष्ठोऽपि 

यकादृशौ तथा प्रो अमावास्या चतुर्थिका | उपोष्याः 

पगभंयुक्ताः पराः प्रव्वेण-संयुताः" इति| ननु परवि- 

पवस: कचित् प्रतिपिध्यते | “इितोया पञ्चमो धा. 

सन्निधिना 

चतु 

शमी च त्रयोदशी । चतर्हृशे चोपवाच न्यः पूरववे†- 

त्तरे तिथौ” रति } अयमथः । पञ्चमो वेधेन पूव्वच्चतु- 

स न्तिथित्तराञ्च प्रह नियिदुपवासविषये न्ति खतः 

पञ्चमोविद्धायां चतृ््यान्नोपवास इति। नेष्टो 

व्रतभेदेन व्यवस्थोपपत्त : सन्ति चतुच्यांज्भिन्लदेवता 

विषयाणि बहनि व्रतानि | तत्न विष्णु घरम्मोत्तरपरोक्त 

चतम {तेत्रते मूतिचतष्योषेतो विष्णुदेवता । च्कन्द्- 

घराणोक्तो चअङ्कारकचतर्थीत्रते भौमो देवता कम्मं - 

षएराणोक्तो यमव्रत यमोदेवता । सौरषुराणादिषोक्तष् 

विनायको देवता -म््पुराण 

प्रोक्तो नागचदुधो वते ओषशङ्खपालादवः सर्पादरेवता- 

दरूवीगख पत्यादिवृतिषु 

स्तत्र विनायक्नागव्यतिरिक्तानां वते परेदयुरुपवास $ 

प्राप्रोति तादभे 

नीयः | तथा पूत्वं विद्धापरशंसा च तख्िन्नव विष्ये 

दव्य | अतएव नद्धमैवत्तेः पूर्वोत्तर विद्गयोधेषधि 

निधौ क्ते ^चद्थसंयुता कायां तृतीया, च 

चतुधिका। तृतीयया दुता, मैव पञ्चम्या कारभेत्कचि- 

दिति" । तथा तत्नौव पूव्वविद्धा प्रशष्ते ““चठयौ - 

संयुता याचा तृतोया फलप्रदा । चुचों (२ तृतीवा 

या मड्ाघुगयफलप्रदेति" | 

विषये पञ्चमीञेधनिपेधो व्यवस्वाप- 

तखाख विनायकबतविप - 
०१४९ ः 
यलव' तत्रैव स्हदितम् ““कततव्या वतिभिवै्य ! गणनाय- 

चखतोषणोति" स्कन्द्पए्राणेऽपि ““विनायकडते कार्या 

स्वेमाेषु षणखख ! । चतुथी तु जयादुक्ता गणनाय- 

खतोषणोति"' । विनायक्वुताद्ाने चदय मध्याङ्क 

व्यापित्व' ख्य" प्रयोजकम् । तदाह बु ष्पतिः चत्- 

चौ गणनाथद्य मावुविद्धा परशश्यते । मध्याङ्कव्या पिनो - 

चेत् खात्परतसच त्मरेऽहनोति" । (विनायकख माता द- 
मतन्तिचिल्तृतीया तया विद्धा) यदा पक ु रष्याद्व्या- 

पिनौ भवति तदा 

नातु विद्त्वगुखरद्धावाद्च सा याद्या तादे विष्ये परे- 

खख्य प्रयोजकख विद्यमानत्वा- 

द्य्,: स्त्या ऋरि मध्याद्कन्यापिन्यास्याज्यता | अत 

णव प्रगत द् क्रम् । परेद्य् रेव यदा मध्वाङ्व्या- 

पिनो तदा मातुविदधत्वयुखाभावेऽपि प्रानप्रयोजकातु- 

सारेण परल्द्धिव श््ाह्या। तधा च ऋटलनरम् 

“मातुविदधा प्रशस्ता स्छाद्धतुर्यो गयनायक्ते । मध्याः 

परतयत् स्दाच्नागविद्धा प्रशब्छते"इति। नलु वड उचनेषु 

अतः पूवेवि- 

इल्वस संखगुप्रयोजकता युक्ता | सेयम् | मध्याङ 
पू्विद्धाया गण॒नाधसन्तोषकत्वक्तम् 

५ 

क" 



४९ धवा०्मगथ 

चतु [ २८६७ ] 

'प्यापिलसखोव' वेयथ्य'प्रसह्गत् । अवश्च' हि तदा- 

मध्याङ्कव्यापित्व प्रसङ्गाङद्भवति। अतस्तद्िघधानं व्यथः 

ञ्यावत्याभावात् । अथोच्येत पच्चान्तरेऽप्यनेकवचन 

विहितस पूव्यं विड्त्वश्॒वैय्यं न्तद्वस्यम् मध्याङ्क 

व्यापित्वेनेव तन्नि्णय्{दति तन्न यदा तिथिच्चय 

यदा चोभयत्र छत्- 

तदेकरटेश्व्याप्त्वं वा ससानन्तत्र 

वशादुभयत्र मध्याङ्धव्या नास्ति 

स्मध्याद्व्यापित्वं 

स्पत सध्याद्व्याप्रवया निखेयाभाये सति पूरैविद्धत्वेनेव 

निरे तव्यलात् | णवं तडि सावकाशनिरवकाशयो 

्निरवकायम्बलीय इति न्यायेन सध्याङ्व्यायिवख नि- 

रवकाशतया प्राबल््यमित्येव वक्नव्यच्नतु खख्यतयेति 

चेत् । सख्यत्वद्ापि सम्भवात् निथिनिखये कर्म 

कालव्याभ्रिशास््रखय शूख्यत्वद्चाख प्रकरणस्य प्रारम 

दर्धितम् । कमेकालञ्च' विनायकत्रतस्य मध्याङ्कः | 
५प्रातःशुक्ततिखेः स्ात्वा मध्या ङ्के पूजयेच्न,पेति'? तत्कले 
विधानात् । अतोखख्यत्वादयि मध्याङ्कव्यापितवं प्रवल- 

भिति। नल क्ाश्चितृख,तौ पूवेबिद्धत्येन भध्याद्ध 

व्यापित्ववाध उपलभ्यते ।““जया च यदि सम्प्र या चत्व 

छखते यदि । जया सैव हि कसेव्या नागविद्धाच्च कारये 

दिति'"खरणात् | मेवम् । खख वचनख दिनदये मध्याङ् 

स्यशाभावविषयत्वे नाप्य पपत्तेः | तथाहि पूषदिने 

विनायकव प्रयोजके ध्याद्क जया सम्य, णे, परेदयु- 

सं त्तं त्रयच्तयवशान््रध्याह्धाद्गगेव चतथ समाप्रा- 

तदा दिनद्वये कमेकाले साद्यतिथेश्तु्यां अभावा 

हिनायकवते किन्दिनिपादेयमिति बीक्तायां पूर्वैदिनः 

विधातु' परदिनं प्रतिषेधति । अथोच्येत । “जया च 

यदि खम्बा” इत्यनेन कसकालद््पमध्याङ्कसमाश्निपय-. 

न्तत्वच्न विवन्ितम्, किन्तद्यं स्तमयपर्यन्नत्वभिति । णवं 

लङि पूवै विद्धेव नास्ति बेधिकायाः पूवेतिधेः सम्ब खंत्वे 

खति बेध्यायाञ्चतुष्यां अनवकाशत्वात् । थ मा भृत्मु - 

बविद्धत्व' तथापि मध्याङ्कव्यापिन्यां जयायां विद्धि 

यायां परेदयुरध्याङ्कव्यापि्् बाध्यत इति चेत् । मेवम् । 

न खलृत्तरदिनद्ेयत्वे मध्याङ्कव्यापित्व कारणतयोपन्य- 

श्यते किन्तु नागविद्धत्वम् । अतो नागविड्त्वनिन्द्ायां 

बचनख्ख तात्मयेम् न चतुरध्रड्ितजयाविधाने । अन्यथा 

चतु निन्दायामपि तात्मये' प्रसज्येत । नच तद्युक्तम् । 

नहि नरघाताय कन्यारुद्वादयन्ति। वचनच्छाया तु 

केरतिकन्यायेनाभिलच्छते यदिशब्द प्रयोगात् | यद्यपि 

७१८ 

चतु 

लया सम्मा तथापि नागविद्धा ेया| कित जया 

युक्रायाद्चद्यां सम्भवन््याभितिह्हि वचनव्यक्तिः । 

मध्याद्व्याप्रावियतौी भक्तिः कुतस्तवेति चेत् | चतु- 

ीरह्ितायां शुद्खह तीयायान्तवापि कुतो भक्गारिति 

समानः पयेचुयोगः। वचनबलादिसुत्तरमद्ाकमपि । 

इचनयोः परस्सरकलदहे पूर्वोक्ताभ्यां 

वकाशत्वाभ्थाम््ध्याद्कवचनमेवातिप्रबलं 

खखरत्वनिर- 

सिडड़किना- 

यक्त्रते तख प्रतिषदोक्तत्वादपि प्रबल्नत्वम् | जया- 

बचनन्तु गौयाँदिव्रते चरिताथेम् । तच्च व्रतं भविष्यत् - 

राणेऽभिहितसम् “विनायकं समभ्यच्यं चतथ्या' यदुन- 

न्दन }। स्वेविन्नविनिभं क्तः काय्यं सिद्धिमवाभ् यात्” 

इत्यभिधायानन्तरमिदं पयते “निद्रां रतिं भि 

भद्रां कौन्ति मेधां सरखतीम् । प्रत्ना तु्ि' तया- 

कान्ति" तद्म वाहनि पूजयेत् । विद्याकामो विशेषे 

पूजयेच्च सरखतोभिति" । . लिङ्कएुराखेऽपि “चतु्यानतु 

गखेशख गौ याँ इ्वौव विधानतः | पूजां जस्वा लमेद्छिधि 

सौभाग्यञ्च नरः क्रमादिति" । भारदोवषुराच्वेऽपि 

“माव श्ुन्चचतुरथ्यान्त॒ गौ रोमाराधगेद्.चः । अती 

वरदा नाम गौरौ तत्न सपूजितेति"? अतो यधोक्घरीत्या 

विनायकत्रते मध्याकव्यापित्वे मेव निखयः | गौरोते 

तु जयावचननद्रश््यम् । तन बदा दिनवेऽष्य तदेषय्ये 

मव्याङ्कौकरेशब्यायिनौ तदा पूर्ुदिने व्ङ्क्वद्ति 
तदेवो पादेयम् । उत्तरदिने तन्द्हतत्वे किम्प्इत्वयुख्णेन 

 तडुपादेवं १ किं वा मातु विद्धतवयुेन पूवेङपादेयमिति ? 
संशये पूवेभिति जूमः। परख नागविद्त्वदोषोपेतत्वात् 

पूर्वख्छ च तदभावात् । एतदेवाभिप्रेत्य स्कन्द्पुराश्य 

पच्यते “ज्ये च वटसाविलौ तथानङ्कबयोदभो । 

विनायक्चतुरधो च कत्तव्य संखौ तिथिरिति" । विना- 

यकत्रतवन्धागब्रतेऽपि चतुरी मध्याङ्कव्यापिनो साहा । 

नागततञ्च कूमपुराखे दथितम् । “तिथौ युमाह्धयायाञ्च 

सखपोषयर यथाविधि । शङ्कुपालादिनागानां चेषख च 

मद्ालनः | पूजा कायां शष्मगन्धच्चौ राप्यायनपूवकम् । 

वि्राखणि तद्य नश्यन्ति नच तान् सन्ति पन्नगाः?१६ति । 

युगाह्वया चतुरौ । भध्याङ्क्यपित्ञ्च॒ देवलेन क्तम् 

“युगमध्यन्दिनि यत्र वो पोष फणोचरान् । चौरे खा- 

प्याय पञ्चम्यां पूजयेव्पयतोनरः। विष्राख्ि तद नशन्ति 

न तान् ह्िखन्ति पच्नगाः” इति विनायक्चतुनागचतु- 

यौ रियान्वियेषः। एकभक्तन्यावेन मध्याङ्ब्याप्नेः भोदा- 



चतु { २८६८ | चतु 

भेदे खति यदा परेद्युरेव भध्याङ्कव्या्निस्तद्ा विनायक 

चतुरौ परा । इतरोष त॒ पश्च भेदेषु जवायोगदख 

प्रशस्तत्वात् पद्य रेव सा भवति। यदा त् पूर्व- 

द्रव मध्याद्धव्या पिनो तदा नागचतुधीं पूर्वां । दूतरष 

व॒ पञ्चच भेदेष॒पञ्चमोयोगख प्रशस्तत्वात् उच्तरा- 

अवति । तत्प 1शचत्यञ्च पूजयेदिति वचनादवसौयते । 

खतुधैक ए चहु ऽङ्कि भवोरोगः कन् | ““दिनलयभतिक्रम्य 

यः खात् सहि चतय कः” इति बेद्यकोक्तो विषमज्चरभेदे । 

चतुर्थकाल द° चत्ैः कालःभोजनकालः | “खनिभि- 

दिंरशनं परोक्त विप्रां सत्यः वासिनां नित्यम् । अहनि 

च तमखिन्याम्” छन्दोपरिशिषटन दिने भोजनद्यख 

विधानेन ढतीयभोलनकालोत्तरे साङ्ग दिनात्मके भोलन- 

काले । “चतं कालमद्मोयाद्च्ारथवथं भितस्”” भतः । 

चतुथेभक्ता न° चतुरे चठरछकाले भक्त' यत्र । साद्धदि- 

नाके भक्तकाके ¦ ¢चठर्णभक्तसुपणं वश्ये शूद्रो षिघौ- 

चते" भा° आत्त १०६अ० | 

खतुयमाज् ए चतध थं धान्यादेः भजते करूपेण भज- 

ख्छि । आपदि चदु्धभागद्धपकरमर्डिख्ि पे! “चतु- 

थेमादद्ानोऽपि ` चलियोभागमापदि } प्रजाः र्वन् 

पर शक्रया किल्विषात् प्रतिरुच्यते”” भदः! ˆ“चतधुभाङः 

हारा | भोज इन्द्रसख्धो वलौ" भा० स्° १६अ० । 

चतुथा पु*कम््ं । १चतभागेकभागे “चतधींथोऽ धर 

रिता लक्षते फलम्” ₹हरिवधे {७०अ० । चदर्योऽ- 

थोऽख । रचदथांशसाभिनि लि० । ““शेषामरिं- 

नो सख्टयास्तदङ्ध“नाद्धिनोऽपरे । कृतोविनस्त, तौयांश्ा- 

चठथांशादच पादिनः” महुः दक्िथार्थगोशतविभा- 
गोक्गौ । ठरौवांथादयोऽयव ! “शीर एनस्त्पन्ने ठरी- 
यांश्डराः ताः" काव्यार ख. । 

चतुर्थिका स्तरो । पलपरिभाे बद्यकषरिभाषा तख चतुः- 

कर्षाकत्वाच्त्थात्वस् | 

चतुर्थोक्मौ इ, पिवाङादनन्तरं -वतय्थांः तिथी करय 

कचा भरे । “अथाव चतु्ीकिश्ये" सोभिखः . (“विवा इ- 
जिष्यत्यनन्तरं चरुग्यो तिथौ वच्छमाणं का वन्ति 

षप्रते'" सं°त° रघनन्द्नः । 

चतुद द्र ए*चतचोदंष़ा यद्ध । स्कन्द सेनिकमेरे । ̂  चतरो | 
ऽ्टजिङ्कख मेषनाद्ः थुशरवाः'” भाग्य ९४६०अ० ख्कन्द्- 
सैनिकोततौ । बचिरैन्यमेरे । “अषटदंटचतदै रो मेघनादा | ` 

लङनम" इरिव०२४०अग्विसेन्योक्तौ । श्परभेश्वरे च । 

“चतुद इ्तुभः जः'” चिष्ण् स° | चतद्ोददा अख 

चतुटे दोस हविय ह; साटशयाहा ङ्ग ददा इय् - 

. च्यते चतच्लोदष्ाः ्टङ्गाखि अद्य चत्वारि शद्ग हे 

शौरे” इत्यादिशतेः” भा०। 

चतु्न्त - इ० चलारो दन्ता अख | शेरावते इन्द्रगजे 

हेमच० | “चत्टेनगजाश्ढो वजो कलिशण्डत्करः 

विच्छ् घ इन्दरध्यानम् । चत्वारादन्ता अद्य गवादेः 
संख्यापूववं कत्वात् वयसि दनारेथः ।! चतत् चतुदेनोष- 
लक्षितवयोविशिष्टो गवादौ स्तिया छेष । 

चतुदेथन् इ" ब व | चदरधिकादथ । (चौह्) १चतु- 

रधिक्दशसंख्यायां रतठसंख्यये च । ततः पूरणे डट् | 

चतुद. तत्रापरे ि° च्या छोप् । सो च 
चन्द्रस्य चतर्दणकखाया दछोरदिष््पक्रियार्पायां 

तिथौ । ` “चव श्यी रेव अमावाखा च मूच स" 

ति° तर पु° | 

उभयप्चयोखष्छा उभवदिनशत्वे कण्डं भरे कला साते 
तच्चिख यः कालमा० चतह शौप्रक९ यथा 

‰श्चथ चतुदेथो निरवते । अलापि शुक्ललब्छपच्चभेदेन 

व्यवसा भवति । तत्र दुर्भशास्त्र ख॒ शक्तचुद शो पर 

विद्धा साद्या । तथा ब्याोऽपि (“भुक्ता चुद् थोः साद्या 
रविधा सदा ब्रते" इति । पू$विद्धाप्रतिनेष चन्तरविडधा 
विधिद्धोत्य भयम्भविष्यत्य् रण्ये प्ते ^सदा काय 

लयोदश्या न दु बुक्ता चतुदशो ।. पौषमाङोदुता बा 
ख्ाञतुहंश्या च पूिमेति * । नारदोयेऽपि दतोयै 

कादयो ष्ठो शुक्ते चतदंशो | पर्ेविद्धा न कत्तव्य 

कतव्य परस युतेति"। यन्त भाद्रःशुङ्ञचतद् श्वामनन्त 

` बरतम्भविषपरोत्तरोऽभिश्हितम् ततर पव विद्धा एरविद्धा वए 

सध््राङ्व्यापिनो श्द्यवि केचिदाहः । जिक्ञ्च 

प्रमायते नोदाहरन्ति । ^“मध्या्धे भोच्छनेायां स् 
शत्तीयं सरित्तटे । ददै थोखा श्रा सत्रीणां ससकं रक्त 

वाशच्ाम् । चतुरं ग्डामर्चयन्तम्भक्तया देवं एयक एव 

` चितिः। «खन् मध्याद्कं भोच्छनेलायामित्यनेन मध्याङ्ख 

कभकारतवः प्रतोयते । ऋतस्लहपराषिनो हिचि । 
कैलल्यारस् | यचा विनायक्रते "मध्याङ्े यूजये्चमेति 
 सध्याङकः कमैकालत्वे न विहितः} माव तप्र विधिर । 
उदाहृत धु लिङ्गमवादगतलान्न सतातन्ले परख कव्य चिः 

भवति" नचान ` रशी्त्लरम्मश्लाम) | शंकोम् 

व 



(; ध) 

| 
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 तैया चतदशो । 

चतु { २८६९ | 

मध्याह्धः मकालः । तथा सति दौदथिक्रो साद्योति 

वचनेन युम्बशास्त्रादिभिखोदयव्यापिनौ याद्या । साच 

तिश्च न्दरवन्निमते'ति छख: कल्पः (दिखछ्ेत्यदुकलः 

णवं सति शिद्टाचारोष्यलुग्टह्णीतो भवति । चेत्रश्रावख 

चतुदश्डौ शुक्लापरक्े अपि रात्रियोगिन्ख्षै ब्राह्योति। 

. तथा च बौधायनः “मधोः चावणमासदखध शुक्ता या त् 

चतुदेशौ। सा रानिव्यापिनो पाद्या परा यवाह 

गासिनीति'? | परा मासान्तवत्तिनी शुक्चतदशो। 

क्ष्णा चतद्शो त् पवविद्धव माद्या । तथा चापसतम्ब 

कव्य पकचेऽरटमौो चेव लष्णपक्ते चतद्शो | पवविद्धात 

कव्या परविद्धा न कखव्विदितिः' । खपराद्कुव्यापित्वे 

त शुक्लचतदश्ययि पवविद्धा साद्या तथा च स्कन्दपुराणे 

चतटशी च क्त्तव्या लयोदण्या युता विभो! | 

भम भक्त महावाहो भवेद्या चापराह्किकौ । दशविद्धा- 

न कत्त व्या राकाविद्धा कद् चनेति" । अत्र नम.भक्तरि- 

शोश्वरोक्तिलिङ्गाच्छिवच तुद शोविषयत्ं दररव्यम् | तदेवं 

ज्तान्तरेषु चतुरदभौ नियता | अथ शिवरातित्रतः 

, नि्यीयिते । तने दच्चिन््यते । किमयं शिवरालिशब्द्ः 

ख्ढः १। किंवा यौगिकः १। उत लाच्टखणिकः ९। 

"अथ वा योगद्डदृ १ इति । किन्लायतृप्राप्नम् । कूडति । 

 तिथिविभेषे भिवरालिशव्ट्खय शत्नादूपेण रणात् । 
` तथा च स्क° नागरखशर्ड ५भावमासद्य रेषे या प्रथमा 

फालगुनख च| लष्णे चतुदभो सातु शिव्ररािः 

प्रकौ्तिंतेति",। कामिके “माघमासः सिते पक्ते विदय 

तद्रानिः चिवरानिः खाद्यदैदय्यशु- 
भावेति?” । यद्यप्यल शिवरः राहिः शिवरालिरित्यव- 

यवाथः प्रतीयते तामि योगात् दे ब लच्त्वा्यो गो ऽत्र 

न स्राद्यः। प्राबच्यन्चाश्वकषणदिशब्द् प्ववगम्यते | अश्च 

 ख्खकयं दत्वदयवाथप्रतीतावपि तशपेच्छ खड] टलवि- 

शेषवाचित्वखोकारात् । नलु काकदन्तपरोच्तासमानोऽय' 

विचारः । यद्यय शिवराविंण्दोष्दः यदिवा 

यौगिकः उभयथाष्यलु्ठाने विेभाभावात् । नैवम् । 

अस्त्येव महान्विेप्रः | यौगिकत्वे शिवसम्बन्धि्रतजातं 

खये यखां रालौवच्च्ोयते खा सवाशषरालिः खात् । 

भाचभासादिषदश्च तदानोख्पलकन्त्यं भवेत् । ददि 

पचे तु मावमासारेविेवयत्वात् तदिशिशाया 

क्छाणव तिथे; शिवरानितलम् । अतः कन्न व्यएव 

5 विचारः । तल्ादहोनन्यांयेन द््द्मेवाद्धियामदे। वख 

`विश्शताविदन् । 

उतु 

च न्यायश्य ंयाङ्क्ावेतौ श्रो भवतः “अदोनख 

इादणेति प्रलतौ विद्लताबुत । न न इति बोगेन 

प्रकतौ. तद्िकसप्रताम् । शोत्रघीहेतुतो द्दृ रहीने 

उत्क,ष्तां दाद्शत्वः साङ्कात् प्रलत- 

कर्मयः” । अयमथः च्योतिषटोने चयते ““ति्ञ- 

श्व शाखो पसदोहादशाहहोनख यन्तख सवौर्यत्वायेति" । 

च्ङ्का सष वतत इति साङ्ः | रकदिननिष्मादयोज्योति- 

छोभः। तख प्राचोनेष लि दिनेष्वद्धत्वेनानुेया डोभा । 

खपसच्छब्द्वाच्याः । ताश्िख = पसदो विधाय एमर होन - 

शब्दवाच्य कर्खो दादथोपसदो विधोयन्ते । तल 

संशयः। विभिद् हादशो पश्व" दिरान्राद्यहीगप्रज्वि 

भूते साङकशन्द्वाचेयर प्ते ज्योतिष्टोमे निविशते १ चाहो 

खिदहोनशब्द्वाचेयं विज्लतिर्पे दिरालादाव त्लषते १ 

दति । तद्ंभिदच्चिन्तयते । अहोनशन्दो यौगिको डटो- 

बेति¡ तन्न न होम इति व्य् त्मत्तेविख्खष्टं प्रतिभाषा 

द्यौ गिकणवायस् । तदथञ् प्रकताव पपनच्नः। साङ्प्रधानद्ध 

सत्रद्य साचादाचकशब्द् रेवोपदिष्त्वेन ङहोनलत्वाभावाद्ि 

छतौ तु विथेषणएब वाचकशब्दं रपदिथयते । दवरद्यय॑- 
भविदेशात् प्राप्यते | अत उक्तिंसद्धो चात् पि्लतेदर्ैन- 

त्वम् | णवञ्च सत्य होनशन्द् ख ज्यो तिरोभे प्रर ्तिबन्भवा- 

ठप्रकराणानुखहणा् तत्रेव हादथत्व' निविशते । न च 

पूषेवाक्यविड्हितेन लित्वेन बाधः शङ्खनौयः वाक्ययोः 

खभानवलत्वेन बौह्िवदवद्विकल्योपपत्ते; । .वद्ाट्- 

क्दोतिष्टोमणव हादशत्वविधिरिति पानं ब्र.मः। विलति- 
खपे दिराल्ादाविटं हादशत्व' विधौयते । ङतः च- 
ङीनशन्ट्ख चरौ तपृयोगवाङ्येन त्रैव खटल्वात् ॥ 

खडि शोघ्रबुचिह्ेतुवेन योगाङ्गंलोयसौ, योगे त्वबय- 
वाचः पथलनो निचि एाद्छशद्ायार्थे। निचे तव्य इति 

विलम्बः! न चालं यकरणविरोधः शङ्ूनोयः 

बोयसा वावन पृकटयद्ल बाधितत्वात् । वश्चादिदं 

हादयः पक्व च्वोतिोलाइत्रषयर विद्घतिष् दिरात्रा- 

दिषु निवेथनोयमिति । अल यथा डदोऽहौनभन्ट्- 

खथा शिवरालिशन्दोऽपि द्द् इति पथमः पचः! ख- 

पर आह । यौगिकणयाय शिवरालिशब्द्ः। कतः 

शिवसम्बन्वश्ठपजोव्य तच्छबदख यपटत्तत्वात् । नलया च 

श्छन्द्एराखे “भाच. लष्णपशे या तिथिद्व चतुद थौ । 

शिवरान्निस्तु खा ख्याता सवपापरनिषदनो"। ^^तख रादिः 

समाख्याता शिवरानिः भचिवपिया । रखा द्वेष चि- 



चतु { २८७. ] 

कोष सद्ा संक्रमते इरः | यानि कानिच लिङ्कानि 

चराखि स्यावराणि च | तेष संक्रमते देवि ! तां रानौ 

यतरः । शिवरातिस्ततः पक्ता तेन सा इरवल्ल्- 

भेति” | शिवरहस्ये “तत्र ्टत्ये व देवे ! माघलष्णचतु- 

इंशौ । शिवरालिः समाखःता प्रिवेयन्तिएरदहियः"श्ति 

स्क° अवन्ति णड “माचफाल्गुनयोमध्ये चऋसिताया 

चतुदश । शिवराविस्तु सा खाता सवेपापनिषद्नी'? | 

तस्माच्छिवसम्बन्विनो रातिः शिवरातिरिति यौगि- 

कोऽधंः प्रोच्तणोन्यायेन खहीतव्यः। तख च न्ायद्य 

सुयाहकावेतौ च्लोकौ “संख्कारजातियोगेषु क जते 

प्रोच्चणौरिति । रुस्कार साबभौमत्वाव्जातिखदेजनो- 

क्तितः। अन्योन्याच्रयतो नाद्योन जादिः क्छ थक्तितः | 

यौगिकः क्त प्रशक्तित्वाक्त भिव्याक्षरणे स्थिता" अयमयः। 

दशप मासाद्ःतया चयते “श्रोच्तरौरासाद्यतोति? 

तन्न संशयः। किमयं प्रोच्णोशब्दोऽभिमन्त्रणासाद् 

नादयुदकसंसार ब्रूते १। किंवा जलावान्तरजाति 

विर्ेषम् १ खाहोखित् प्रोच्यन्ते पालाण्याभिरिति यो- 

गम् १। तनन संस्कारं ब्रूत दति तावत्र पनतः १ साठ 

भौमत्वात् | सर्वेष हि संस्कारविधिवाक्यादिप्रदेथेष 

फरोच्चणौ ब्दः चयते, `“प्रोचणौरासादयेध्माबह्हिरूप 

साद्येनि'" प्रे षवाक्यप्रयोगः। “प्रोचचयोरासादयतीति" 

विधिवाक्ये | रवमभिमन्त्रणादिव। क्यान्यण्युद्ा हरणी 

यानि तस्माल्ब॑स्ारं ब्र तद्न्येकः पच्चः। जाति बरत 

ति पक्तान्तरम् | लोके हि जलक्रोड्ाघठ प्रोक्तो 

भिरदे जिताः ख इष्य दकजातौ प्रयोगो इष्ते । तब न 

तावह्च स्कार तरत इत्याद्यः प्च उपपद्यते | कतः १ 

खन्योन्याश्रयत्वात् । नापि जाति ब्रूत इति द्ितीयः 

पच्तोयुक्तः उदकजातौ परोक्तणो्द् एतो व्य वहारे 

पूथमक् परत्वे नातः पर शक्तः कल्मनोयत्वप्रसङ्गत् । 

नच योगेऽपि शक्तिः कल्सनोया व्याकरखेनेव क परत्वात् - 

व्याकर णे हि उच्च सेचन इत्यश्ाइ्वातोः करणे द्द् रपन्य- 

बेन शब्दो व्य् त्ादितिः | तथा सति प्रकषेशाच्छते अने- 

नेति योगेन . सेचनसाधनखदकादिकं सव परोच्तणशब्द् 

वाच्यः सम्पद्यते! प्रते ठ स्त्ौशब्द्वाच्यानामपां 

सेचनसाधनत्वात् तहचनद पोच्तणशब्दस्य डेपपुत्ययान्- 

त्वेन पौच्णोरितिद्वितोयाब्वचनान्तः शब्दोनिष्य- 

द्यते; नन्वह्णोनाधिकरणे खटः पाबलगखक्ञम् | 
्ोशर्छभिकर्ये च योगख पुाबलग्च्यते | अतः 

चतु 

परष्मरविरोधः। नेवम् चब्धाक्िका हि ददि 

्येगसपहरतीति। नच पोक्षणोशड्टे खद्लिंम्थते | 

इडव्यबहारेख जा तावव्य त्मादि तत्वात् । अद्ीनशनब्दोऽपि 

दिरात्रादिष न ठडव्य त्मादित इतिचेत् न। व्याकरणं 

व्य्, त्मादितत्वात् । ‹ अदकः खःक्रतौः” इष्यनेन षाररुचेन 

वातिकेना इन्शन्द्ात् सखपत्य यत्पाद तखेनादेशं सत्वा 

क्रतुविषयतया च्य्त्पादितो खह़्ोनशन्द्ः। नन्वेबं सति 
वट्कृटौपुभातन्यायस्तव पुसज्येत यतोऽहीनशब्दे योग- 

म्परिन्त् कामेन भवता व्याकरणशपजोव्य योगे पयंव- 

सानं कतम् । नायन्दोषः । पुबपच्चिणोऽनिमते समास 
लक्ष्ये योगे पयेवसानस्यानभिधानात् । , नच. नञ्ज 

माखोऽपि व्याकरणेषु व्य् त्ादित इति ङ्नौयम् । 
नञूसमासस्ो कारे सति ““खयन्नोबारष'? इत्यादा विवाऽ- 

इोनगन्द्खाब्युदात्तत्पसङ्गात् " मध्योदात्तोह्ययं शब्द् 

अभ्रायते | त्ात्मचद्ये योगसाम्ये ऽपि समासष््प 

योगस्य. वे पत्ताभिमतं निरालव्य चौ तद्द्: सिद्धान्तिना स~ 

भाचिता | तामेव दि प्रकटयितु' वरर्चिना वान्तिकं 

ङंतम् अतः सत्यपि प्रतिप्रत्ययविभागे यौ गिङ्गत्वः न 

"शङ्धितु शक्यते। तथा गोत्वजातौ खदय्ापि मो 

शब्ट् खौ णादिकर्ने घु ““मनेः"दूति पह्लतिप्रत्ययविभा- 

गड. त्वा गच्छतीति गौरिति व्य त्यत्तिः पुदथिता । नह- 

दमाष्यवगन्तव्वम् । णोच्चणोशब्ट् तु न खदिन्नापनाय 

किञ्चिवृष्छत्रः सखतन््ः विह्ितमस्ति। किन्ति 

सवेधाटखाधारणेनावयवा्व्य त्यादङ्ेन लुट् पृत्ययेन 

व्य् त्मादितत्वात्। यौगिक णवायं मोत्त णो शब्द्: । 

तस्भात्पोक्षणो शन्द्ाव च्छवरातिशब्टो यौगिक इति 

दितोयः प्ः। अन्ये तु षनभन्यन्ते । लाच्चणिकोऽयं 

शिवराविशन्द्ः| तिथिवाचकेन श्ब्टन तत्तिथौ 

क्रियमाणद्य ब्रतविशेषद्य लच्छमाणत्वात् । अतणवे- 

शानसंड्ितायाक्तम् 'शशिवरात्रित्रवन्नाम सवेषाष 

अचाण्ड़ालमलुष्यरासां भृक्तिष्ठक्ति 

मरदायकम् । अद रालादघ चोध्वं ̀ बुक्ता यत्र चतृदशो । 
तत्तिघानेव जर्धीति शिवरालिव्रतं बतौ। शिवरानिं 

व्रतङ्ायः भतान्वितमहानिथि | शिवरालित्रतन्देव करि- 

षर शिवसन्निधौ । निर्धिन्न कुर मे देव | भङ्गम्राद्य 

ह्ेशवरेति" | नारदीय संहितायाम् “अद्ध रात्रयुता- 

यल माषढष्यचतुदशौ | शिवरालिवत' नत्र कुवा- 

च्लागरथं तयेति" । - यद्मएराखेऽपि “अङ्गं रात्ादष- 

प्रणाशनम् | 
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चतु [ २८७१] 

च्व" यदि युक्ता चतुदेशौ । तत्तियाञव कु्बोत शिव- 

दातरिदुतं बतो" ख्वन्ट्पुराखे ““शिवरालिन्रतन्द्व ! 

कथयस्व मह्श्वरेति" | मच काखवाचक्खय शब्द्ख 

लन्तकत्वमटटचरभिति शङ्कनोय् । कालवाचकाभ्या- 

भलावाखापौखंमासीशब्दाभ्ां यागलयरूप्रयोरिष्टयो- 

सात्कालसम्बन्विन्योरुपलक्ितत्वात् | अतव च्यते" 

५“यरएवंविहान् पौमासीं यजते य एवं ववदानमावासां 

यजते”, इति । खतिष्वपि सपैत्र तियिवाचक्ेः शब्द् ~ 
बम्बन्िनो जतविरेषा लच्छन्ते । स्कन्द् एराणे ““जन्ा- 

मौ नवृ खता कदाखित्कल्यायुतं पच्यते सौरतेष्िति" । 

ऋषःृष्टद्गोऽपि “श्कादशोन्तु कुर्वत चौयते द्ादर्शो 

यदेति" एवमन्यल्ाप्् दा हयम् । तआआज्ञाक्षणिकोऽयं 

शिवरालिशन्द् इति तोयः प्तः । खथ सिद्खान्त' न,मः । 

` योगद्दृए्वायं शिवसोद्िशन्द्ः । योगो दितौयपचो- 

, पन्यासेन दथितः ¡1 ख्दिख प्रथमोपन्यासेन । तल्रेकख 

स्वीकारे सत्यन्यविषयं शास्तन्तददुयाहकडदादृतो 

न्यायश्च बाध्येत | नच यौ{गकरत्वे सति शिवव्रतोपेतेष 

लवोदण्यादितिययरनतरेष शिवरालित्वः प्रसज्ये तेति- 

वाच्यम् |. तखातिषुषङ्गख द्या निवारणात् | यथा 

पङ्कजशब्टे पङ्ाव्जायत इति योगं खोगव्य मेका दिष्वति 

पसद्धो  द्िखोक्गारेण निवार्यते तददलापियोग 

ख्द्तायां न कोऽग्यतिषृसङ्खः ॥ नेच खख्यं सम्रवति 

लच्चशाच्रयणसखितम् अथोच्येत । लच्तणाया 

अभावे बतविषयलनच्न स्यादिति। तन्न । बनो 

सख्लौकारे योगेनैव तद्िद्धेः 1 शिवस पिया रालिय खिन्- 
अतेऽङ्खत्वेन विहिता तदृतं शिवरात्रवाख्य' तस्मात्र 

भेन्वन्वायेनातर योगद््दः श्िवरात्निब्दः । तस्यात्र 
न्यायस्य संमाहकः चोकः“°निमन्ययो यौ गितो योगर्टो 

वा योगभाखनात् | यौगिकोऽचिरजाते ऽग्नौ नियते 

योग्द्भाक्” । ऋअच्यायमयेः । इष्टकाचयने चयते 

“नि्मन्वःर नेटकाः पचन्तीति") तत्न संशय ः। किमयं निमै- 

न्धयरशन्द् यौगिकः ९ कि वा योगद्द्ः १ इति । निभ्थे- 

चेच मयदरत इति -योमख पृतोयमानत्वात् पोचषोन्यायेन 

योग दति पथ पत्तः । खल इावग्नो विद्येते चिरणिम- 

६ धतो विरनिरथितश् । चयनस्मक्रम्योखां निय नखा 

शखायाङचचित्कालन्वारणाय यो ऽग्नि्िभयपरते सोऽचिर 

नियतः । तेनेदटकाः पच्यन्ते  `तसयैव पत्यासन्नत्वात् । 

लयाः च सन्धनद्धाग्निदितयसाधार ण्य ऽप्य चिरजिमेधित 
७१९. 

चतु 

मग्नि' नियन्तु" र्द्राश्रयणोया । यथा वा नाषनौन- 

छत मित्यत्र नवनीतवज्ञनत्वयोगख विराचिरयोरूभयोः 

साधारण्ये ऽपि नूतनएव ते नावनोतशब्दो लोके पुसिद्ध- 

नियम्यते तदद्न्रा्यवगन्तव्यम् । तथा च सति पृती- 
यसानयोगखापरिहतत्वान्नियत्यौ ख्दिखीकाराच्च योग- 

दोऽय" निमन्यग इति राद्वान्तः । अनेनैव नायेन 

शिवराविशब्दे ऽपि योगद्धरद्राश्रौयते। तत्र शिवद्ध 

रात्रिः शिविरातिरिति तत्प्, रषसमासतेन योगेन यवन्त 

मानः शब्टोष्द्या माधव्य चतुदे थौद्धपे काल विशेभे- 

नियम्यते । शिवस रात्रियण्िन् व्रते दनि वद्धि 

समासेन योगेन पृषटत्तः शन्द्द्द्परा वत विशेभे नियम्यते । 

तञ्च शिवरालिव्रतमेकदाथौजयन्तौव्रतवल्ध'योगष्टयक्त 

न्यायेन नितवङ्खास्यन्े वय् भयविधस् । तत्र॒ नित्यलमक- 

र्णे पुतयवायवोप् सानित्यनिख्लथन् रवगन्तव्य् । 

तत्राकरण्ये युत्यवावः स्कन्द् पुराण्य पद्यते (“परात्मर 

तरन्नास्ति शिवरान्निः परात्मरस् | न पूजयति भक्त 

श्च सदरन्तिभुवनेरम् । जन्ह॒जचमसह ने भ्बभते नान 

संशयः” । बोपसापि तत्र पठिता “वभव संहाटेषि ! 

नरोनारो पतिव्रता | शिवरात्रौ मडहादेवङ्कामम्भक्तया 

युपूजयेदिति"" । निश्यनि्लशब्दौ च ततेव “माष 

ष्णचतुदश्यां य: शिवं शर सितवृतः। श्चुः पृजयेन्निलं 
स लभेदौयसितम्फल भिति” । “अणष्वो यद्वा शु- 

भेवत् चीयते हिमवानपि ¡ भेरमन्द्रलङ्काच् च्रोयेलो- 

विन्य णव च| चलन्त्येते कदाचिद निचचलं हि शिव. 
वृतभितिः" 1 कास्यत्व्च फलश्रवश्य1दवगन्तव्यस | तद्ध 

स्कन्द्एरा्े “शिवश्च पृलयिलवा योजागन्तिं च चत्- 
दथोम् । भातुः प्नोधरररन्न पिबेद्छ कदाचन । यदी - 

च्छे द्वाञ्द्ितान् भोगान् दिवि देवमनोरसान् । च्ाग-, 

मोक्तविधिं कत्वा प्राप्नोति परमम्पदम् । मम भक्ल्ततो 

देवि । शिवराविखपोषकः । - गणत्वमचयन्दिव्यमक्तयं 

शिवशासनम् । सवान् क्ञा महाभोगान््म,तो भयोन 

ज्ञायते” इति 1 काम्यत्रतस्ये शानसु हतायां दभेसंख्या - 

पटपरते ““एवभेतदनद्ः यात्य तिख बल्सरं रतौ + बाद्- 
आाव्दिकनेतल्य प तर्धिथा्दिन्त वा} खवान् इाभान- 

वाभ्नोति प्रेत्य चेच च मानवः^?इति | नित्यकामद्हप्खयासख 

ब्रतख्च सर्वाधिकारित्वमीशानसंट्हितायादक्तम् ^“ शिव- 

रालिवुतन्नाम सवेपाधप्रणाश्नम् । आचाशडाल 

अदष्यायां मुक्तिक्तिपरदायकनिवि'” 4 अधिक्रिखि 



चते [ श्टण्द ] 
यभा: ख्कन्दपुराणे दिताः 

पातकनाशिनो। अदि सत्यमक्रोधो ब्रह्मच दया 

चसा । शान्तात्रा कोधल्ोनञ्चः तपसो हानस्हयकः । 

तौ रेयभिदन्टेषि! युरुपादाहगोयदि । अन्यथा 

योददातौदं स तदा नरक बलेदिति" । उक्ताधिकारिणा 

इषेयं वतसर्ूपं लिविधस् “उप्वाचो जागरणं - 

पूजा च । तदुक्ञ नागरखण्डे “छ पवासप्रभावे् 

बलादपि च जागरात् शिवरात्रौ तथा तख लिद्खखापि 

च पूजया ।. अ्षयानृ कमते भोगान् शिवेखायुज्च- 

साष्यादिति"। ° सदयख रो “खयन्च लिङ्कमभ्यव्यं 

 शोपवासः सजागरः | आअजानच्चपि निष्पापो निषादो 

गखतरं गतः“ | अतरेदञ्चिन््यते किभेता = पवाञ्चजागर 

पूजा वक्ख खद्धपे रू चयः विक्लयपन्ते १ । उत खड्चि- 

तारबेति ‰ | तव विक्खयरन्ते ति तावत्य ्् । कतः। 

यकेकखयेतरनिरपेन्तया ` विघामात् । तथाहि कन्द्- 

एराख्ये ` केवलोपवाखविधिः पटयते 

ठतोयोह्ि शिवरालिख्पषवेत् | सर्वान् कासानवाभ्नोनि 

शिवेग सह मोदत इति" | तथा केवलज्ञागर यं पठपरते 
“कञ्चित् एर्यविगेषेण वत हीनोऽपि यः एतान् | जागर 

सूते तन्न स र्दरस॒मतां वेत्" | तथा केवलपजा प- 

बते ^ यःपूलयति भक्तं  शमनेकफलतां -वुजेदिति 

तस्ञादुपवासादयस््योऽपि विकसप्रने 1 यदि नागर 

खणडखहखसरयोः स सञ्चयविधिर स्तो, च्यते । तदि 

प्र्येक वा सखदायोवा ययेश्मदुष्टौयतासिति, प्राप्ने 

ज.मः। वैश्वानरतिद्योपासनन्यायेन रखदाय रात्रा 
चषेयः। न्ख च नयद् संपाहकावेतौ शोको 

वशवानरखपसतेऽत् प्रत्ये कसखद्ायतः । िकब्यः सथु- 

दायो वा नियतोदिदिधादिषेः। विकल्प इति चेनत 

५व ससखदावप्रशस्तितः । अवयुल्धःालुवादेन प्रत्ये कोक्त - 

धपन्तितःः इति) यनथः। उन्दोगैराभ्त्ायते 

` प्नव्ानरचपास्ते इलि! द्य् लोकादित्यवायाकराथोदक् 

एथिवौरपेः प्रडभिरवयव रूपेतोऽवयवो सर्वाकको विराट 

युरूषो वेखानरशन्द्वःचदरः | तत्र संशयः} किं दयु 

` लोकाद्यवयवा अवयवौ च प्रत्येक विकल्पे नेयाखाः १ 

उतावयव्येव नियभेनोपाखः १ इति! विकलयति 

नाषत् प्राप्तम् कुतः दिविधस्य विधेः च्रयमाय- 

छात् । प्राचोनालसन्थयन्नद्रद्् जनत डिडोहालक 

“भावमासे ठ शष्ा या- | 
फालम् नादौ चतुर्दशी । सा च पुण्या तिचिर्ञैया सवै- ` 

“श्रित 

४ ह 

नामभिः षड्िरिडसिभिः करेय दय् रोकादयः षः 4 
बयवाःः प्रलये कषपाखिताः । = सदानश्यनपरेषु 
वाक्ये षण णासवयवानां प्ररूकञ्चपस्तिपिधयो निव- 

माच्च फलसह्हिता उपलभ्यन्ते । एनञ्चान्ते षडभ्यसते भ्यो 

महतिभ्योऽश्चपतो राजा सदायोपाख्िमवोचत ! अतो- 

दिविवविधिक्वेन यचेच्छं विकल इति प्राप्ने जमः 

सखदायस्वात्न नियभेनोपासितव्यः कृतः प्रुत 

स्वात् | च्वयवोपास्तिवाक्यान्यबयुत्यदुवादष््पत्वे ना+ 
प्य् पप्ने । तदादाय उपाद्ध इति राङ्खानः | 

अनेन न्यायेन प्रक्तेऽप्् पवासूदौनान्तरयास्णुं इखूदायद्ं व् 

बतङ्ूपत्वम् । नच कंिदुपवासादिल्लयं विधाय एनः 

प्चानरद्छपेखोपवासन्दतिरिज्गः इयं पठते । <अववह , ` 
शिवरानिञ्च पूलाजागररीनेवेदिति' | नायन्काष; | 

चव वेत्यहक्लो पश्छमेखायर््स्वियत्योपण्ड ।-अबर बते 

विह्हिवान्न्रया्ां  र-खरमङ्गाङ्िापदोधकप्रभाशा+ =` 
भावादाग्न यादिषद्यागवत्य तयेकक1 र खग्डन्धविधानाव् फल - 

विधानाच्च सम ॒प्राधान्न्द्रष्व्यस् ¦ अद्ध वोपोदलकं 

चिद्भभिधोयते । ` दुन्डक सद्राश्चजच्छ प्राप्मवनये 

इ्वासखः सड संदे ष्टयतं ` “जन्णपचचे चद ग्या 
कच्चन, गमाप्वान् । करणि णरा दुधा- 
सम्प ङतोऽ वसत्” इत्य् पक्रभ्य «धल कोटय ङताच्ये व 
विल्वपल्नाखि मानद् | । पतितानि महायज्ञ ! अश्वो 
चिरि भूते । तलेव्॒ौ, राजेनद्र !. शचैरानमत- 
न्दरिः । रातिशेषं स्वितोव्याघः सतन्बहटिरनाभिषः । 

: भाते विले जाते इदा तल व शङ्करम् ¦ विल्वण् नैर ̀ ` ; 
च्रोढठ ! कन्द्मरेख पारितः" इति । एतद्िन् यथोक्तति- 
चिचचिकेदम् ददं विचायते । किं वृतान्रेष्विवालायुदयाश्ल 
सयवेष च्यादेव्यः कि वा परदोषवेधः१ आहोख्िन्निशोध् - 
वेष ? इति । .त्र पूवे दुरुदवे ब्रयोदथौवेषः परेदयुरख् ` 
भये दश्वेष श््ुदयास्तमये वे धोदुक्तः त्ख वतानरेषु. 

क प्रतात् क प्रख च कल्दाद्नलोयस्वात् । मवस्। ` 

खमान्यादिथेष्ख  बलोयस्लात् | . ̀ समानपररूपोल्. 
दयास्तमयवेधः स्वतिथिस् सभानतवात् विशेषद्पौ ` 8 

 प्रदोषनिशोयवे धौ शब्णचतदशोले तिचिविशेे , 
शिविरानरप्ाख्छ' वतविशेषष्ठपजौव्य प्हत्ततवाव् । कतहे- 
बाभिप्रेत्य ईशानसंहितायाश्क्गम् । . “चदवेऽन्विवाः ह ज 

कचिद्धाद्याः कचिदस्तमयेऽन्विताः । वृतिभिलिथ्वो, 

- यख्मादजयित्वा वतच्चिदभिति” | खख्िदसतु वते प्रदोष्र 



1 11; 

भा क वाका = त च ण ̂ = 

2. # 

-षेधोवायुषराणे दर्थितः 

निशि । शिवलिङ्कतयोह्धत 

` ्रत्कालव्यापिनौ खाद्धा शिवरातिवते तिथिः। ष्य 

` श्रातादधश्चोष्व" बुक्ता यत्न चदथ 1 
शर्धत भिवराकिवतं वतो । 

चत् ` [ २८ ] 

“योद च्यस्तगे खये 

ष्वेव नाड्षु। भूतविद्या ततर भिवसरालिवुच्चर 

दिति" । श, नरोऽपि “युदोषव्यापरनो पाहा शिव- 

'रालिचतर्दंशौ |. रानौ जागरथं य्ारश्यात्तां सख 

। पोष्येदिति" | - कालिके “आदिव्यास्तमये काले अस्ि- 

। च्या चव्दथौ | 
इत्तमौत्तमेति" 

तद्रालिः शिवरालिः स्यात्यम्धरव 

जिशीधवेधो. नारदौयसशंहितायां 

दूर्भितः 1 ̀“अङ्ग रालबुता ` यंव भावलव्चतर्दधौ | 
` शिबरालिव वन्तल्र -सोऽखमेधफलं लभेदिति?" । ख्य 

` ज्तरोऽपि ^“भव द्ब्र लयोदशयां मेतव्याक्ना  सङ्ानिशा । 

शिवरानिव वन्त कया व्लारन्तयेति?2 । ईशान - 

अह्हिवायाम् ` “साधजष्णचतदे धवासा दिरेवोमहा- 
कोटिष्र्यसमपमः | 

तत्तिथाव व 

नाद्ग राताद्षञ्चोध् 

शक्ता यत चतरेशो । नेव तत व व्क वयौदायुरेश्वयहानि 

डति" । “व्याणां रातं यखान्तु लभ्यते या चठदेशो । 

नखाभेव वे वद्काव' मतम सादाथिभिनरः। प्वेद्यु 

त्र परेद्य व महानिशि चतुदश । व्यप्र शा दण्डे 

अखान्तस्यां कयात्व्रतद्नरः। लिङ्गाविभौवकले ठ व्याप्रा- 

स्माया चदहंशौ । तदरध्वाधोन्विता मता सा कायां 

` बतिभिःख्दाः। मम पियकरो खषा माषलष्ण चतह शो । 

अ्ानिशान्वितायःन्त॒ तत्न ङ्थादिदं वतसिति?” । ण्व 

सतिं पू्वे'दय् रेव यत्र॒ प्रदोषनिशौथोभयव्याञ्जिखन्न त्रत- 

भाचरणोयेम् । वुरेबोभयव्यापनौ खन्द पुराणे प- 

अते । ““नयोदभौ यदा देवि ! दिनभक्तिप्रमाणतः । जा- 

रे शिवरालिःखाद्निशि, पर्ष चतुद थो । दिनिभक्तिरसतः 

भयः | धरेदय रेवोभवव्या्चौः कामिके पडते - निशा | ` 

वह शयां पूवां 'त्वाच्छा परा शुभेति?। दिनहयेऽ्य् भय~ | 

व्या्भिस्तु न सजपठव्यते यामदहयडद्धं रभावात् । ̂  दिन 

 इयेऽप्य् जयवदराह्धयभारवो $पि न स्भावपरतेः यामहयच्छवखा- ]' 

भावात् । रकेकख्िन् दिनणकेकदयाप्नौ त कथमिति चेत् ।. 
खा यवं पूखच्धे | ̀  एवे दानिशौयवद्राक्चिः परेद्युः ` 

मुदोषवग्रा्धिरिति 1 तनोकव्याप्रेिनहये समानत्वेऽपि 

जर्यायोगसा प्र ्खत्वाहयोगख निन्द्तित्वाञ्च पुषे“ 

शेवोरपवाश्ः । यायोग प्राश स्यश्च नेक दचनेराटदत्वीदवग- 

सते ६ तथा च स्वन्ददुर फः पखमते “लष्दारमो खन्द्- | 

निभोचव्याश्चमोरुभयोरयसम्बवात्परद्, { 

 तदब्याघ्नौ च. निथोयन्याप्निनियामिका : 

चतु 

घटी शिवरालिचव्हं यौ । रताः पूवव युताः कार्याल्ति- 

श्यन्ते पारण्भयेत्* । “जन््ाद्मी रोहरी च शिव- 

रालि्तघेव च । पूष्नविद्धौव कत्त व्या तियिभान्ते च 

पारणस्” । “खावखो दूगेनवमी तथा इर्टमीं च वा। 

पृष्व विद्बा ठ कन्त व्या शिवरा्िभलेर्दिनभिति"” | ५जय 

न्तौ शिवरालिद् काये भद्राजयान्विते इति | नागर- 

खण्डे ““मावफाल् यनयोमेध्ये 

देषो! चनश्गेन समायुक्ता कततंव्या सा सदा तिथिः 
स्ति पद्मएराखे “अद्ध रान्ात् एरस्ता्चेव्जयायोगो 

यदा भवेत् । पूव्वं विद्खौव कत्तव्या भिवरालिः शिव 

छसिता या चतु- 

प्रिय त?” = 296 1 ड 
रविः । त्द्भयवेवत्त खटत्रतेष सवेष कत्तव्य 

संख तिथिः । अन्यं घ दतकल्सेषु परबुक्ताहपावसे. 

दिति" | दथेयोयनिन्दा च स्कन्द्ष्राथे दभिता 

- “महताभपि पापानां द्टाद निःलतिः पुरा) नटटा 

करव॑तां एसां कुष्दयुक्तां तिथिं शिवानिति । अन्यान्य 

मि यानि कानिचिदुदशयोगनिन्द्वचनानि ततर तवर 

न्ते । तानि स््वार्यस्िन्विषये . योजनीयानि । 
यदा पूव्व^य् निश्ौ यादं ̀ पटन्ता चत् थौ, परेदुः च- 

यवशात्निशोधादवगेव सपाप्ना तदां पूवद: प्रदोष 

प्रदोषव्याप्ने- 

रेकखयाः सङ्गावाच्च परविद्धंव ग्राह्या । रतदेवाभिप्रे्- 
सत्यते “माचासिते भूतदिनं कदाचिडपेति योगं यदि 

धञ्चदश्या | जयाप्रयुक्लांन त॒ जात॒ कर्याच्छिवदख- 

रालि' प्रियङच्छविख ति^ । यदा पूवयः प्रदोषाद्रष्वं 

प्रत्ता चदुह् शो, परेद्यः चयवशातृप्रदोधादर्वांगेव समाप्ना 

तदा परेद व्यांँश्चिदयाभावात्म वेटानिशोधन्याप्ने: स~ 

द्वारष्व्लयायो गाञ्च पूव्व दय् रोवोपवासः । अत्रायं वि- 

केकः सस्यन्नेः ¦ दिनहये निशोथव्याप्नौ तदव्याप्रौ चः 

प्रदोषव्याभि्िंयाभिका † तधा दिनहयेऽपि प्रदोषव्याप्नौ 

एकेकञ्िन् 
हिन शकेकव्याप्नौ ल््यायोमो नियासक इति । अख 
शिवरान्निवत्खा हो रात्रख्ाध्यत्वे नानि रात्रौ च सम्बन्धे 

 भधारखे सशंति चअद्वेःघरूपेच्य प्रदोभनिशीययोरेव 

` कुतः शच्च पत्तपात इति चेत् | रात्ररत्र प्रधा- 

त्वादिति ब.मः। तुप्राचाच्यन चोपपत्तिः च्कन्द्- 

राखे पते ^निशथि श्वनन्ति भवानि शक्तयः श्ूलभ्टद् - 

अतः | दतन्तख्धां त्रयोदश्यां सयां वतम जनम्भरेदिति 

त्रश्यान्लयोर्दबप्रामिति व्यधिकरखे सप्रम्यौ। तधा 



तुतु { २८७४ ] 

चायमर्धः सम्पद्यते । लयोदभोनिभोये त्यां चठद्णयां 

विद्यमानायां िवपूजनम्भवेदिति | नागरखख्ड ऽपि 

"नाषमाघद्य छव्णायां चतुदशवां चरेत्र ! । अह या- 

खामि मृष्टठे रानौ नेव दिवा कलौ | लिङ्गेषु च 

समस्तेषु चरेषु स्थावरेषु च । संक्रभिष्याम्यसन्द्ग्धिः 

वषैपापपिश्ुदधये । रातौ तां हिमे पलां यः क्रि- 

ष्यति भानवः } सन्त्रौरेतेः रश्व } विपापः खमभवि- 

ष्यतीति" | सा च शिवरात्रिचतदेशौ लिता भवति) 

रकतिधल्मिज्ञा तियिदयाद्सिका तिथिन्रयाक्षिका 

चेति। तन ्र्खदयमारभ्य प्रत्ता परदिनोद्ययप- 

न्तेकतिथ्राक्तिका । खा वेधदोषाभावात्म,चस्ता । 

ति{यद्वयाककलव' च देषा भवति | जयायोगेन दधे 

गेन च। तत्र वगदर्यमेककङिन्विषये प्रशस्तम् | 

स च विषयविगेषः पुवेभेवोद्तः । तिधिल्नवाल्कत्व- 

न्वतिष शस्तम् । एतदेवाभिपुत्य एराष्े पते “ल्यो- 

दथोकलाप्ये का मध्ये चेव चददंधो । खन्ते चेव सिनौ- 

बाली तिख्ख.ग्यां शिवम चेयेत्” । यथा निसख.थो पुशस्ता 

तथा वारविशेमेख योगविेषेख च धृशस्ता भवति । तथा 

च स्कन्द् एराणे पञ्चते “माचग्णचवदेष्यां रविवारो 

यदा भवेत् । भौमेवाथ भबेहुषि! कत्तव्य बुतख्त्त- 

मस् | शिवयोगख येगे व तद्धबेदुत्तमेत्तमम् | शिव- 
रानिवतन्त्े तत्वे तमो ्ञममिति” | नन यदा पूषै- 

विद्धायाष्ठपवासस्तदा परदुः किं तिव्रन्ते पार्यस्भवति 

कि वा तिथिमध्यं । शाच्तनन्तु पच्चदयेऽपि समानम् 

दलन विधदलपार ्यवचनानि पूर्ेखदादतानि “ˆ तिथि 

मध्यपारस्वचनन्तु स्कन्द् परास्य पद्यते ““उपोषणं चतु- 

देश्चां चदर्दश्यान्त॒ पारम् । ऊतेः कतरच्च लभ्यते. 
वायवानवा] बह्मा खयं चठवङ्गौः पञ्चवक्व स्तथाष्य इम् । 

सिके सिक ये फलन्तरध शक्तौ वक्त" न पावेति } | ब्र 

ह्ारडोद्रमध्ये तु यानि तोथानि सन्ति बे । संस्थितानि 

भवन्न मूताया पारे कते । “तिथोनाेव सवाचा- 

खपवासवुतादिष्र | तिथे पारण व्याहिना शिव 

चतुद शौमिति” | बाढम् । अलति हि दिविधं शास्त्रः 

तस्य च दिविधद्छय शास्रस्य प्रतिपत् पुकरग्योक्न्यायेन 

व्यवस्था द्रटव्या । यदा याशत्रयाद्र्वांगेव चतुदेशो परि- 

खमाप्यते | तदा तियग्रले पारम् । यदा तु चतुदश 

थामल्नयमतिक्रामति तद् चतदेशोमध्ये एवाहो पारण 

क व्यात्" वितर अन्यथोक्त' गौडमातमा इद्रलान्नोक्म् | 

चतु 

चतस्ोदशा अख । र्चतुदं थायुक्त वि । “अघौति- 

बोधादरणप्रचारणेदे शा्त्धः प्रणयन्तु णाधिभिः । चतु- 

ट् शत्व' कठवान् कुतः १ खयं न वेद्ध विद्याच चहदेष- 

स्वयञ्च" जैषृ० । प्रकारे घाच। चतधा चतदेश 

परकारि खव्य° । नान्त्वात् पूरणे डटि प्राप्रे अस ख्यादे 

रिति प्यं दाेऽपि कविदार्भे मट। चतुर्दशम चतुदश 

पूरणे लि*। “सलवा इ्दरसावसिं चठेदं यम इत्यपि” 

भाग ८।१३।१५} 

चतुदेशभुवनः न समा° दवयुः पालादिन नेप सोतवे । 

भूलोकादिषु चत्दशद्च लोकेषु । ““ृलंकाख्यो' 

दक्िखो व्यचरेशात् तख्ात् सौम्योऽयं मुवः स्वञ्च मेरुः | 

लभ्यः पुण्ये; खे महः खाजजनोऽतोऽनल्मानल्ेः ख्या 

तपः सत्यसन्यः" “सिर शि° भुवनकोरे भूलोकादि 

सप्रकक्तम् ““खवनेरष्यधस्तातं सप्त भविवरा स्केकथो 

योजनाञुतान्तरेषायामविसतारेणोपक्लप्राः । तल" 

-वितलं तलं तातल महातलं रसानलं पाताल 

भनि"? माग° ५।२४।११ शोक ऋतलादिसप्रकणक्तम् 
द्धिवरं तत्राध्याये दणश्यम् । भृलोकादिविवर्णः 

काशोख० रय । “पादमम्य' हि यत् किच्चि- 

स्वस्ति धरप्योतले । ¦ तह्ध. लक इति ख्यात साच्धि 

दोपाद्विकाननम् । भूलौकाञ्च मृवलेपक चआन्रभनात् 

सखदादतः | शआादि्याद्भ्रूवं विप्र ! सोक इति 

गौोयते। मडर्गाकः चिते मेककोटिप्रमाखतः | 

कोटिद्वयोत्तरः ख्यातो जनो भूलकयोजनेः । चतः- 

कोटिप्रमाणस्तु तपोलोकोहि भूतलात् । उपरिष्टाक् 

सितेरष्टौ कोटयः बत्यमोरितस्'” । 

योगिनां तनुमध्ये ध्येयानि स्यानभेदे चवरदंष मुव 

नादीनि योगच्वरोदये उक्तानि यथा। | 

““ज्रह्याख्ड सन्ति ये अखूडाः पिख्डमध्ये ऽपि संस्थितः । . 4 

तलं पादाङ्कृ्टतङ़े नख्ोपरि तलातलम् । महातलं युल- 

फमध्ये गुलफोपरि रसातलम् । तलं जद्घ्योग्ब - 

ध्ये वितलं जातमध्यगम् ¦ ऊर्न ध्ये तल परोक्तः सप्र- 

पातालमारितम् । तल्लातलद्धातलच्च महातलरसा- 

तचम् । सप्रपातालभेतत्त्, छतलं वितलं तलम् । ददान 

पिर्डमध्येतु खप्रलोकं श्टशु प्रिये ! । मृलाधारे ठ भूरनोको 
चिद्गाखे तु भूवस्ततः । स्ललौके लिङ्गम त नेरूगले 

मदस्तथा | मेसुच्छदर जनोलोको मेरूनाद्यां तप- 

स्तथा । कमले खत्यदोकस्त इति लोकाः एषक् एयक 



ब्रवा छ शा ~ च क क द १.१० ~ क कक ~` " 

नीद छ 

चतु 

भभुवःस्वम हसे ति जनद्रेव तपस्तथा । सप्रम।सय लोकस्तु 

सप्र लोक इति ख्ताः। सप्रलोकेसतु पातालम् वनानि 

चतुदश । अथ ब्रह्माण्ड मव्यस्याञ्त्वारो लोकपालकाः । 

पिख्डम्ध्ये त॒ तान् कात्वा सर्वसिद्धश्वरोभवेत् | शन्द्रो- 

न्ना विष्णु रोशश्चत्वारद्चाकदेवताः । मलाधार चतुःपत्रे 

गजाष््ढो महानिति | खटिकरत्तां च तत्रैव सखाधिष्ठाने 

भगशिपूरे न्पाणखिरटसिद्धीश्वरो- 

तालुद्वारे तालुष्ये ललाटे वन्लःकशगटठके 

मदान् हरिः । 

सद्ान् ) 
श्टङ्खगटिकाकपाले च लम्बिकानह्मरन्धुके | 

मङ्खः चक्र'€ ल्िङकूटेत्ये कविश्निः। जच्ारडानि वसन्तो 

ति च्नालव्यानि पुयल्लतः । सप्र होपानि कथ्यन्ते ऽ घुना- 

नवचक्र- 

लानि श्ट पिये! । जम्ब दोपन्तु मव्जायां शाकद्दोपन्तु 

मध्यमे । शालमद्ौपः शिरोमध्ये मांससध्ये कुशस्तथा । 

सचि क्रौडद्धोलोममध्ये गामेदहौप श्रितः! नखमध्ये 

नथा चेतः सप्रहीपा वदन्बरा । जब्ब् :शाकस्तथा शा- 
ल्मःकुथः करौ ञ्चख गोमय: । 

प्रखण्ड व छुन्धरा । 
ख्यितानि च । 

सप्रान्येतानि खप्णि देहमध्ये 

सश्राःसप्र कथ्यन्ते पिण्डमध्ये 

बत्रेपस्िताः । लवयोचुशठरा सपि दंधिद्ग्धजलान्तकाः । 

लवयः से दमध्ये तु इनतरक्तं मधु लचि। खपिभेंदेवसा- 

मध्ये दधिक्तौरं ललाटके । वीर्यं मध्येऽखतेन्नेयः पादे 

कषः स्वितेमद्ान् | इदानीन्तु नवद्वारे नवखश्डा- 

नि रुष्ट । पायादौ भारत खण्ड" काश्लौरं लिकम- 

शडल् । दिजखण्डभेकपादं खण्ड" वच्छ समण्डलम् । 

कवरेगततेगान्वारं नवखण्डभिति स्वितम् । इदानीं 
पवंताष्टौ च कथगरन्ते श्टणु यल्लतः। मेरुदण्ड छभेरुसतु 

पीडमध्यं हिमालयः | वाभस्कन्द् तथा दचे मलयेमन्द्- 

राचलः | विन्धवसतु दच्िणेके वामे मैनाक दश्वरि।। 

लनटे मध्यदेशे त श्रीलः परमेश्वरि ! | तथा ब्रह्मकषा- 

नस्य: वौलाशःपरवतेाम हान् । समेरुद्टिमवान् विन्धोमलये- 

मन्द्रस्तथा । रौ गेल ' मैनाक ति केलाशोऽ्टौ च परपताः। 

अपरे पव ताःसवे" ,अङ्ग. लोमध्यवासिनः । ̂ तीरे नव- 

नाड़ोखा नन्दां च महेश्ररि ! । इडायां यखना रेवि ! 

पिङ्गलायां सरस्वती । षम् णायां ' वहेद् गङ्ख चान्याऽ 

।न्यास च नाड 1 गङ्गासरखतीगेादानम्म दायखना- 
तथा । कावेरी चन्द्रभागा चः वितस्ता च द्रावती | 

दिसप्रनिसहक्तेषु नदोनद्परिखवः । इतस्ततेदेहसभ्ये 

क्वाण सद्वि तिः। योगा राचयच्चौव ग्रहाञ्च तिथ- 

` ५भन्वान्मागथ४ 

! २८७५ | 

खतः सप्ति खर्डानिः 

चतु 

यस्तथा । ल्रीपु भोनमणो वाहनं स्थापनं तथा 1 

साङ्गषुच देवेशि ! समग्रष्टनमण्डलम् | त्रयच्ि'शत्- 

केाटयस्तु निवसन्ति च देवताः | तथा पएरौटानि सरवीण 

देहमध्यं स्वितानि च॑। दये व्योनमध्यं तु अनन्ताद्या- 

स्तु वाङुकिः। उदये वोममध्ये तु परे नागाबसन्तिह्ि। 

गन्धव किच्नराःश्रा विद्याघ्तराप्सरादयः | कनेकतीधे- 

वर्णाश्च युद्यकाञ्च वसन्ति हि| अनन्तसिड्ये बद्धवा पुका- 

शेवरुते हृदि } मेवश्थ मण्डलं नेयमुपाते तथेव च । 

चन्द्रा नेत्रयेम्ब ष्ये जङ्कलामसु साच्चियः। टणगु- 

लमा्दिकञ्चापि विच््ध्प खरोत्ततः। समयद््शनान्क्तः 

ख्गभागञ्च सतृश्चखम् । तदेतद्िन्तया याति रागयाक- 

विव्यं ताम्" । 

चतुदटेशविद्या स्तौ ब° व° संन्तालवात् क्ब °। वेदादि 

चतदं थ विद्याद । ताञ्च ““विद्याश्रतर्दश प्रोक्ताः क्रमेण 

ह॒ यथास्विति। ष्डङ्कमिश्चितावेदा ध्प्रशास्तर' 

घराणकम् । मौीममात्कमपि च एता विद्याचतरेथ'' 

नन्द् पु०“एुराणन्यायमीमांसाधम्प शास्ताद्धसिखिताः | 

वेदाः ख्वानानि धम्प्रख च चतुर्दश 

या स्छरृतौ विद्यास्थानलोक्ते स्तासां 

चतुद ाद्ग न° चत् अङ्गान्यस्य । ““चिरज्वरे वात- 

कफोलल्ये वा लिदोष्जे वा द्शम्लभिश्रः । किरात- 

तिक्तादिगणः प्रयोज्यः शुद्धधिना वा बरिदता विनिः" 

चक्रदत्तोक्तं पाचनमेटे। 

विद्यानां 

तथात्वम् । 

चतुदश न° चतद्धशां दशानां समाहारः अआरसंन्नातयात् 

दिः । अतद्धषु दिलु । दिकशब्दन समाप चतुर्दश 

द््येव | संन्नात्व तु कम्पं धार | प्राच्यादिषु चतद्ष् 

दिचु ब वर । “शिवाभिर्चौररावाभिचद्िंु षमन्व- 

ताम्” कालोध्यानम् । । 

चतुर्दल ध न° (चर्डोल) इति (चन्दोल) इति ख्याते 

५राद्रोयदु हदिषदं यानं विशेषाख्यमलं विदुः । चतुर्भि- 

खूहाते यत्त, चतरदोल तदुच्यते" उक्तं चतुरभिर्बाह्े 

यानविश्ेषे। प्रसङ्ग ञदर्दनादटर ललच्वणभेदादिक भोज- 

देवोक्तं पुद्श्डते | “चत॒भिवां हके देः षडमिः 

क्छः सं स्थितेः | स्तम्भे रटाभिरूदितं चतुहलमनु- 

त्तम् । तद्भेदाः जयकलयाणवोरसिंहा यथाक्रमम् । 

खतुदिघानां भानां चतर्भीलाः प्रकाशिताः । तिहस्ठ- 

ऋखश्ितायामो दिहस्तपररिणाहवान् | हस्तदयोन्नतः 

प्रोक्कश्रहलोजयः ख्या । चत् हेश्ताबतोयस्तु सद्धं इसत- 

७२० 
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स्तु विस्तृतौ । चतुर्हलः समाख्यातः कल्याणस्तावदुन्नतः। 

पञ्चहस्तायतोयस्तु ल्रिहस्तपरिणाहवान् | ताषरेवो- 

ब्रतोवोरचतुर्हौल उदाहइृतः। आावामपरिणाहास्थां 

चतुरुस्तमितोद्धि य:। चतर्हौलोद्ययं सिंहस्तदषे- 

नोच्नतः शुभः । सर्गीऽय दिविधः पोक्तः सच्छदिच्चापि- 

जिन्दिः। अद्यः समरवरं परः केलिघनात्यये। 

स्र घाभेव काष्ठानां दण्डः खाहजुवारणः । चन्द्ने- 

मैव चटना सरवेषाछपयुज्यते। लोमजं सवेवस्त्ेषु 

कनकं सवेषु । बुम्भखच पद्मकोषञच निरिति 

यथाक्रमम् । तरौदेशानां महोन्द्राणां चतदरेष 

विन्य्ेत् । दर्पणं चाड चन्द्रश्च हसः केकी एको- 

गजः} अश्वः सिच तासे ओआदियादिदशो- 

त्तरान्”” । भणिनियमस्तु द्र्डवत् । «रक्तः शुक्लञ्च 

पीतवख लंष्णञ्चिन्रस्तघाऽरुणः | गोलः कपिल द्र क्तः 

पताकानान्षु सङ्गः | चतु्दौलः सपताकः शुभयान 

मिति खछतः। खक्तास्तवकदश्भिथुक्तः स्ठाद्राजके- 

शानाम् । चामरद्ण्क दे धमि दिं ग जयिनां चदरेोकूः 

चाषपत्तस्य पच्छशेत् शर्वे7पररि परिन्यकेन् | याता- 

सिङ्िरयं न।म्ना चवटषलो महोभजास् | सतम्भन्- 

दिरद्ितो निच्डदिरक्तवतर्दलः'” | भान" पूवेधत् | 

“स॒ पुनि विधः प्रोक्तः सध्यजच्चाय नि््वंजलः| ध्वजान् 

षडत्र ॒न्यखन्ति षडगे विजये पिखः | तषां भानन्तु 

चत्वारः खाभिहस्तेकस(्िताः | कोशेष पञ्चादसेष 

हस्तदयमितौ ध्वजौ | इवं रजतं युग्मः विविधान 

महोभजाम् | मणिचामरङ्ुन्भानां खड्गादौनां 

विनिश्चयः | चतुद्लध्वजोरन्तां विज्ञेयो नवद्ख्डषत् । 

निध्वंजे त॒ चतदले मानमन्यविधं ष्टण । बाया 

भपरिणाहाभ्यां चतुहंस्तमितोहहि यः| विजयोनाम 

शिन्नातच्चतदे लोमहोभजाम् । व्जियो मङ्गलो 

भव्योवितस्ये केकटङ्धिनः | त्िविधानः महीन्द्राणां 

यानत्नयखद्ाृतम् । अख्टाभिद्हाते ग्रसु अ्दोल 

सुशन्ति तम् । सोपानदितयङ्घात्र विन्नेयं शिखि 

निर्भितम्"” 1 भोजस्तु । “अष्टाभिवां इकेदण्ड : घड़- 

भिस्त दशभिष्टेः। स्तन्येसतु दथभिर्घेयमद्दोलं महो- 
भजाम् । तद्ग दाजयक्ल्याणवोरि' हा यथाक्रमम् । 
चठ्विधानां भूपानामषटदोलाः प्रकौन्तिंताः। षड्भि 

सते भितायानः परिणाहे चतम्जः | चतहलोन्रतो 

द्ान्नामष्टोलः चयं व्दिः। आयाभपरिष्णहाभ्यां 

पञ्चहस्तमितोहहि यः । कल्यायाख्योऽश्दोनो श्यं चतु - 
₹स्तमितोच्नतिः। सप्रहस्तायतः कार्येविस्तरे पञ्च 
हस्तकः । पञ्चहस्तोन्नतो रीरश्चा्दोलो महीम् 

जाम् । आयामपरिखाहाभ्यामरूहस्तमितोह्ि यः। 

सिंहनामाषटदोलोभ्यं विज्ञय: ष्ड़सृजोन्नतः। स्वऽय 
दिविधः परोक्तः सच्छरददिद्चापि निगादः | काश्वस् 

चटादीनां मणोनां चामरस्य च । चत्दौलवडन्ने 
योनियमोऽन्योऽपि छरिभिः । पूवेवन्निग्खदेमनं ध्वज- 
मानमिद्ाचृते। दशध्वञास्तेष चौ खाभिहस्त 

दयोन्नत।: । पञचादसे ध्वजौ रान्नदतुङ्स्तमितौ मतौ 
मखिचामरपन्ताणां नियो निष्मताकवत् | निर्व 

च्ा्दोलोयः शिविकेति ख गद्यते | मणिकुमःसखादीनां 

: नियमो नवदर्ड वत्” | “वं दादश षोड़श विंशति दोला- 
दिकाः कायोः। मानं साद्ध गुणितं साद्ख तियुखितं 
युक्तमेतेषाम्। विंशतिदोलात् परतो भोजभते सम्भेया- 
चम्" । यानं बह्नडयोज्य बड्कशु यभेतजजगाद् ३ 
व्यासः" । भविषयोत्तरेऽपि ““यदुक्त' द्ौपद्' यां तेन 
सानेन योच्छपः । खयानं करुते दिव्य" स {चिर ' खम 
स्तै । खयोगबुङ्गयानस्यो भोगमाप्नोति मानवः | 
परयौ गिकयानस्यः ज्ञो शमपरो ति षुष्कलस् । योदम्भादथ- 
वाऽन्नानाद्यारं प्रज्गरुतेऽनयया। तस्यैतानि विनश्यन्ति 
्ायुविद्यायशोघनस् । प्रधानं यानमाच्रद्य नियमोऽयं 
समाच्ितः। नाप्रधाने निखंयोऽल्ि सज्चिङ्गन्त॒ मनोन्नता” ` 

चतुद्दोर न° चत्वारि हाराण्यस । १अत॒स खे ग्ट इमेदे । 
सेमाहारदियुः । २चठघु हारेषु न° । “सख्डपं कार- 
येत्तत्न चतुद्वौरसमन्वितम्" हेमाद्रौ तलादानप्रकरखे | 

तुह अव्य" चतुः्रकारम् धाच्। चतुःप्रकार | ̂  ठत येषं 
प्रविभक्य भोम" चतां मम चात्मन" भार चरा. 
१९२ ऋ० ] द्विधा विधाय चकंक दतुं प्रथ एुनः | 

ख्व तरद्ितोयां शे्योजन।त् पञ्च पञ्च ते". पञ्चदश 

चत्वा ४० चत्वःरोबाह्वोऽख । !बिष्णौ ““पोतवासादत्- 
ब्धः शद्धुक्रगदाधरः भाग° ८।४७।२। रचतर्भ ~ 

जयुक्तमातें 1 । रचतस्कोग्रे छेते च न° । 
चत॒भद्र न: चच्खां धम्मांयकाभमोन्नाख्यानां भद्रां 

यषां समाहारः श्धम्ंथकामसे चेष आभरः । 

चत्वारि भद्राण्य | २ तदुक्तं ति० । “स ॒चे्धमारः 

सञ्जय! चतुभेद्रतरस्वया" भा०भा, द्रो खभिम- 
न्यव प° परोड्गराजिकै ब्व्रलः प्रयुक्तम् । 



चतु 

चेतुभाव ० च्वुशों भावः उत्पत्ययादानम् { विष्णौ 

परमेश्वरे (चतुरात्मा चतुर्भाबछतुषे"द्विरेकषात् 

विष्ण ३० । 

न्ब बपद्यतेऽस्मादिति चतर्भावः" भाऽ। 

चतुभुज ए* चत्वारो भना यख) शषिष्णो “चतुरात्मा 

चहुव्य.हदतुदद्रोतुभु जः विष्ण स° । 

वाश्रेव नन्द्नन्द्ने चे (तेनेव रूपे चतभःजेन सह- 

मोवा । ^“वमह्धतं बालल- 

कमन्व् जेण चतुभुजं शङ्खगदादयुदाबुधम्” भाग° १९ 

६।€। ची° चत् वांधयुक्तं लि । -खक्तकेशों चतुम् - 
'” ग्यामाध्यानम् । (वाल च्ासौदपुषा चतु- 

भजः” (भिशुपालः) माधः | $चत्ष्कोखे क्चेते न" । 
भनक्ति गृज-क चतसौं धम्माधकामानां भजः। 

५ घम्मांधकाममोत्तमाजने ति°। 

भ्रतुस्चख ए. चत्वारि ख्खान्यद्य | {चत्रानने बेधसि 

चत॒राननशब्द् दश्यस् | ““चत्वगेफल न्नानं काला- 

बस्याञ्तुयु मम् । चतुवख मयोलोकस्वत्तः सव्व ` चतु- 

छं खात्” मः । र्चतुहरे ब्टे न° । 

खखवानां समाहारः ङोप् । रश्चतुषरं सुखेषु स्तनी । 
चतु खसमोरिताः'' कुमा०। “चतुभिंखं खेः समीरिताः 

समाहारे चतंखौ खात् | 

४ षधमेदे ६० तज्गच्दण' येद्यके यथा 

२तद्वतारे 

खवाद्धो | भव िश्चमत्त 

जाम् 

चतुखो 

वाज्ये डत्तरपदृद्िगुः। 

& कौं ५ =. ९५ "रसमन्नलौन्हाश्च समं दखताङ्खि, हेम. च। स्व 

खङ्गतले सिप्त्वा कन्यारयविमर्दितम्। एरण्डपत 

राकरेदगर धान्यराशौ दिनत्रयम् | संस्पप्य तत उड, 
सबरोगेष योजयेत् । 
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ख बुवन् । 

खुतदरसायनवर 

तद्याथास्निबनल' खादेत् वलौपलितनाश- 

कुट 

मष्टाद्शविधं पार्ड़ रोगान् प्रमेहान् । नः श्वासञ्च 

हिक्काञ्च सन्द्ाग्निः चम्लयित्तकम। 

नान््रवरातविस्पः विद्रषि तथा| व्यपद्मार्होन््रादान् 

सर्वाशांसि त्वगामथान् | क्रमेण सेवित हन्ति टत्त- 

सिन्द्राशनियथा । पौष्टिक बलभायुषत पुत्रप्रसवकार- 

खम् | चतुशखेण देवेन लबष्णात्येण {चतम | 

चतुरं खप्रकागितताटस्य चदश खत्वम् । 

बिक लामधु- 

नम्र | च्षयमेकाद्शवरिधं कास" पञ्चविधं तथा। 

वशान् सवां 

3 र ( गतम त्ति पः चबज्ञोमत्तं योऽष्ड । {परमेश्वरे तद विराट्- 
तरात्माव्याशतत्रोयमन्ति कलात् तघालम् । “चतुमन्ति - 

उतु्ङ्बतुव्य,हयतुगतिः विष्ण्स° | चतस्रो मूत्तयः 

{ २८७७ ]} 

५ धमा चकासमोल्तास््'रुपायैचतदटयः भव- | 

चतु 

विरटस्टनात्माव्याङ्लतत्रोयात्मानेाऽख" शाङ््रभाष्यम् | 

चतुग न° चतु युगानां समाद्ारः पर््ादिग्न ऊोप- 

सत्रोत्व सत्यले ताद्वापरकलिरपेष् चलुष्, युगेष 

“तदुदवाद्शसहस्ताणि चतुयु गखदादतम् । खर्यावद्- 

सह्या द्वितिसागरेरयुताहत; ४२२०००० । सन्धा- 

सन्धपरांशसह्ितः विन्नेयं तद्चत् युं गम्” स° सिर । 

चतुवक्त षु° चत्वारि वक्ताणयख । चत्,रानने चत् वंदना 

दयोऽप्यन्न । 

चतुवय युर चत्वारोवर्यी; शाखा अवयवा अख । चमसभेदे | 

“एकं वि चक्र चमसं चत््वंयम्'' ऋ° ४।२६।४। 

वयाः खाः चदुःशाखं चत्,रवयवस्”” भा० । 

चतुवगं ए ६त०। धन्म्रर्थकाममेा्सखदाये “चत् वे 
फल न्ञान' कालावस्ाच्त् यु मम्" मनुः । 

चतुर्वगेविन्तामणि घ हेमाद्विते खटतिनिवन्धमेदे “यः 
पूवं चारुचिन्तामयिममितगुणं मन्द्राद्भिः ससद्रम् 

जि्मेथ्य प्रायशोऽयं वितरति बद्कशः प्रायेनाद्धंमेव । 

सम्प्रत्यालोच्य सवख.तिनिगमदराणेतिाखान्ब् राथोन् 

हेमाद्रिः स्यङ्धयैव प्रकटयति चतुव गचिन्ाभणिं सः | 

“खण्डानि चासन् ब्रतद्ानतोधमोक्ताभिधानि क्रमशो 

भवन्ति | यत् पञ्चमं तत्परिथेषखण्डमखरख्डतो यत्र 

विभाति धरा ;" हेमा द्र न्ख ० । ““चतरेख चतुर्वगे- 

चिन्तामणिबखिज्छया । हेमादिर्गपदेनेन चछक्तांफलम- 

चोकरत्” छक्ताफलम् । 

चतुवंणेः इ° वश्व चत्वारोवर्णाः संज्नात्वात् न समार दि° 

म्ब बाह्मणच्चव्रियवश्डगरद्रघ चतष 

चतुवणमयोलोकस्वत्तः 

वख॑घ | 
9 

मचुः | 

9 ४५ 6 
सखाथे भावेवा व्यञ् चातुवग्य चतुषु वेषु तद्धा च 

गोता 

ख्व चत्छखात् 

न०। ^ चातुर्बस्य" सया परोक्त ' युखकरविमागशः'” 

चतुवर्णादि पुर खाये ष्यञप्र्ययनिमिते का० वा्निका- 

लो शब्दगणे । “चतुरणारीनां -खय छपसंख्या- 

नम्” का० वार्ति । स च गण्यः ५ ज्तुतरयं चतुराखम 

सवेविद्य विलोक लिखठर ष्डगुण सेना कनन्तर् सन्निधि 
समीप उपमा छख तदं दरति मक" चतुव्ण्णंदिः। 

चतुविशति स्त्री -चतुभिरधिका विशतिः | (चच्िश) 

१चतुरभिकविंशतिखं यायां रतत्रुख्येये च । प्रये डट॥ 

च्तवि'श नत्संख्यापूरखे ति° च्वियां डोप । 

चतविश्रतिक लि चतरयिका विशति यन कप् । १चतु- 

ति'प्रतिस'ख्यादुक्तं | २प्ांख्योक्त प्राशतिङ्ते गख ए 



शङ्खौ च पाठ नः। देवा न्टसिंह!€ अक्राज्जगद्ा- 

शङ्खो नमामि तम् । अच्य्.तः२० श्रोनदौ पडो चक्री 

शङ्खो च पाठ नः! बाल्छपी शङ्खगदी उपेन्द्र? 

अक्रपदयुपपि | जना्हनः२२ पद्मचक्रो णङखभारी 
गदाधरः । शडःखो क्री च पद्मी च हरिः कौनेा- 

दक्ीधरः। श्णः२४ गङ्ख गदो पद्मो चक्रमे भुक्तिः 
क्विदः। थादिमन्ि वा देवस्तात् सङ्धषेयोऽभवत् । 

शड्भेणाश्च पदान्तः पद्य स्ादनिरुद्कः | वोश्वादि 

गपेरेन एवश लिभा मात् | हाद्ाकषरकं धो 

चतु { र८७्८ ] चतु हु 

"पञ्चमिः पञ्चभिः ब्रह्ध चतुभिटशभिस्तथा | ̀ रुतद्धतु- चवि "तिभृन्तिमत् । यः पठेच्छणुयाद्वापि निनेलः 

वि भतिकं गण प्रधानिकः विडुः। सहाभतानि पद्धोव- सतं मारयात्" । 

भूरापोऽग्निश्बं रुन्रभः ¦ तन्द्ालाखि च तावन्ति गन्धा- चठ विंशतिम् तीनि दन इस्टोह्व दिष्वसतन्यासभेदेन 

दोनि मतानिवे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रः त्वगृह- नामभेदविद्टतिः | 

सरुननासिकाः\ वाक्करौ चरणौ भद् पायु देशम म॒तिं नाम दको दच्ताधः वामो वामाधः} 

च्यते । मनोबुद्धिरडडारचित्तमित्यन्तरात्मकम् । | {केशवस्य श्पद्मम् शङ्खः {चक्रम् गदा 

चन्डा लच्छते मनोटन््या लच्तणद्ध्पया"भाग०३।२६।१४। | रनारायखखय १शद्धः प्ड्मम् १ग्दा {चक्रम् 

ताडशगणश्च “प्रकतेम हान् महतोऽहङ्ूारस्तस्ात् गणञ्च २ माधवस्य गदाम शचक्रस् १ शङ्कुः पद्मम् 

षोडशकः | तखयाद्पि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि" 8 गोविन्द्ष्य १ चक्रम् ?गद्ा १पद्मम् {शङ्कुः 

सा० का. उक्तः| ५ विष्णोः रेगदा रेपद्मम् रेणङ्खः रेचक्रम् 

चतुर्वि तिमुत्ति स्ती कम्रं ° | विष्णो हेस्तमेदेनचक्रादि | ६ भधुद्धदनस् रचक्रम् रणशङ्खः रभ्ड्चम् रगदा 

विन्यासमेदेन चद्विशातसंख्यके भर्िभेदे तद्ूततिं | ७ लिषिक्रभर रण्डास् र्दा रेखः चक्रम् 

ल्तण' तद्धे देन िष्णोनांमभेदाञ्च अग्निषु उक्ताः यथा | = वामनखखय र्शङ्कः रेचक्रम् रेगदा पद्मम् 

५“ कोद्पः केशवः पद्मशङखचक्र गदाधरः । रनारायणः | € ख्रौधरख रेषद्मस् रेचक्रम् रेगदा र्शङ्खः 

अखपद्मगदाचक्रो पुदच्िणम् । तते गदौ शेमाधवोऽ- | १० षीकेश रेगद्ा धचक्रम् र्ण्णम् रद्खः 

रिशङ्खपड्मी नमानि तम् | चक्रकौमेाद्कोपड्ण्डन्ो | ११ पद्मनाभ्ख रशशड्धः रेषद्मम् रेचक्रम् रेगदा 

गोविन्द् ऊजितः। भेच्चदः चौगदौ पद्मौ श्डन्ो | १२ दामोद्रखख पद्मम् देशङ्कः शगद्ा चक्रम् 
विष्ण् ५ चक्र्टक् । चक्र गङ्खाञजगदिनं ६ैसभु्दनमा- | १२ वासदेव गदा भशद्धः रचक्रम् रेपद्मम् 

नने । भक्तया लिविक्रमः ऽपो गदी खो च चक्धु- | १४ रुङ्षणख ५ग्दा शद्धः &पदमम् ५चक्रम् 
पि। शङ्खचक्रगदापद्म वामनः ८ पातु नां सदा | | १५ पृदयुन््रख रेचक्रम् दैश््खः +गदा पद्मम् | 

स्तदः चरौघरः € पद्यौ चक्रौ गदौ च शङ्ख्यपि । | १६ अनिरुदस्य चक्रम् रेगदा शङ्खः ५.पद्मम् 

धोकेथो १० गदाचक्रौ पडो शङखौ चातु नः) वरद्: | {७ परुषोत्तमख्य ५चक्रम शप्यम् ५श््खः धग्दा 

ष्डयनाभ\्स्तु शडखाज्ञरिगदाधरः। दाभेद्रः १२ | १८ अधोच्तजच्य ५पद्मम् ध्गदा चक्रम् शद्धः 

पद्मशङ्खगद् चक्रो नमामि तम । रजेद्गदौ श्डःख- | १2 रिंहख चक्रम् ५प्द्यम् ईगदा शङ्खः 

चक्रौ वा्देना१रऽजध्यव्लगत् । सङ्कण्णो १४ गदौ | २० अच्य् तख ईमदा ईप्डयम् ५चक्रम् शद्धः 

भङखो पद्मौ चक्रौ च पातु नः। चक्रो शड्खगदो | २१ उगिन्द्रय श्श्ड्ुः ५गदा चक्रम् ईषद्यम् 

पढ प्रदयुख्नः १५पद््छत् युमः । अनिरुद्ध! ६दक्रगदौ | २२ जनां न्य पद्मम् ५चक्रम् ईशः ५गदा 

शडन्ो पडी च पातु नः। ररेशोऽग्यं जश्डःखादयः | २९ इरेः ५शड्धः €चक्रम् ५प्द्मम् ईगदा 

श्रौगदौ पुरुषोत्तमः१७ | अधोच्चजः१ट प्द्मुगदौ चक्री | २४ ङष्ण्य शण्डः गदा पद्मम् चक्रम् 

डेमाद्धित्र ख खद्वितपुसक्ते ११४८० चठवि गतिमः 

नां ध्यानवाकयत्वेन यन्ब द्वितं तत्न केशवमत्ति विद्धाय 

भयेविंशतिमूर्तौनां ध्यानानि सन्ति तन चरमे विष्ण्,- 

निभिः यः" इत्यत “हष्णोनिभस्तिं य" इत्येव भवित्- 

ख्चितस् विष्णोः पूवं इन्तत्वात् कऊष्णय्छान् क्तत्वात् । 
` तथा वादुदेवादौनां न्येोविंशतिसूत्तीनिामेव सत्ति 

न्ञापकाः साद्धकादणक्ञोकाः सन्ति केयषमन्तित्रापक- 

मेष्यः पतितम् । त॒ संल; पुमादबात् 

णतं॑प्र्तिंमेदलशथेकयस्यि इति दधीभिद्धि्लम् । 



षत 
ॐ 

चत्त इस्त चत् रस्त विन्या समेदा तु वि एतिसंख्छका एष 

सृ्लिंमेदा भवन्ति । “स्वानाननेकादि च्थाडःचःतः 

संख्या विमेदाः" लोला० उक्तदिशा १।२।२।४। २४संख्या 

षति तदतौ उकम् ¦ 

चतविया सलौ चरतः विद्या संन्नात्वात् कम्ब“! १ऋगयजुः 

क्षामाथवांख्याद् विद्याद | चतल्लोेददपा विद्यायख । 

श्चतुवे'दाभिन्ने ! वतः साये चतु6्* ष्यञ् सतु- 

। 
| 

1. =^ 

शतिकः० उभयपद्रद्डिः | चतुर्वेद्य चत्.बंदाभित्त 

तुवि तरि चववो विधा अद । चुःपरकारे "ए बोऽभिः 

दितो धर््ोत्राह्मखद्छ चतु धः" । “पा र्यतत चव 

पै्न्यञ्चापि सपशः । ्सम्बन्वभरलापञ्च बाडम्यं धा 

जतम्" इति च सदः । चनुविधवरीराधि (सखा. 

शुजार्ड जख दजोद्धिज्नाख्यानि) त्वा सक्ता स हस; 

खडतान््रानपोभृत्वा न्नानो चेन्मा चाप्र यात्” शन्दाथे- 

वि° तवाक्यम् | 

षचतुर्वोज न. समादहारद्धियुः ¦ “मेथिका चन्द्रस्रञ्च कणा 

जाली यवानिका | एतद्चतुख्य युक्त चतरो जिति 

खा,तम्”” भावप्रर अक्तो बौजचत्द्ये | ५तञ्. ये" भच्चितं 

नियं निहन्ति पवनामयान् } अजो शलमाद्मान' 
पारगं कटिव्ययाम्" भावप तङ्गणा चक्ञाः | 

चतुद ए° चत्वारोवेदाः प्रतिपादका अख, चत्रो बेदान् 

-बेत्ति अधौते वा ब्रिद्-अ् उप्रण सन वा| {परमेश्वरे 

“चतुद च् छौवच्तुरामा सनातनः'* इरिव०२१८अ० | 

र्चतुर्ेदाभिन्न च | ततः ख्वार्ये ष्ञ् । चनु दद्योभव 

पदड्िः। चातुर्य तदे ए । 

चतुर्बेदविद् ° चतुरो बेद्ान् नेत्ति विद्-क्िप् त | 

श्विष्णौ '“चत्राल्ा चतुभव दविदेकपाद्” विष्ण स। 

चतुरे दाभिन्नमानरे च । 

चतुब्यं ह॒ ए" चत्वारो व्यड ष । विष्णौ. “चुः इ- 
चतुगेतिः'” धिष्ण् से- । “शरीरघुरुषः, छन्दः एरषोञद् 
दषो महापुरुषः इयि वह्ग, चोपनिष्डुक्ताचत्वारोव्यु हा 

अस्येति चतुष्यं इः”? भा० । “4्चद्राद्मा चतेव्य इः? 

¶िष्ण् स ) ““खटप्रादिकार्यावे चत्ारोब्य् हा विभागा 

बाछठदेवसङण्यप्रुम््ानिरदसंत्ना रैत्त यो यस्य सः" भाष्य. . 

मू। उभयविधब्य् त्म्तियो गात् हिनामतया दघ प्रयोगः । 

तथा । “ब्य द्यात्मानद्धदद्ां वै वाचचदेवादिमचतिंभिः। 

हदधादीन  प्रकोरोन्य विद्ताल्या जनाहनः'' इति 

| 
| 

॥ (1 । 
9 
वः 
प, 
4 
त 

{ २८७९ | चतु 

रेवाख्य' च्य हस्क्रोक्तम् 
शेषाख्या धारयत्यघः । 

ज्ञो सखपाच्िता। दतौोया कर्म कुरूते प्रजापालन 

सत्वोद्िज्न) व सा न्या 

चत्री जलमध्यस्या शेते पच्रगवद्छगा। 

रालस्यासद्युणः खेग' सा करोति सदेव हि" । 

१ ख्ये र्मोच्चथास्त्र । तत् हह हेयं हानं छेयहेतः 
इहानापायञ्चति चत्वारोब्य हाः 

सन्नि विविधे इःखं वभ । 

प्रकतिषरसंयो गद्ारा चाविवेको द्ेयद्ेतुः | वितेक- 

` दिङौया चिषी मृड 

तारो सा समाख्याता तिय 

हत्परा । धर्मसंस्थान 

कारिणी । 

प्रतिपाद्याःसन्ति। 

तद्न्यन्तनिट त्ति नम् । 

ख््यातिस्तु डानोपाय दति चिकित्साशास्त्रे च न° । 

त्र च सोग खारोग्य रोगनिदानं मैषज्दमिति चला- 

रोब्ध् इ उक्ताः दति तद्य तथात्वम् । 

चतुईयन(ण) लि° चष्वारोहायना अस्य | चतु पभेगह्धय 
जन्तं वयोवाचित्वे स्तियां ङोप् यत्क | वयोऽ न्यन 

न डीप णत्व वा| चतुद्धायना शाला 

सेतुर्होढ ए" कर्म । चरुकेदोक्तहोमचत॒टयकारिभ् होटप् 

“चतुातार् व्यापियडातुभोलानि नोबिटः'' अथः 

‰१।७।१९। चुत षां कम्पं अण् । चातु हात्र यत्- 

 कतक्न्यि। “चतुम् जचतसैततिात्हानप्त्तेक"' 

{रष २७९ चख | 

चतुर्ौतर इ चलारि होत्राणि होमा प्रोद्य चर | 

विष्णौ परजेश्वरे | चतुेदचत् हे ब्॑तुरातमा सनातन(" 

रिवं* ४२८्च्० | 

चतु्धालकं न° चत्वारि होद्राणि यन्न कमि कप् | <. 

तु हेतरविधायके चदे ` ल्या चतुहेपबकविद्ययः 

च?" भागम ७।१।२८ 

चतुल लि° चत-उलच | स्वापयितरि संक्षिप्रसा° “ 

चतुश्र न° रुद्रयानलोक्तं दोकताङ्गमन्त्रशुद्धन्नापके चक्रभदे 

यथां ˆचतुखकर प्रव्यानि बण पार्वतोवज्ञम ' । वाम- 

दश्किणयोगेन रेख्रञ्चकमाल्खित् । पूवप्िममेदेन पञ्च 

` रेखाः सभालिखेत् । चुन्कोणे दच्तभागे चतब्कोठे च 

भन्लवित् । चदषड चतुष्कोऽ सहाख्धे चतुग | 

प्रलिखेत् कमशच्चाये चतुभेन्द्रिभध्यगे। ्छिश्बश्च 

शौतलं छप्र' दिद्गञ्चापि ततः परम् । अजार्च उकार 
भमोकार' ततः परम् |. ज्जिग्धस्यसमिति वणं च शीत 

लस्य श्रथ प्रभो ! । आकारद् जकारन्न ुलौकारः 

विष्ण नाकेक््ोयदराथे च “भूलकारथं बाप तः प्रम् । तद्पोजप्रगे$य्' वर्षं शट् महाप्रभो, ! 

५७२१ 



५४ 

चत { द्द ] 

स्कारञ्च ऋक्ञारच्च श्तमोङ्ारवः परम् । सिङ्गेहस्थितं 

षेः ष्टण सर्वस॒खप्रदम् । ईकारश्च उरेकारचच् ओौका- 

रश्च ततः परमन | दन्ते चठगें हितान् वषीन् तव वदामि 
तन् । अदं चापि प्रन्यायं उदयश्च शडमिन्यपि । 
रतत्कोषस्थितान् स्वान् शुभागशुभफलप्रदान् । हका - 

रञ्च खकारञ्च ककार क्रकम् । आाद्भादस्यः 

मिति परोक्तः प्राप्रिमाव्रण दिद्धिदम् | प्रत्याय्यः 

गकारश्चु चकारं सचनित्यपि। सखस्य {हि डका 

रद्चे ठकारः डठमिन्धपि } श्ुद्गस्थञ्च टकारञ्च शकार 

एतभिनव्यपि | तदधम्स्य चतूर्गेहं लौकिकं शग्धिकं 

लथा। भागविकं राजसिक्रं चते हस्थितं त्विमम् । 

लौकिकस्य धकारञ्च दकारं च मकारकम् | साल्िकस्य 

धकारश्च नकारद्च यकारफम् | मानसिकस्य' ष्टण भो 

पकारः च फकारकम् | तहामस्यचतुर्गेहः श्ट 

पञ्चानन | प्रभो! । प्र चिप्रञ्च लिप्रञ्च दषटमन्द्" प्रको- 
त्तितम् | रतद्गेहस्ितान् वशंमात्रान् ग्टह्हानि 
योनरः | वजयल छुप्रमन्त' सिप्र लिश्रञ्च इदक्रम् । 

रेके िद्धिमार्भरोति परे खक्किमवाम् यात्  यद्यभाग्य- 

वशात् प्रादिष् गेेष् लभ्यते| नदा मन्त्र" शोधयेत् 
दे शप्त म्तम्ितिकोलितः | विं तेदोष्जालस्यौरशुभं 
सतशुङये । भतलिष्या पटीकत्य जपत्वा सिद्धि तते 
लभेत् । नतु वा वञ्जयेत् गें चतुष्क' वजत । 
छप्रगेहस्थितः वः श्टणप्य पञ्चकानन । बक्षारञ्च 
भक्तारञ्च ततोऽन्यण्टहसंस्यितम् । शकारञ्च लकारच्च 
लिगप्रगेदहस्थितं इयम । घ्रकारञ्च चक्रारञ्च लिप्रगेहस्थितः 
इयस् । इषटगेह -स्थित' नाय ! खकार गगनं तवा । 
निजस््भावसुक्तं यन्तन््न्तः सपा ज्रयेत्*» 

चतुथत्वारिशतं स्ती वतुरधिका चत्वारिंशत् । (चोया- 
शिश) १चत्रधिकचत्यारि गतस यायां श्ततुस यान्न 

च । परणं इट् } यत॒चत्वास्गि ततृङ्ख्यापूरख्े लि° 
ज्छियां ङौप। । 

खतुरागह्गः प चत्वारि श्टङ्कगणनख। ।कुशद्धोपस्य वर्ष 
पतते ^बभ्व् चतग्टङ्ग कपिला वचन्रङटोदेषानीकजद्ं 

रोषा द्रवि्ः"-भाग०५.२०।११ ज्ञो | र्परमेश्वरे च । 
चत्वारि श्टङ्गा रयो क पाद् द्वे शीर्घे" इत्यादि श्तौ 

त्थ अतुशश्ङ्गत्योततो तथात्वम् । श्णन्द्शाश्् च 
गख नामाख्यातनिपरातोपसगद्पचतुर्िधायबो धज्रलवात् 

` कथत्विम् । 

चु 

चतुष्क नर चतुरवयवं चअत्वाराऽवेयवायद्धं वा. कनं | १ चत् 

संद्यावां तदन्ते च ^ण्कः दिदं लिक चेव चतुष्क" 
द्धक ठवा। नामाय स्ति स्केऽमो प्चाः शास्ते 

व्यवस्थिताः" इरिः। ““एतत् कष्टतम विद्यात् चतुग 
कामजे गणे" दिक्न्निरञ्चतुष्कञ्च पद्चकञ्च तं समस्" 

इति च मलः | ९चत्स्तस्प मख्ड णे “चनुग्काधरषय - 

प्रकरावकोच योः" “नाय्यं चतु्का निं व्यनपुः" इति 
च कुमा° । “नारौषनांरोव चलतुन्क् मन्तः" रच्: | ४मश+ 

काया (मारि) ५प्व्करिरोभेदे च स्री ङोए नेदि०१ 
यदिद न° शब्दाथर 

चतुष्कर्ण स्तो चत्वारः काँ खच्छः इष । ‡कृभाराह चरः 

मादभेरे ^चरऊर्थं चठ्न्क्थों कणोप्रावरश्था बथा?” 

षार अर ४७अ० कमारालुचरमोतुगणोक्तौ । चल्वारर 

कणाः च्रवखस्ाधरं यत्र । रदाभ्यां क्रियस्चाण्ये सन्त्ञ इष 

“षट् कर्भिद्यते मक्र बतुव्क ये: स्थि रोभवेत्'> पञ्चत ५ 

चतष्कलं ५० चतस्तः कलाः मानायत । ब्ार्याँदिष चतु 

मानायुते गखमेदे “ न्नेया सवान्तमभ्यादुयुरवोऽब्र चतुः 

ग्कलाः। राच्चदलत्पेताः यद्धव्यादिषु सं्विनाः' "ह्र 

चतुष्कोण लि" चत्वारः कोखा अत्र । {चतुरश्रं बदाार 

ह् च्ेरभ दे नृ* । 

वतुष्टय लिशत्वारो$ वववा विधा अख सयप् । १चदर्विधः 

भागवति चतुब्के । स्यां नेष ““प्रटत्तिराशनोच्छन्द्ामा। 

चरितार्था चदय" इमारः । ““ तदेषु ख्वमेथे वतृष- 

बुञ्जीत चददयम्” मदः । “चददयमद्े हा;ददग्डसू'* 
चतुखांमत्रयवः तयप् । र्चतु: ख्यायाम् "युक्त" 

मखिस्तम चतुष्टयेन” कुस्ना° । “केनद्र' चतुय न्नोयमू” 
नीलन्तान उक्ते देलग्न चतु सप्रमदशमस्थानेष न° | 

चतष्टोम ° चठ्रत्तरः स्तोमः विदतृपञ्चदशसप्रद्ेकविं- 

शानां सम््ः मधघ्यप्ट्लोपी सर | चतुरत्तरस्तोमे ५बिष- 

ततऽ चत्यारि"थः घलं' चठुटोमः" यज्ञ" १४।२२। चत॒- 

हिज सूयमानात् वायो च । “बव जदोन् 

स्तोमस्तं तद्प्दधानि तद्यं्माह धलरंमिति प्राता 

वै ध्र" प्रतिष्ठा चदृ्टोमोऽथो वायुवव घल" चदोभः 

स दाभि्तद्धभिदिगभिः स्तुते वादु सर्वेषां भूतानां 

प्रति वदेतद्र पपदधातोति" त° ब्रा* ८।४।१।२६। 

श्लोमभदे। “समोचोटिशः सताचतष्टोमः स्तोमः" 

यज्ञ॒° १४।२५। "'च्ठोमेन सेरस्न समोचोः बमाच्याः 

द्षिः श्य ताः" जेददी° 
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चतु 

 चतव्यञ्चाशत् खी चदरधिज्ना पञ्चायत् । (चौयान्न) ! चत 

अत्तरपञ्चाशत्संख्यायां र्ततृश्खेगये ष्व | ततः प्रण 

ड्, चदप्मदवाश तत्खंख्याप्रणे ति* स्तिया ङोप् । 

चतुष्यत्रो श्रौ चतवारि चत्वारि पत्राण्यदयाः जातित्ात् 

ष । शदनिषणक्रे (चनि) ाकभरे ““चाङ्रो 

सदथः पलरैशचतदंल इति ख,तः। ाकोजलान्विते देगे 

चतुष्मलौ ति चोच्यते? अब्द चि° | श द्रपाघाणमेदिनि 

च राजनि 

षतुष्यथ ९० चत्वारः पन्वानः जद्धयचय्या द्यः खचरा यख 

श्च समा०। नाद्वणे अररः ब्राह्मणानां हि "रष 

वोऽभिहितो धनो बद्धण्ख चतुर्विधः" मनुना चात् 

सश्रम्यदख उक्तत्वात् तथालयम् । च्या पथां समाहारः 

अच् । श्चदं खे (चौमाया) पय । 

इतुष्पथनिकेता सनो चदुष्यये निकेतोऽख्ाः । कुमारादचर 
माभ दे ““चदष्पथनिकेता च योक्खां सह्िषठानना" भा. 

शर 8७ 4० कुल।राहवरसात्गणोक्तौ , 

चतुष्यथरता स्त अत° | कमाराहकरमातुभदे । ““चतु- 
ष्मयरता जव भूतितोोऽन्यगोषचरा" भा अ०४७अ० । 

चतुष्यद् एस्त्ी चत्वारि पदानि चरणा द्ध | १चत॒ञ्चरखे 

गवादौ ्ञननौ स्यां जातित्वात् ङोष । रतिव्यद्रूपे 

भू.वकरभोरे न, । करणयणन्द् १६६०४.८०शि० वाके 

ण्ठम् । आख शंब्ट्क, एखवोक्तिः सौरागमविर्द्ा | 

` "कगघलरादयान्त्वद्ध" इषाजसिंहाश्चत॒सर णाः?” ज्यो ° 

न+ उको श्णकरादया्ग' धरन्यां नेषटषसिं हरथ 
प° । स्त्रीष्ठां ४करण्भदे न° हेमच०। 

अतुष्पद््वेक्लत नर ६व^। दण ष उक्तं चदुष्मदजन्तुप्रस- 

वादिविकारे यथा 

#्परयोनाप्रभिममनं भवति निरबानसाभ् चेगूनाम् । 

उच्ाश्यो वाज्योऽग्ध पिवन्ति श्रा वा दवरभिपनम् । 
ज्राखत्रयेख विद्यात् तज्जिन्निःसंशय' परागमनम् | 

ततृप्रतिचातायेतौ ज्ञोकौ गर्गे निर्िल्लै। त्यागो 

विवाखन" दान' तच्चा शुभं भवेत् । तपे ाक्ञणां 

खत्म जपहोभांच्च कारभेत् । स्यालोपाकेन धातार 

पशुना च पर्योहतः । प्राजापत्येन भन्ते श्च यज ङ्ङ 

दचिणम्” ४६य । 
चतुष्यदौ स्त्री चत्वारः पादा अद्धा: अन्त्यलोपः खमा वा 

ङेघ पादः पद्धावः | ¶पद्यो ““पद्य' चदष्यदौ तञ्च इतत 
ज्ञातिररित द्विषा” बन्दोम० | भप्राङ्तभाषादिपरसिङग 

[ २८८१ ] चत् 
(>प 

(चौपाया) शन्दोभेदे रेचठश्चरण स््ीपथौ च अन्य- 

लिङ्क चदुष्पादिन्येव । 

चतुष्पर्णों स्तो चत्वारि चत्वारि पने पले पर्खान्यखाः 

डष । (चदन) शाक्भेटे। राजनि° | 

चतुष्पाटौ सी चतक्तोदिशः पाठयति पाटि-अण. उपरस° | 

नद्यां गन्द्माला 

चतष्पराटौ सनी चदु वेदानां पाठोऽ्र गौरा डीष्। 

दात्राणामध्ययनमण्डपे (चौपाडो) ण्ट; 

चत॒ष्याणि पुश्चतल्वारः पाणयोऽखख । ¶ विष्णौ हारा० २चत्- 

बाँडयुक्तमाले नरि° । 

चतुष्याद् लि चत्वारः पादा अद्य अन्तलोपः समा । 

चतुरच्शयुक्तं सवादः च्नरियां डष् पादः पड्धावः चतु- 

ष्मदीत्येव । समासान्त्यविधेरनित्यत्वात् व्न्त्लोपा- 

भावे चतुष्मादोऽपि तनाय “भिन्न चङ्कचतुष्याद्' विषमं 

परिकीर्तितम्” छन्दोम 

चतुस्तन स्तो चतवारः स्तना अद्याः वान रीष्। द्रम 

गवि | तद्ध स्तरनारुन्नयति | ऊघसस्तत स्तनालुन्रयति 

सा चतस्तन] भवति चर्ुसेना ह गौः"? अत व्रा* ६। 

५।२।१८।२। मह्हिष्यादौ च परे डोधि चतुस्तनीत्यपि । 

चत्स््रिशत् श्तौ चतुर धिका विशत् । (चौतिश) १चदुर- 

पिकति'थतृरुंखःायां रततृसंखयेवे च । पूरणे डट । 

चतुस्ति'श ततृसंखप्रापूरखे ति स्त्रियां डोप । 

चत॒च्तरि शव्लातक पुर बुद्धभेदे हेम च । 

चतससन् पर बर व चवृखां धघर्ममाथकामभोचाखां सनः 

दाता सन-द्ाने अच्च ६ैत° चत्वारः सनेनशब्द्ा नान्त 

येष्ण॑वा। {सनकसनतकृभारसनन्द् सनातनेनिनामकेह 

अदष ज्खाएनेष, (षष तन्नाम्ना खनादित्व न तथात्वम् | 

श्तेद्वतारधारिश्ि चतु्गदातरि वा र्विष्णौ षर 

““तघ्न' तपो विविधलोकसिद्धचया मे खादौ सनाद्- 

शतप; स चतुःसनोऽभत्" भाग° २।७।६। 

चतसस्रक्तिं ए* चतसः खक्तयः कोखणादिपपा खख । चतु 

दि गबच्छिन्र । “चतुःस क्तिनांभिक तस्य यज्ञ् ३८।२०। 

शतः सक्तयः कोखा दिरुपायद्य खः” बेददो° । 

“चतुः खङ्िरेष कूपो भवति" शत० जा* ६।३।१।२६) 

चतूराजो सी चता" रान्नां ्रमाह्ारः टच सम चतुरङ्खः 

ऋरीडायां कऋौडामेदे च्तुरङ्खगशन्द् २८६२० टण्यम् । 

चतूरात्र न^चतद्धणां रात्रीणां समाहारः चतुद्धभिः रानि 

मिर्गित्तः अण तद्य लक वा अचर यमा, ““खंखयापुश्व 



चन् 

राव्रमिति"पा° क्तवत् । १चतद्धषु रान्निषु रत्साध्ये 

क्रतमेदे च । “चट्रालम्” कात्वार च्रौ° १६।१।१६।९खय' 

क्रतुर्मवतोति गेषः"कककः | चदरालादिष्वयिकम्” कात्या 

तै २३।१।७। ^ सहस्तमधिकं दक्तिणा?' बावः; । 

चत्वर न° चत-ष्वरच। \स्यख्डिले होम।ध छंतसंखत 

भागे रग्टहाद्वह्हिरङ्कने (उढान) (चाताल) ति च 

रत्याते रस्याने अमरः “ग्ट यन्तां ग्ट हवास्तनि काय्येन्ना 

लिकचत्वराः” इरि ११५अअ० | $नानाजनस्यानानां 

दासस्याने “सहि श्रो हिचत्वरे प्रतिवसति" स्टच्छर । 

“न चत्वरे निशि तिषेत् निगदः" भा० ° ९६अ०। 

(चोतारा) ५ ख्याते ख्याने “चत्वरान् राजमागा ङ 

समानन्तःपुराखि वः” हरिव ° ११६अ० । ई चट्द्धणां 

रण्यानां सङमे शब्द् थै {च०। ““खलुरण्ट्च सर्वां चत्व- 

रेष च कौरव 12 भा° ब्* १५अ० । 

चत्वरवासिनी स्तो चत्वरे वस्तुः शौलमद्याः वस-णिनि 
ङोप् । कभारालुचरमाटमेदे । '“ऋच्ास्विका निन्बुटिका 

रासा चत्वरवासिनो^भा०४७ख० | 

चत्वाररिथत् सी चतश्छोदशतयः परिमायमख्याः | “पडक्ति- 
विंशतित्रि'शद्धत्वारि शत्” द्त्यादि'” पा० नि ०। (चाक्जिश) 

$ संख्यायां २ततृसंख्यये च । ततः, पूरणे तमप् । चता- 

रिगन्तम तदृसंख्छापूरे बलिर च्छया डोप} 

चत्वाल एु° चन-वालञ संन्चापूष्वं कत्वेन इद्ध रनित्यत्वात् म 

टृद्धिः। चते १होषङुण्ड़ं श्दभे च सेदि° । 
चद याचने भ्वा°  दिक० उभ० से । चटति ते ण्दित् अच 

दीन् य्चदिटाम् । चच।द् चेदतुः उरे । 
चट् गद्भदे दोप्रौ च भ्वा" अक० पर कशेट. षदित्। चन्द्ति 

अचन्दौत् चचन्द् चचन्द्ठुः । चन्द्रः । 

चद्धिर स्तौ चद्-किरच। १इस्तिनि शेभुजगे च स्तयां 

जातित्वात् ङगेष । चन्दर ४कपूं रे च एु° संिप्रसा, । 

वन हहे ्वा° पर सकर सेट | चनति अचनीत्-खचा- 
नोत् चचान चनतुः) भित् शिच चनयतिते। 

चन "श्छ ठर प्र कण सेट् । चनति अच). (च) नीत् 
च्चान चेनतुः | णिचि चानयति। 

चन॒ व्य चन-शब्द् अच। असाकल्ये “साकल्ये त॒ 

चिञ्चन" इत्यमरः सचद्चायाथेकचशब्धन नजः समास 

द्न्यन्ये “युवोरिदापश्चन प्र भिनति व्रतं वाम्” ऋह०२।२४। 

१३। ^“ चनेत्ये ततृषददयसखदायः । रेकपद्य' त्वध्यापक . 

म ््रद्ायिकम् | \नेत्यर्ये ^पूर्बोिन प्रसितयस्तरन्ति" 

५ 

{ २८८२ |] चन्द् 

चट: ७।२२;१३। “चनेति खषदायो नेयं '* भा° । 

शच्यै «“खम्र्नेदन्डतस् प्रयोता? ऋ ७।८६।६। 

“सतप्रक्ञन खप्रोऽपि” भा० | ““म{न््न एषां पितरखने- 

शिरे” ऋ १०।५६।४। पितरञ्चन पितरोऽपि" यत्, 

खग्ववो° “किमःक्तयन्ताचिञ्चनौ'' विभक्तन्ात् किमः 

वचिद्धनप्र्ययौ जिहितौ तञ्धिन्यस् ्यष्ययेकेन असाकल्या- 

थेन दा चनशब्टन गता्धत्वात् कद्।चंन कयञ्चने- 

त्यादौ कदाःप कथमपोययेलाभात् न पर्ययान्तरकर- 

नम् । प्रागुक्तप्रयोगे किमो ऽभाजेऽपि प्रयोगदर्भेनात् किम 
द्त्यस्य प्रार्यिंकत्वक्षद्छनेऽणि चनप्रत्यये प्ररे पृष्व सुरः 

लोपापत्तेञ्च | तन्ते चिन्त्वेन प्रत्ययद्याव्ययसन्नकत्वात् 

तयो दिन्वाभावेनानव्ययत्वापत्ते; खरबेलच्चणादपपरेख 

चनस् न° चाय पूजादौ “ चवतेरन्ने खश" उणा० अद्वन् 

चात् लुट् । भक्ते उच्चः । "चनो धाः.सहइशो 

यदो?" ° १। से६।१०] “चनोदधिष्व पचतोत सोमम्” 

निरक्रटतखतिः । 

चनसित न्च न शब्द् अच्च चनः सित खवश्षानभस । 
जाह्मणस्याप्र्यच्चनाभमेदे । ““ नाध्यच्चनाग्न्रा$$ चच्चीत 

चनसिति्यङता सद । सन्भाघमायो ज.यादिदक्लथे- 

तौतरै रिति" ककं टतसलवाक्यम् । । 

५ज्ञागन्ये"ता रालिं करते राजनि दिीयां खः चन्धायां 

तोयां चन्तं विचन्तणमिति” नामधेयान्त ष दधाति 

चनसितेति ब्राह्मणं, विचक्खेति राजन्येग्ौ" «““विच- 

चणचनसितवतीं वाचम्" काल्या च्रौर ७।५।७) 

“"विचक्चणशब्द्वतीं चनसितशब्द्वतीं च घाच ब्राह्मणा- 

दिनामधेवभृतां वाख वदेत्” ककः । 

चनस्य चनोऽच्मिच्छति क्यचचं नामधातः अन्ने च्छायां परण 

अक, सेट् चनखति अचनरूगेत् । र्मु जा चनद 

नम् ऋ १।३।१। 
ष्ठनिष्ठ वि° चनोन्नम् उपचारात् तदान ततः अतिशये षन् 

डदद्धाबे टिलोपः, अन्ध्तमे “खख वो अस्तु चम- 

1तद्िषा'' ट ०७।५७।४। “चनिष्ठा अन्नवन्तमा” भा०। 

चन्द ए" चदि अद्ध ।दने र्टन्तात् शरच् । श्चन्द्रे र्कषूरे च 

शब्दार्धर° । 

चन्द(नद्र)क ० चन्द् द्र)दरव कायति शुख्धत्वात् के-क । 
(चादा) मद्खभेदे ^“चन्द्(द्र)केर चत् वैखान भि- 
घ्यन्दछद्पिः राजवज्ञभः । 

चन्दन इन चदि-र्यन्तात् ल्यु । श्लक्रामेख्टाने भलयाच- 
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शे ट्तविेषे तद्ध दयुषादिकं भावप उक्तं यथा 

ष्ौखयछ' चन्दनं न सतो भट्चोस्तेलपर्यिकः] गन्ध 

शारो भलयजसतथा चन्द्रदातिच्च सः स्वार तिक्ल 

कथे एते देर रक्रः तनौ डतम् | सन्धिकोटरशंयुक्तः 

अन्द्मं च रष्यते । चन्द्नं योतवः इं तिक्तमाा- 

दनं लघ । आअमशोषविष्डद्च रव्णापित्तारदाङहत् । 

आथ पोतचन्द्नस् ( कलस्वक )। "कालोयकन्तु 

कारों बोताभं हरिचन्दनम् | इरिण्ियं काललसारः 

तथा काठातुखापि | कालीयकं रक्गगुखं विरेषा- 

वङ्गनाशमम्” | खव रङ्गचद्द्नम् (रङ्चन्द्न 

भाख्छातं रक्नाङ्ग चुद्रचन्दनम् 1 तिपू रकङ्गररं 

सवृप्रवालफलं चतम् । रक्त गोत गुर् खाद छाददन्णा 

श्हपि्त्ृत् | तिक्र नेलितं रषयः उ्वरव्रणविषापडम् | 

तन पुदि “दत्वतंययदचखोऽपि दृष्यते रष्णरपेजि- 

शमेव चन्द्नः" शकु° | क्ये “विना सशयमन्यत 

अन्दन' न विवद्धंति'' पञ्चत । “ततः लत शिताः शनये" 

दिव्यचन्द्नमूष्िताः' भा० सर १७अ०। (चनद्रचन्द्न- 

रोशम्बरतादुहोषनं मतम्'' साद तख टङ्गारोहोष-, 

कत्वसुक्तम् । ररक्ताचन्दूमे न मेदि शवानरमेदे षु 

हेन. । भशारिषोग्धौ स्त्री राजनि०। (गधा) 

 नगरीखमोपस्य ५नदोमेरे च श्नी। 

चन्द्नगगिरि पए" चन्द्नश्धोत्पन्तस्थानं जिरि: | मलयाचले 

चन्द्नगोपो सत्री चन्दनमपि गोपायति य॒प-अण् । पारि 

बामेदे राज्ञनि* | 

चन्द्नधेनु स्तौ पदतिएुनरवत्या ताया नार्यां उह शेन एुव्दात- 
व्यायां चन्दरनाङ्कितपेनौ । तदिधिमाह रज्ञाकरे देवलः 

"जौव्ह्न ठया नारौ एतिथी न्नियते यदि । सवत्- 

सामङ्ितां धेदुमाचाव्यौय प्रदापयेत् ¦ पतिुब्लवती नारी 

च्ियते याखत्स्तयोः। इषं नचोत् जेत् पत्रः पिता 

यावड्ख जीऽतिः”। तथा कर्मोपदेथिन्यां वृष्छणरष्जे 

॥ ॥ हलायुधषटतानि वचनानि स्तिः ˆ“पतिषुन्रवती 

जारो च्ियर्ते भकेरखतः । चन्द्नेनाद्धितां (धेनु 

श्याःस्गाय कल्पयेत्” । तथा जाटक्णः इनु चन्द्- 

भमालिष्य यो दद्यान््ातुेतवे। यदि पापेबुक्ञा 

नथापि स्तगमाप्रयात्"" ! तथा वशिष्ठः “न युक्तञ्च 

इषोत्सगः पिता यावत् तु जवति चन्द्नेनाङङतां 

चेदमाचा्याय प्रापतत्" । “चतुहस्तो भवेद्धूपो यन्न 

` श्चससद्धवः | वत्त लः शोभनः स्छनः गन्तव्यो चेनु- 

१. 

चन्द् 

आौलिकः | विष वकल्खोव कलौ यूपः प्रशद्यते । 

अभावे बारुणेनापि यूपं कुब्याद्विघानतः" | “तरूणोष््प 

शम्मन्नः शोका च प्रयखिनो | न्याया्िंता ग्ट 

आता देया सा ओनियाय गौः। नदीतीरे षने गोष्ठे 

देवतायतनेषु च । म्रोङ्क्ेते कुश्शत्रे राजारे 

चदष्मे” | दयु वचनेषु इषोतृशगे निषेध चन्द नेनत् 

सगे विध्योयु गपु हारदपनात् इषोतखर्भख्याने 

प्रधानतया चन्डनपेनूृरगेः प्रतीयते तोऽ 

एषोत्सगकाखंकारिष्वात् तत्कबद्ेतत्य' लभ्यते | 

“कोहि ग कुवत न्यासिनां सवेदा | यड्न्ट- 

काटणे प्राप्रे पाणं तु विधीयते" इति चखाञ्जविनेकधृतो- 

भनोवच्ने लिदराडन्नयाशिनाम् रकोहि्टनियेधपा ख 
विभ्योबु गपडुषंङारात् रकोदिदटस्थाने पाैणनिव। 

यद्वा पतिषुलेवतोद्पपरे तविरेषाभिलतष्टषं न चत् 

खजेदिति निनेधचनदरनधेनतृबर्मविभिभ्यां प्रेतं 
मानाधिलतकानान्यष्टभोत्समेविभ्यवगतेफलकभावनाकरण्टो- 

मूतदषकमेकरलागमनदय तत्क््नतहषमपडय तत्स्थाने . 

धे चुलाबगुखविधिराँचवादवगम्यते | पशुयागे सामा- 

न्विष्यवगतापःप्रयणोत्राभिकरणचभससयाने “गो- 
दोडेनापः प्रशेदिति'" विेषविश्वना गोदौख्गुश 

विधिवत् | “नालामेऽपि प्रतेजिनौम् | छपोष्य 

ददर्थौ तत्न त्रयोदश्यान्तु पारणम्” द्यत 

एकराद्शोद्पनिलित्तखयाने  दाद्भोमाव्रयुखविधिवड्ु | 

अन्यधा भेनृत्सरख शवककमेत्व फलभावनातत् 

करणनियोञ्छानां वक्षकल्मने गोरर खात्. । उक्र- 
ष हि [प् | [न ५ 

वि†चनिषेधयोरूपशंहारवयय्यञ्च दधात् | ततओ 

कारखेकधात् फथेक्यभिति । चन्द्नेनृत्सरगेऽपि एनत 

वि्क्तिपूवकसखगपाभ्रिः फलम् | एवं कपलोक्रमन्तस्थ 

पापव्यपगमस्गपायेनाया्यरपि तथेव तात्पर्यम् | 
© प तर जातृकष्वचनस्थपापस्वगपद्योरपि तथेत तात्- 

&* त [न + [ [4 (>) 

पथ" बोध्यस् | भतःथानां वधिरेपरि्ानेव जमिन्य, कं 

प्रामाण्येन प्रते सिद्धं विधिभरेषित्वे लाधवात् ˆ पापि- 

हसपि शुद्धेन शुद्ध' पाप्रलन्यापि तेति" का्यायनवचनस्य 

, पापपदयख प्रेतत्व एव तात्प द्शगञ्च| अत्र यदपि 

पतिषुलेवतौत्यत्र पतिपल्मरन्वद्य पिशेषदरीभ् तक्लेन्वयि 

भरणानन्वयित्वेन न विेषणत्व' किन्त पनक्तणत्वमेथ तथ 

काकमन्तो देवदत्त ्टद्हा द्[तिष्त् काद् चित्कतदत्ताः 

भादायापि परतिएत्रवतीति प्रयोग उपप्रदाते | तापि 

~ 
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खग तस्तयोः «भतत् रमतः "इत्याभ्यां सरशकालिको पति 

षुजसत्ता;वगम्यते गवां गोष्ठो दूतिवत् | शखथवा 

पराङचयेन भेन्तसगेक।लिङ्गोति। मच ^'शपुध्पिता 

सतः काचित् तस्दाधन् शगष्छिता" इति कपिलवचने 

खपु ष्मताय्ः प्रकत केन् त्स गे निपेस्याप्रसक्र- 

मया सपतरोएमत्त कषन्त्सगनिष्धप्राप्रो तद्या 

प्रतित्रवतीत्यख्य सप्लोपुत्रवतीपरत्वम् अवशं 

बाच्यम् | तदेकराक्यकया एलिखोत्यादावपि तथात 

मति वाच्यम् | अषु^पमतेति कपिलाय प्रसक्ति 
प्वैकलाये' शतिपृत्रयदुनिदटत्त रजस्टाया धे नत्सगं 

निमेषाचत्वात् गत्यां ख्यां लशषणाया बौजाभावात् । 

मतवोगिषत् ध्वसप्रागभावयोरपि अ्यन्ताभावविरो- 

वित्व्नते ठु अजातयपुष्मस्नोपरत्व' वा भवतु तथात्वेऽपि 

“तशा धदुर्िगह्हितेति" आअप्रशक्तायाप्रि पुष्पिता 

धे जुद्नभिन्दा स्टुतिपरा। यथा इरेर्लयने “पौष्ण 

शेगरेण जिन्तेन प्रतिपद्युय योनिथि"दत्यप्रसक्तापि निन्दा 

णक्ाटगवादिपौ यमाख्यन्तपश्यके रेवत्यन्तपादयोनविधि 

स्दुतिपरा यथा वा बेद्गाने शयो गिरा गिरेति ब्र,यात् 

स आत्ानमपि गिरेत्” इ्यप्रसक्रनिन्दा "शेर लत्वा 

अउगिरदिति गिधेः स्तुतिपरा) आतर ऊक्त'शा- 

वरमा “नहि निन्दा निन्द्य निन्दितु प्रवत्तते 

स्प तद्परत् स्लोतुमिति | स्तुतौ छि अप्रसिद्च 

 युषदो्रोपो न दोषाय | नचात्र काम्यद्धौव कालत 

ग्ादिष्णोतृसगेख स्थाने धलुदामं विधीयते एति 

वाच्यम् | तन््ाब्रपरलने मानानावात् | , म्रव्यत 

` चिवत् इति व्तमानाधेक्पिभक्तया वत्तमानखानीषये- 

नाचिरव्रमोतोपसितेच्च। वये तं “बह्वोनामेकपल्रोना 

भेकाचत् पवि भवेत् । सर्वांसलस्तन पुनेथ प्राह 

पुनरवतोमनुरिकि'? भनुना पुच्रववी चाजिवाजादेव पति- 

छनवतोच्यल सपल्गीउतरवतो प्रतोयते दूति न्,इते 

वेऽतोव भ्वान्ताः | पुलवतीतिषदद्याखर्डतया मतुषा 

परतिपटखान्वये तटख्यत्वापत्तेः। मतु षत्क्यवयो 

वर्णउषः द्याहच्िणा हिजाः| इषोतृर्भे तवा 

डां स्तरोयां स््रीगो विशिष्यते" एति भविषदररुवा- 

दाङ दुदानभिदं प्रतिपुबदत्या इषोवृसर्ने दशिणादा- 
नद्ध विथेषद्पम्, नतु प्र्ानकम्न्र गौरवात् । 
ज च ट्चिणाया अङ्गत्वेन फलापङ्गतिः। “यश्च पथं- 

सदौ जुदूभवतिन ब पापद्लोशः ष्टयोतोति'" वत्तु. 

न्द् 

पत्तेरिति चेत् न इभोद्सगदचिणातचन्दनाोङ्ित 

धलदानस् प्रकरखान्तरान््नायेन प्रकरषछान्तरनम्यायतःः 

इषोत्घ्मख्यानोयत्ये नुवन्तं मानः 

शिडाचारात् । धेलदानयुगनटभोत् खमेनिपेधाना- 

मसङुम्तेः कपिलपञ्चराने चन्द्नधजुदानद्यापोकि 

हष्ष्टपदल्तिखादाजविधानाद् | यथाः 

५इअतःपर प्रवच्छामि चेहदानमलु- 

त्मभमू } पतिपुतरवतौ नारो लिये भन्त'र्तः । 

अन्द्नेनाङ्ितां धेचुसाचाग्थांय निबेदयेव्"” | तथा- 

-ोव््धर्बोतु या नारो पुनिच्यो जिवति यदि। सुषदा. 

मड्भितां घेदमाचःय्यौय निवेद्रत् । साध्वोः पतित्रितागारो 

जियते यास्रवस्तयोः | इषं नेषोतृष्जेत् दबः पितः 

बावत् त॒ जोवात। तपना चया नारो संग्टे्ावु 

खा भवेत् । तशा धं जुम दातव्या इषोव् रू मिधोयते । 

५अुणिता खता काचित्तखा पेद ग्िता। दद्याद चु" 

छतो च्यः कनिशो इषशतृद्डजेत् | इयोः शोद्रयेरेकेः 

भवेत् ज्येष्टः प्रधानतः। त्रयाथां दो कतौ च्येलौ, चनू- 

शाञ्च त्रयः ख्टताः। पञ्चानां सोदराणाञ्च ्रयोज्येषाः 

प्रकौल्तिष्ताः। च्छेठमेव तु कतव्य" नदान बिधा- 

नतः। हेमष्टङ्गो खर ख्ग्यंः छथोलां व्रं यताम् । 
कांलोद्रीं ताखष्टकां चर्टाचामरभषिताम् | प्रवा 

शालिकां दद्यात् कणयोरुभयोरपि | चन्द्नेनाह्िति 

धलुमाचाग्यौय निष्द्येत् | मदः लोकमवाग्रोतिं 

दिति देवव मोदते। चन्द्नेनङकितां धतु" दकव 

गच्छत् चुराकयम् । तावत्ति्ठनि सर्लोके यावदाद्भन 

संस् । नचोत्सुगे टष्स्यात्र वकृशतय्यं खित 

च । इषोत्रुगं विधानेन कत्तव्य इरेकसे चः। मान 

स्तोकेति स्न्त्रण दच्े दरधोऽच्यसोति च| धनो 

खर्चे तु लिभबाहक खमालिख्ेत् । वामभागे विथेषो 

यं दत्ते चक्रः समालिखेत् | तवाग्धदजवेदिद्ानाचा- 

यस्तु विधानवित्) ततो ३. संशिष्ेड्क" पश्चाकुल 

प्रनाणक्षम् । शं श्डुकरुलं कार्यं ' द्ये वामे यथाविधि । 

पूषौशाभिखुखं धतु यजमानोश्वराषखः | भखखकादि 

कमेव प्रतिमन्त्र ; प्रपूजयेत्" 
“एवेविशिष्टां तां चेह" दष्वा तप्खमारभेत् | पृच्छ 

ग्टष्ोत्वा पित्रादीन् वर्गत्खर्गविधागतः। रेषान्यां 

चालयेत् किञ्चित् खाथा्यीय द दृश्िणास् | इषभद्खु 

वतो दद्यादाचाद्यौय कुकान्वितम् । पूजयेद् माद्मप्रादेक 

पश्वानत्वषिङ्धः 

कत्त व्यतायां 

दायिन उवाच 
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दस्रमाल्यादिभिश्चतः | क) खपानि' वस्छयुग्ल' छं 

विशेषतः | आचायाय प्रदातव्य ब्रह्मणे कनकन्तया | 

ऋगतान् पूजवेद्धक्तवा यथाशक्निं विघानतः। दीनात्त- 

सप्रणादीच अन्नादः परिपोष | पुस्तकान्तरे 

चाठाधिक्य' यथा 

^कषादशाहे प्रेतायाः षण्मासे चादिद्के तथा| तिप 

भ्राश वापि दटाद् गां चद्दूनाइ्ताम् "तया वराह 

षुराणम्. यने विषबेम्यां युगाद्याप्खिमासु च | दे 

मन्वन्तरे &ैव भेनु' दद्यात् छपूजिताम्”। नन् ̀ द्या 
तिपत क इत्यादिना अद्यश्राङ्गकत्ं व्यनित्यदृघोतृसर्ग 

काच परपरकालो गौणः | नवा सद सख्याः का- 

जाः | तन नाद्यः लिपक्ादौ शि्टाचारविरोधात् । 
नापि हितोयः लिपच्चादौ निग्यंतबोधकाभावात् | वस्तुतः 

्ाद्यश्राद्धे इषोत्सगख निर्य बिपच्चादौ काम्यस्वम् | 

अद्य राद्पदम् शौ कान्तहितोयदिनषरम् ““यशौ- 

जन्तात् दितौयेऽद्को्याद्ये कवाक्यतात् | अव्र च वाद्य 

श्ाद्द्य पिक्नपतितत्वेन रकाद्ण्यादौ ्रियमाख्त्े 

षोतृसगमपि न क्यात् । अादयश्राददिनि इषोठ्सरगां- 

करणे निप्चादयान्यतमकाञेऽपि इषोतसर्गस्दावश्छयपरे ततम 

करोङारकत्वेन तद पुनः संवतृरसाध्ययलशत्लतग्य 

नित्यस कलमम् । रवं घेरृदानद्धापि । तएव पूं 

` वत्सरे मलभासपातेऽपि प्रागज्लतक्त् काय्यंएव इति 

गदोनाजयुः। रएककनतकानेकडणोत्षर्गोऽपि शा 

न्वारादेकदिनेऽपि | तथा द्धि खमेलाकममनफलसुतिः 

काम्यत्दोन “धयो भूव आरारभते तन् फले विगेषः''इ्तिः 

न्यायाद्विरोधः| नलु नेभित्तिकतात् कथमाड्तिः 

^ सत् शते कतः गस्तरा्धः?› इति न्यायात् नकत 

क्रियादयमिति वचनाच्च शबाय विगेषः काम्य 

नेमित्तिकं फलविेषाथे' भूयः काय्यं , मे{सत्तिकमाल' व 

खरटेव । क्िच्च। 

एनः पुगः ख्यात् । सेवं तत्र॒ पि्दप्चिरूपप्धानकनम्द 

खत्येन चरिताचत्वात् । ऋलोक्तानि स्वाथ्येतानि 

संक्रान्त्याटिनिमित्तक्खाइमपि 

वचनानि लिष्य गधिकर कन्यायम्प्रानि तथ्या हिति. 

ययं गधिकरखे तियं क्पद्ध, तद्रे यदेवतानामनचिकार 

इति यागभाल्े उक्तम् | तन हेतवः तिरश्चां विशि 

दान्तःकरथनिरहात् नरा्भयाणाम् व्यन्धवधिरमृका- 

जाभवे्चणश्चवणोद्धारण्य [वरहात् साङ्यागासामथ्येः 

तेषां यया यागानृधिकारकतददब *स्व{ए्तिः {पितरव्येप 

चे 

कारो न विद्यते" इति खन्टोगप्ररिश्िषटो डःग्नि- 

ष्वात्तादानमगेयानुक्ता ५“जोवत्पितकयं तानन्दां दतर" 

ति कात्यायनष््त्रे च जोवत्पितकय पितेतयण 

निजात् दप्रोत्सगं दद्ध ननट्पच्छग(नतोटक 

तपग्धपिरद्धात् साद्धकरणासामयु टषोतमगे;नतसि- 

कारः | चयतणय दौतननिरातरेऽयि स्विय# +कर. 

म्णोभ्तज्गावाधेन यागव्ह,षोत् स्गद्य वाच उक्तो बाच 

श्पतिमिशरेण | सेचुदानाङ्गतपेसे तु प्रभानापिकार 

शुनः ज्ञोयत्पितुकाधिङतविभेएटिवानाडा धिकार एव- 

भ्य दयिकश्राङ्जवत् जन्मास पनयना दुष्मनिष्व पनयद । 

अयन्त सामान्य्ास्रोपजोगित्वेन निपेधः पथ्य्, दास 

ए । स यद् पतिपुत्रवतोभिष्धाया उषोत्र्म' कुत् न्ये. 

दंमावरस्तद्ा पूवव भागवैय्यं ' खात् । यदि प(तिपवजन्या 

जोवत्पितुकषुवभिन्नो दरपोह्यगं' कुर्यादिति विरिर- 

स्टपस्तयापि पतिषुववत्यास्तदभयरडितायाश्च जोवत्- 

प्वुकपौलाटिना हषोत्सर्गः द्दधात् | › चादयुह्कण्व 

प्रागुक्तवचनन्वायविरोधात् | तश््त् ससुदायक्चनगस्य- 

धक्याय पतिपत्रवतीभिच्राया दपोद्यर्म' कयात् |. तथा 

जोवतप्डिकभिन्रो दणोद्धग' कुयान् दूति वचनन्छाय 

संवादादहाक्यदयस्तेव' {शिद्धति  प्रमाशवद्नौरवग्य ज्ञ 

शवैरङ्गोकृतत्वात् दृर्मपौसपमाषयोः षट् प्राधानाप्् - 

अत् | चय वोक्गरेवलादिष्चने ““ज्धलेनेव त कन॑ब्यः 

चेयुदानं विधानतः"इव्यन्क पिनाटिसकनलवचनप्यालाच- 

जया कनिश्ठपुल्रवतीभिन्नपतिपुत्रवतीतरजनश्य कारप्िलप्रति 

प्रखतङनिरपुबभिश्नलोवत् पिट कादन्यो जने. इषोत्र्म 

कुर्यत् दरति साभान्यत एव इषोतृसगविधिः | तया 

पतिपुत्रत्या च्सेऽएुव्रणव्र चन्दूनाङ्तिन्ततरतङहजे'ट^त 

दिक्िय स्द्वति | तदश्च पतिपुत्रवत्याः कनिष्ठपुत्रमत्त्व- 

दव तद्न्यश्छतचिटकेा वा दपोक्षगः काद्य; ) कनिश्- 

सत्राभाते तुन केनापि | रव" पल्टादिना न चन्द्नघेद 

द्: सति। परतिप्रखछतकनिष्टन्यजोवतरपि तचे र्कः 

सापि ठषोतृसर्गः काय्य इर्य च षथंदसितम् । वस्तु 

तस्तु पतिषुववत्या उपो नियेे तत्पुन्रम्य जोवल्प्रित- 

कत्व नानधिकार दव ङेतःच तु ख्ियाः पिस 

न्रचच्ध' वा ` स्टतपले त्यादिपागुकतफापिनर्चने 

पतिसत्त्वे कनिश्पुत्सत्व च हृषोनसगौबगतेः तत् 

पनेम्ध पितुः सत्व रबानिकादोक्रया नन््रणे टषोत् 

खगागगमाज्ग। न वा । तडुभयद्त्त , भिितम् उक्त- . 
४ १ 
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म्यायाबगतख्य तत् दुख जोवत्पितुकल्वह्ेतेारेव तादश 

पतिपत्रषत्वयेनि वगीजदेतुतकल्यना 

तथेाशंचनिरहेतुत्वे तु अदष्टकलखनाया 

निष्रेधप्राप्रः 

नौ चिव्यात् 

चमाखतात् सिद्धजोवत्पित कनिषेधप्रपस्चतवा 

पतिएतरवत्या निबेधोपपत्तौ आधिकनिषेधकल्यने 

गौरयाद्ध। यस्तु जोषत्पित्अवर्परद्यगंनिषेधे पति- 
पुत्रवत्या; पथभुपसंङारः सोऽपि तस्याः पलानधिकार- 

भावपरयुक्तसिडटषोत्र्गाभावभागितलाचुवादः पूवे 

षषोत्सगं ख्यानगेयत्वत्तापनार्ष 
एवेति प्रागपि निद्पिनम् | 

दक्यावगतधेलुद्ानख्य 

ततञ्ोक्तवचने तिं 

गधिकरणन्यायप्राप्न जोत् {पतु कद दृषोल्यगेकतं- 

त्वाभावमनद्य शपतिकाया  ठपोत्स्स्थाने चन्द्ना- 
डितचेनूद्धग ख्व विधीयते रतेन दषो कत्त रि 
कपिलप्रतिग्छतसपतिकाडषोद्सरशतिमत्कनि शपुतरान्य- 
जोबत्पिककेतरल्वविशेषणं 

सरगख्याने च्धषपुवख्)व चन्द्नाद्धितषेनत्य्गनातञ् 
भ्यते | अतोजीवतपिहकेण काम्यडपोत्यगः; पतिते 
प्रव्रजिते वा पितरि जोति पितामहादिद्टषोतृखगंच 

न क्षायः | रए सपतिक्षाया खपि पत्र कमविा- 
ग्यत्वे असत्त्वे बा प्या कन्दादिना वा दषोतूखगंः 
काण्यं एवेत स्थितम् । श्दन्तु रलराकरङ्लायुधा 
चय चडामखिविद्याभूषण्ययुभ दरम हारेवभङका चां प्र 
तोनारूपि सन्त तेषां यक् यक् पह्तिरपि 

सण्तिकाया इषोत- 

पर्चति । , लिहे खात्ेङाचायस्यापि समृ 
पडतिडग्यते। ऋत वात्र वियेषादुर्भिनामनाचारो- 
ऽ्नाचार ए | अल भविष्योक्तेपकारस्तु वकद्सिकणव 
“खटति धासन विकल्पे ह अआकङ्कपरणे खतोति"जेभि- 
न्यक्त: । तत्रत्यम् जाहामाद्यङ्गेषु वियेषमन्त्ोक्तोः + 
कपिलक्ल॒पेन षोत्सर्गधरम््रातिदैयेन वियेभोक्न- 
निराराञ्च नव्यवाचस्यतिमतम् | रषनन्द्नमते ठ् चन्द् 

©, नघेनोः काम्यत्वमालरत्वात् इषद्ग बरिहाय केवल चन्द्- 
नधेददान" न शास्त्रसिङ्ध' काम्येन नित्यबाघायोगात् खति 
सामय्ये* उभवकत्तंव्यताये इभोत्सग निन्द्, चन्द्गघेह 
द्ानस्तुतिपरा । रषुनन्द्नक्तततमङ्कतिसतत्वऽपि तच्च १ ६ 
कास्यखव विधषानाधत्वस् दति शाश्पदययिकाः 

चन्द्नपुष्यं नभचन्द्नजिव च्चयस्वि पुष्पमच्य } लवङ्ग राजनि 
चन्द्नमय [र चन्द्नात्कः भयद्। चन्द्नटशनिन्किते प 

ङ्गादौ “यः रवेः ज्नोपराः पथं हू निन्त; ख फल 

चन्द् 

` दाता” इवय पक्रने चअन्द्नगमयोरिषक्नो धण्यंययेदीय 

को वितसत्” इ ००७९० तन्रयपय्यं इद्ध फकशक्तम् । 

चन्द्नशारिवा चो चन्द्नष्व गन्धिः शारिवा । शारिवा 

भेदे राजनि°। [ ६त । र्षष्टचन्दनसारे च। 

चन्द्नखार इ० चन्द्ख्ेय सारोञख । !वजचार राजनिर 
चन्द्नाचलं १० चन्द्नख्याकरोऽचलः | मलयाचले राजनिम। 

अन्द्नाद्विप्रशतयोऽष्यव। । 
चन्दनादि ए “चन्दनञ्च तथोशोरं कपूंरोगन्खंवाङ्गचौ । 

रकाकचूरगोहलाः सप्ते चन्दनाद्यः'” इति वैदकोक्घ 
पित्तोपथमने इृव्यश्प्रके | 

चन्दनाद्य ग* '“चन्द्नाद्यं नखं वाप्य' यद्टिेकेयपद्मकम् । 
मश्चिा रलं दार शब्ेलापूतिकेशरम् । पल" तेलं 
छरा भाषौ ककोखं ठनिताभ्बदम् | इरिङरं शारिभे 

तिक्ता खवङ्कागुरकुड मम् । त्वर खगछिकटभिच्तं लं मस्तु 
चदय णम् | सच्वारख्चम सिद्ध यन्न बकवख् - 

एत् | सपस्मारज्चरोन््ादकव्या;ङच्छ्मीतिन्थनम् । 
आदुःएटिकरः चेव वथोक्रयरुलतनम्'› चक्रदसोक्त 
सेचभेरे | ध 

चन्द्नौया क्ली चन्द यतेऽनया बार करे अनोवर् । गोरो- 
चनयाम् राजनि । [ इ° नेदि० । 

चन्दिर् एद, चदि- किरच् | {गजे ख्यं छो । २चन्दर 

चन्द्र ए" चदि-खाद्भु।ढे शिच-रक। ग्योमख्य अलभे म 

खडा कारे (चाद) ख्याते ष्दा्े' । तन्ण्डलमानाद् 
इन्दुयन्द् <५५।५६ ए०्उक्तम् | च च सर्मेदः तदधि- 

शाददेवादि यहयन्नगन्द् २७५०७ प° दधितस् । अधि- 
कभिन्द शब्द <° षादौ इण्म् । तस्धोत्पन्तिः 

अनिजयन्द् १११४*उक्तम् । सदह" यादि इरिवंगे भाग- 
बते च दग्यसू। चन्द्र दिम्बलवशादिन्नानाय सवेयडहा- 

शषा दिगवखादुच्यते तन च्धोर तर 

॥ रङ्गष्याभोभाष्करोगोर्न्द् ना्युदधाङ्गोरक्लगौरो महो- 

जः) द्रर्वाष्यानेन्नोयुरर्मैरगाबः श्यामः शक्रोभा- 
स्लरिः म्पे हः । “कः शकः चमा एनः से ङि- 

` क्षेयः निः यथी | सौम्यद्खिद्भन्ती च भाचदरादि- 

दिमधौश्वराः'"। "प्राचां शौग्यद्धराचाग्दै याभ्यां 

भाक रभूमिलौ । प्रत्यक् सौरिर्दौचदरान्त सितेन्द, 

दिग्बज्ान्वितौ'' | "भौनाकंजीवाः इद्षाः कोकै सोम- 

अभादतजौ | द्लाख्यौ भागं व चन्द्रौ हौ तत्पततवा- 

सधोचपते” । “"्बन्द्रादजोवान्तधितौ क्जाकौ यथाक्रमः 

+ न+ 



चन्द्, { २८८७ | 

शत्वरजस्तभां खि" | “कटु लवणतिक्तभिश्ितसभुराण्डो | । 

कतामकेःऽकंत९" | «ब्राह्मे श्युक्रवागोथौ चनिये भौन 
भारौ | चन्द्रोबेष्छे बधः चद् पतिभेन्दोऽन्त्यजे 

जने" । “ऋग्वे दाधिपतिर्जं गोयजुयेदाधिपः हितः| 

शामनेदाधिषोभौमः अिजोऽयवेवेद्राद्” । "मध्- 

सिङ्गगदक चतुर श्रततुः पित्तपरहतिः सवितालपक्चः। 

सदषट्ततरुगद्धवातकफःप्राक्तशदो कडुवाक् शुभटक । 

अणिजस्तरुरमल्ति दारः पल्तिकः चपलः शथमष्यः । 

शिष्ट-क् ततार: पिललारूतकफप्रकतिचच । 

हङत्ततः पिङ्घचमृदं जेष्योडर्यति। च ठमलतिः कफा- 

हकः | भ्टगुः चुखो कान्तवपु: कानः कफानिरा- 

काऽङितवकम्ंलः । मन्दोऽलसः कपिलटक् क्गदौषै. 

गावः श्यखोऽङ्किजः यरूषलामकचोऽनिलामा'” 

«"निल्लाखि सव्यच्छशिभौमजोवाः खयेन्ट् जौ ष्य - 

शथाङ्गलिवाः | आटितवशक्रौ रविचन्दरभौमा बुधाकज्तै 

चन्द्रजभारः दौ च। (“सितासितौ चन्दमसो न॒ कञ्चित् 

बुधः शशो सौम्यदितौ रवीन्दु । रबोन्द्भौमा रवित- 

खव भिना भिना विथेषस्तु खभः प्रदिष्टः । बुधः कुजेच्चा- 

च्छः जिदकएलाः , शक्रार्कजौ, भौ मद्धरेज्यमन्द्ाः.। शनिः, 

 जलेज्चौ छरराजमन््रो रव्यादिनोऽणो समसंस्िताः ष्टुः" । 

सञ्ञारफखादिकम् इ.स, चक्रम् तञ्च इन्द, षम्द् २११।११ 
° दण्डम् ““अ्धदरूनः थो पापः? समयाग्डतम् | 
खट्िजातसोमसख चन्द्रलोकप्रा्चिकथा काशोख० १४अ० | 

“प्ता शोनशय भो विप्र| जद ऽलिमे गवाकषिः | नञ्ज 

ष्योभागकाद् पूरे प्रजाशगं {चित्तः अहत्तर 

जाग तपोयेन तपन हि तत् धुरा | लोख वर्पसा 

दिब्यानोति हि नौ खतस् | ऊद्धंमाचक्रमे तद्ध रेतः 

 सोमत्वमीथिवः। नेलाभ्यां तञ्च चलाव दशधा दयोतयत्- 

दिथः। तं गमभेविधिना छटा दध देव्यो दधुस्ततः। समेत्य 

चारयामाष्ः१ ताः खमथक्न्वन् । यदान धारे 

शक्गा्तख गर्खय ता दिश । ततस्ताभिः सज: सोभोनि- 

पात वद्धन्धराम् । पतितं सोममालोक्य ब्रह्मा लोक- 

पितामद्ः । रथमारोपयामास कोकानां हितसाम्बया । 

श तेन रथघ्तख्यन सागरान्तां बद्न्धराम् | हिः सप्रमत्वेः 

द्. ड्शकाराये प्रदक्षिणम् । तच्छ चत् ञ्ावितन्तेजः 

एधिवीमन्वपद्यत | तेनौ नध्यः सश्ग.ता याभिः सन्वय ते 
जगत् | ख रुब्धतेज्ञा भगवान् बरह्मणा वद्धितः खयम् । 

तपस्तेपे महाभाग ! पश्मानां दशती । अवित 

७२२ 

चन्द 
शरसा] चनं परमपावनम् | संख्याण्य लिङ्खनम्टत 
चन्द्र धार्यः खनामतः | वौजोषधौनां तोयानां राजा$ 

भद हिजन्डनाम् । प्रादु वरेवद्य विश्वे ख॒ पिना- 

किन: | तब कुण्ड" विधायै्मश्छतोटनिति खरतम् | रद्छा- 

ब्ट्.वानखानभ्यिं नरोऽ्तानात् प्रषच्यते | वरेन देव 

देगेन खमौखौ योषटतः शदा । चादाय ततृकशामेकां 

जगतृशञ्जोवनीं पराम् | पचाहचेख परोऽपि भासन्ते 

क्यमाष्य च । याण्यायतेऽसो कलया इुनरेव नया शशी । 

शच तत् प्राष्य महदराञ्छ खोमः सोमवतां वरः| राजख्य 

सभाजन शखशतदचिखम् | दकिणाभददत् सोम 

श्छिलोकानिति नौ तम् । तेभ्यो बह पिशख्येभ्यः श्ट 

खेभ्य्च भोदिज ! । हिरण्यगर्भो ब्रद्यानिभैग् यत्त्व जोऽ- 

भवन् । -खदसतोऽभ्बरिस्तन बहभिरेनिभिटतः | त 

खनौ च कुहचेव द्युतिः इष्टः प्रभा वद्धः। कौरि्ट तिच 

लच्ज्मोचच नव देव्यः सिषेविर) र्भया सहितः र्ट 

सन्न्यौध्वरकमेणा | प्राप सोमदू्तति ख्याति" दत्तां 

शोनेन शन्ध्ना| ननौ तदप्नवान् सोभस्तपः परमदुष्क- 

रम् | त्रौव राजष्छयच्च चक्रो चन्दर श्रायतः। तौव 

नाहवे प्ौनेरिय् ्ोऽशौ कलानिधिः सोभोऽखाक 

जाह्यखानां राजा तेलोक्यदचिणः} तमेव देवदेव 

विदोचनपदङ्गतः । यम्भ्नाप्रौतननसा त्व कोकगाद्खा- 

देते | त्व भमापि परा शष्ट रियक्तसलत्तपोगशवात् ! 

जगत्तवोदयं प्राष्य भविष्यति हइखोदवम् । त्वत्एदष 

भये हतेः श्य. टमेतङराचरम् ! भादतापपरोतञ्च परां 
भ्नानि" विद्ाखति" | 

“दति दक्वा वरान् शश्च लख चन्द्रमसे दिख ! । 

अन्स्त भटहेथानस्तद्धिन् वेश्ेश्वरे पुरे तदारभ्य च 

कोकेऽखिन् दिजराजाऽभिपोऽभवत्" | तद्ध मासमध्य 

दक्षशापात् चयष्टद्धी पाद्मं स्वग खण्डे उक्ग यथा 

“^ऋश्रिन्बादास्तु दद्य उपयेमे इता विधः । रोहिष्या 

मेव सततं बह्मा रराम ङ| हषा तद्तिरास्ताद् 

सप्नाः पितरभनर्वन् । ` स्माकं काभदस्तात । जामाता 

तव रो ड्िशौम् | रमयत्ये व सततं तेन तघ्ना वयं धितः! । 

तत् चत्वा चापिय' द्वः सोममाह भजखख भोः 

पमृखा समेन सव्वौस्तव' इहतु मेल सान् ! | जणे त 

दचोनेव सोमः शप स रोहणम् । तथेव रमयामास इत्वा 
द्चचच.कोप ह । शशाप तेन भविताऽ पच्चौणो ऽखदचो- 

तिगः | यच्छणा च परिग्रस्नो भवत्वं च्ौणरेतकः । 



चन्द् 

खव क्षयमिति तख्खिन् सर्व्वास्ताः सहिताः स्त्रियः। 

पितर शरं घाप्राः चोयते गः एतिः पितः} | न वयं 
तैन व्ताम्द्रे विना इखनिराङकताः। ट्च 

सताः सब्दां शापो मे नान्यया भवेत्। भासमध्य पत्त 

उवाच 

नेकं वर्धतां स क्रमेख वे। चुय' कमेख धराभोतु पक्षमेकं 

भ्यवस्यया | रवं शाप वरद्धुव लेभे तद्य व्यवस्यया । 

तथेव राजते व्योज्तरि चयद्डधौ दधददिपुः” | च्धोति- 

भोक्रतत्क्षारणन्तु इन्ट् शब्द् १२ ° दितम् । 

२याद्ुादजनकटव्यमातरे निका०। करे ४स्वणे" ५जले 

६काभ्पिह्ले एन नेदि०) ऽद्ोप्रभेदे थब्दमा०। स्विसगवे 

तन्लरुकेतः चदि-दीप्नौ रक । €कमनोये लि° १नमयूर 
पिच्छ मेचके हेमच० } {१गोणसक्ताफले व्यारिः। 

अन््यपदलोपे १२चब्द्रगु्रो क्पे च। ““कर,रपहः सकेतुः 

चन्द्रमसंपूरछः मण्ड लमिदानोम्" शद्रारा० । “चन्दर गता 

पदमयुणाच भुङ्क्तं” कुमा०। “बधूजनखन्द्रमधश्चकार 

माचः। “चन्द्रचन्द्नरोलम्बरतादयुहोपन" सतस्” सा 

द° तद्य श्टङ्गाररसोहौपकत्वसक्तम् । स्वे “चनदूरयः 

“डोता सनूदरः गटणुव न् दरथः" ऋ ०१।१४१।१२।१२कोरके। 
अन्द्राधिष्ठातुके १ ४सगिरोनक्तवे १५.खकाङ्े च ! 

चन्द्रक ए" चन्द्र द्व कायति के-क । मयुरपुच्छस्ये चन्द्र 

कारे पदाथ अमरः । रनखे शद्द् च शमत्म्यमेरे 
` (चाटा) राजनि° । ^“चन्दरकस्तनभिध्यन्दौ मशचरो वन्द 

ञं नः"राजनिग्तद्् णाञक्ताः । स्वार्थे क | ४चन्द्रशब्दाधर 

जले पतितस्न हां शस्य चन्द्राकार ५मर्डले च “यां चन्द्रम. 

मेदजनसख् महानदीनाम्” भाघः। ६सितमरिचे नर 

राजनि, शिच् वीजे न° शब्द्ायेचि° चन्द्रजोजाोः 
श्य ारका० दूत । चन्दरूकित जातचन्द्रके बि. । 

चन्द्रकना स्तो ६त° । 

नामां नामानि कलाशब्दो १७८४० दर्मितानि तिचिभेह 

चन्द्रमख्डलस्य घोडशभाकैकभागे 

स्तीणं टदांगभेदे स्थितानां तासां नाममेदौस काम 

शाश्छ उक्ता यया 

“दुधा यशा सुमनसा रतिः प्ात्निम्टवा तिः । ऋटिः 

सौम्या मरगैचिच्च तथा चेवांशुमालिनो | अङ्गिरा 
शशिनी चेति कावा सम्प्र मण्डली । तृषटिदधेवाखत । 
चेदि कनाः सोम्य पोडश"। 

चन्द्रकवत् एश्लो चन्द्कोऽख्यस्य मतुप् म्य वः। मयुर 

 श्रादक् कत्, सपदि चन्द्रकषान् द.मायातू्" माचः। 

ष्ष्वयां ङए़। 

{ रेदव्ट | ऋ 

-चन्द्रकाटुकि षु प्रवरभेटे हेनार व्र" ख मलं र्यम् ; 

चन्द्रकान्त इ" चन्द्रः कानोऽभोष्टो यख । खनाम्य।ते 

म खिभेदे तदृभने हि तस्य जलख्ावात् तत्कान्तत्वम् । 

वोरव, शेश्रीखस्डचन्द्ने च न. ४रात्नौ, ५ ज्योकृच्ञाय, 

श्तौ मेदि° ६चन्द्रबोषाय, चन्दरपत्याञ्च स्त्री हेमच० | 
^“चन्दर कान्तोद्धव' वारि पिन्तन्न' विमलं स्मृतम्'" इच. ¦ 

"खाय शशाङक्षिरयाडहतचन्द्रकान्तः'> «दा तख्यामल 

बषुरिदं चन्द्रकान्नादुसारि'” अमरुग० | «“अन्दरकान्ता- 
भिधाखै तौ विरामः खरार" इन र्टी. चङ्ग 

पञ्चद्गा्षरुपादके ऽखन्दोभेदे स्तौ । “^टलच्छणात्मज 
, चन्दरकेत्राजधान्यः स्त्रो चन्द्रकेतुशन्द दग्म् 

चन्द्रकान्ति मण चन्द्रसोव कान्तिर्य शुशत्वात् | ।रजति 
ष्प्य, ६त° । तदू ादि भावप्रण उक्तः यधा 

^लिषरस्य वश्वायाय निवि मियै$लोचनैः | {नि~ 

रोक्यासाष शिवः क्रोषेन परिपूरिकः। अग्निश्तत्- 

कालमपतत्तस्येकक्छाहिलोचनात् | ततोरश्द्रः समभव 

दश्रानर द्य ज्वलन् | दितौयादपतच्न नादशविन्द्, खु 

वाभक्ञात् | तञ्माद्रजतर्पन्ननन्ननग्धस योजयेत् । 

शतनिमद्॒ भवेत्तद्धि वद्भाद्रिखमोगतः। द्वन्त 

रजतं तारञ्लन्दरषान्ति सितप्रयम् । युर्ल्िगध खद- 

श्वेतं दाडे कटे चनच्तयम् । वर्णाटय॒चन्द्रयत् खच्छं 

ख्छ्य' नवगुणं शुभस् । कठिनं ठतरिमं सूच रक्त पीतः 
दलं लघु । दाहच्छेदषनेन्टः ग्य" इट प्रौतति. 

वस् । द्धं शौतं कपरायास्त' खदु पाकरसं सरम्। 

वयसः स्थापन स्िग्ध' लेखन" द7तपित्तजित् । प्रभे- 

छादिकरोगांश्च नागयल्यचि रार वम् | तार' शरै 

रख करोति तापं विद्ध वनं वलं यच्छति शुक्रनाथम्। 

वीयं “ बलं हन्तिः तनोय र्णा मह्ागदान् शोषयति 

चशडम्" | चन्द्रद्य रदो [ स्तिवां कोप् । 

चन्द्रकिन् ए स्तो चन्द्रकोऽसत्यख इनि । मबरे सकार 

खन्द्रकुरड पु न° ६त०। कामद्दपस्पे चन्दरकते कडभेदे 

चन्द्रकरूर शब्दे दश्यम् । 
चन्द्रकूट पणकामद्पस्ये पव्व तभेरे ततृगघा कारिका८१अ. 

^पू्व' वाञुगिरेः भैलचन्द्रक्रुट दूति ख्टतः | लिकोण- 
सतास््रसद्शस्तदूव चन्द्रमण्डलम् । ` इितीयदर्मखा- 

व्यन्तु विन्दन भ्यामनङ,तम् | चन्द्रवी्जमिति प्रोक्त" 

तेन चन्द्र प्रपूजयेत । च्यद्यापि प्रतिदरशे व॒ पववत" त 

, अ्रद्चिखोक्रो्येव दयभीरश्ङ्िभि निशापतिः । 



चन्द, 

्बुतः। तेख्धौव पूव्वंमागे त॒ सोमल्ण्ड़ाह्कयं ` सरः । 

तत्र खाता च पोता च नरः केवल्यम्र् ते! सखरगाँ- | 

द्वणभ्डतचन्द्रः कामाख्यासेवने यद् । तदा तद्श्सिसंचात 

निः्तास्तोयराश्यः । वे्लोयेव्वांखवः कुर्डमक- 

रोदिन्द्रचन्द्रयोः। मध्यो पुर्टतमस्याने स्वयं ब्रह्य 

गिलोपरि | चन्द्ररश्िसख्ङ्ध,त ! चन्द्रकृशडमहोदधेः । 

धाश्चवण ! साद्ाद् ! तव' चन्दर! कलुधं हर । इत्यनेन 

ठ मन्तेख सुखात चन्दरपायसि । चन्द्रक समारा 

पूजयेदुयस्तु न' नरः । आअविच्छिद्धा सन्तति्तु सकानना 

ख्य जायने । परव , चन्द्रभवमे भिक्वा याति पर 

यदम् । तरे त॒ चन्दरककूटस्य नन्द्नो नाम बै गिरिः। 

जख्िन् वशति शक्रस्तु कामाख्यासैवने रतः | न्यञ्चभावं 

शमासाद्य सव्वं नेश्वरो इरिः। रेषवित' लिदगेथानों 

ततं वत्तंते नरः| चन्द्रशरटख ठु गिरेनन्दनख्य तथा- 

गिरेः। पतिदे तथा चन्द्रः पुदिष्णयति निधा | 

, चन्द्रढकरडजले छात्वा समारुद्याथ मन्द्नम् । चाराध्य 

शक्रः लोकेशं मङाफलमवाभ्, याव्" । 

चन्द्रकूप इ" चन्द्रशः रूपः कोस्य ब्रूपभेरे । “न्द्र 
क्रुपजले स्नात्वा जस्रा नियमं व्रतो"? काथीख° १०अ०| 

चरन्द्रकेतु ए" भारतपुशिद्धे ¶रौवलादचरे रेव्यभेरे “शत्र ञ्जयं 

चन्द्रकेत' महामेद दवं सम् । च्छ्य भाथअ पञ्चैतान् 

क त्। 1वव्याध सौ वलम् ”भाद्रो०४८अ०। रलच्छणात्रज- 

मेदे । तख देशभेदे राज्छाभिषेदाकथा राया० उ०।०२स* 

¢दसौ कुमारौ सौभिले ! तव धश विशारदौ । अङ्कद- 

चन्द्रकेतच राज्चार्थे दद्विक्रमौ | इमौ राच्छोऽभि- 

भ्च्छाभि देशः स्वाधु पिचोयताम् । रमणौयोदासंराधो- 

रमेतां यन्न धन्विनौ | न रान्ना यन पोड़ खाच्नाच्र- 

खां विनाशनम् । संदेशो रणश्यतां सोम्य गापराध्या- 

कष्टे यथा| तथाक्तवति रामे तु भरतः प्र्ुवाच इ | 

च्ययं कार्पथो देशो रमणोयो निरामयः | नितेखयतां 

नलर धरभङ्गदस्य नहात्रनः। चन्द्रकेतोः चरचर" 

चन्द्रकान्त निरानयस् । तद्धाक्यं भरतेनोक्त पनिज- 

सराह राघवः} तञ्च यत्वा वशे टेशमङ्गदख न्यवेशयत् । 

च्ङ्न्दीया घुरी रर्मयाणङ्कदस्य निवेशिता । रमणीया 

दगुप्रा च राभेणाकिषटक््रणा | चन्द्रकेतो मङ्ञसख 

मह्ञभूग्या निवेशिता । चन्द्रकालन्तेति विख्याता दिव्या 

स्लगेषुरो यथा! ततोरामः परां प्रीतिं बच्छणो भर. 

तल्लथा | ययु इराधरषाअभितेकच्च चक्रिरे । 

[ २८८६ ] ६ व् ष्ट 

व्ध[नपिच्य कुमारौ दौ पथाप्य समाहितौ । सङ्गद्" 

पञ्चिमां भूमि चन्द्रकेठखदङखखम् । अङ्गदच्चापि सौभि- 

लिर्ख्षणोदुजगाम ह । चन्द्केतोसतु भरतः पार्ष्णि 

राहो बभूव ह” | [अमावाद्यायाम् मेदि० । 

चन्द्र्लय घर चोयतेऽखिन् क्षि-आधारे अच्। ६त°। 

चवन्दरगिरि ° चनृदक्टाख्यं पथ्यं तभेदे 

चन्द्रगुप्त ए मोग्यवंश्यो राजभेदे नद्राज्छाभिषेककथा 

इृत्कथायां विस्तरतो टश्या | “नव नन्दान् ददिज 

कचित् प्रपन्नालुडरिष्यति। तेषामभाे जगतीं साय) 

भोच्छन्ति वे कलौ। खणएव चन्द्रयुप्ठ' मे दिजो राज्येऽभि 

चेश्यति" भाग° १२।१।७। ज्ञो । “"दिजः कच्चित् 

चाणक्यः” शरौ धर० “"ततोऽाण दिसहस्तेष दश्धाधिकशत- 

ये । भविष्य" नन्द्राञ्य्च चाणक्योयानु हनिष्यतो ति" 

सलन्द एराचेकव। यत्वात् तल्रायेता । 

चन्द्रम न° ईत | ककंराशौ, चन्दरमन्द्रादयोऽष्य 

न्द्रगोल्ल ए* चन्द्रणव गोलः । गोलाकारे चन्द्रमण्डले 

न्द्रगोलस्य ए च्व | चन्द्रगोडे तिष्ठन्ति स्था-क । 

चन्द्रलोकख्वे् सधाभोलिष पिदटलोकेव निकार । 

५ विधृङ्खं माणे पितरोवसन्ति""°शि°ङ क्त स्त धां तथात्वम् । 

शवन्द्रगोलिका स्त्री घन्द्रगोलः साधनत्वे नास्त ठन् । 

ज्योत्ख्ञायां ह° । 1 
चन्द्रचञ्चल एर चन्द्र श्य चज्धलः | (खलिखा) {मतृखभेदे 

जटा- । (चादा) रमतृख्े स शब्द्र० । 

चन्द्रचार ए० चन्द्र चारः गतिभेदः। चन्द्रमण्डलस्य 

राशचिविशेमे गतौ नतृफलस् इन्दु शब्दे 2११४० उज्ञम् 

चन्दर चृ ए* चन्द्रः चडायाम् यद्ध । चन्दरशेष्ठरे भिवे । 

चन्द्रल ए* चन्द्राजजायते जग-ड । बते चन्द्रजातादयोऽ- 

ग्ब । इन्द् जशव्ट् €द४य्० दण्यम् । ` 'रोद्यदौनि 
मचान्ताग्य् पालिते चन्द्रजे एक्नापौड़ा" °स०७।३। 

चन्द्रतापन प° दानवभेदे! “^ तणोषचन्दरहल न्दर हा 

अन्द्रतापनः'” हरिव २४०अ० दानवोक्तौ 

चन्द्रदार एु* बर वर ६ैतर । अशधिन्यार्दिष १दच्न्याद्धं 

चन्द्रकललेष ५ रतन्नामनकच्तल्ेष च । 

चन्द्रदेव इ भारतप्रसिद्धे कृरुदलस्वे न्टपभेदे ५प्रच्,यबु- 

स्तिगत्तौसतम् (अजु नम्) इच्, पकरने" “सत्यसेनचनदररेनो - 

भित्रदेवः दतञ्चयः?” "शलुक्चयञ्च विंशत्या चन्द्रदेव 

तथाष्टमः" इति च भा० कर २७अ०। 

चह्रय॒ति षु° चनृद्रख द्य्,तिरिव ्य्.तिरद्च । चनदन 
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मप्र चनृट्नशब्द् द ष्यम् ६न०। २चन्दृष्य प्रक्ञागेस्त्ी 

चन्द्रनाभ ° चन्द्रोनाभौ यष्छ रंक्नायाम् खच | भारत. 

फश्द्ध दानवभेदे | “खनाभमख विक्रान्चन्द्नाभ 

भारत !"' करिवं० ३२४ द्ानवोक्तौ | 

ष्वन्टरनासन् ए* चन्द्रश नालान्धव नानान्वख | कपूर 

शञ्धाय्िर | चन्दूसंन्तचनृद्राङ्कयादयोऽग्यन् 

चन्टरपाद् ए (त. । चन्द्रकिरखे। “नियमितपरिखेदा 

तच्छिरदन्द्रपादंः" कभा । चन्द्रचरषादयोऽष्यल् । 
चन्द्रपत इ" ६त० | जुभे अन्द्नन्द्नादयोऽष्यन् | 

चन्द्रपष्या स्तौ चन्द्र इव श्रतं पुष्पमस्याः । चे तकश्टका- 

थम् राजमि° | 

चन्दरप्रभ ए" चन्द्र प्रभेव प्रभाऽख्य । शजेनभेदे हेण । 

, ““हनिरि षद इनव्योषलिफलामरदारचन्यम्निग्बम् । भाग- 

धिमलं स्तः खथटिवचाभाचिकञ्चव । लकबयच्चार 

निशावुगकरतुभब रुगजकरखातिषिषाः | २ कषय 

कान्येव समानि कुष्यात् प्लाट्कञ्चाश्डजतोविद्ध्यात् 

निष्यलरशुदधख्य पुरख्ड धोमान् पलद्वयं लौ इरजसधेव । 

` सिताचतष्कः परमन ` वंशदरानिङुन्पकुग्भतिदन्ि- 

युक्तम् | चन्द्रमभेयं युरिक्ञा ण्योज्धा चाकि निया 

लयते ष्डेव | भगन्द्रं पाण्छ.रकामलाद्ख निने 

वद्धे: कुरूते च दौप्रिम् | इन्त्याभयानु पित्तकफानि- 

लोल्यान् नाङोगते नश््गतव्रखे च । ` सन्यवं दे वि~ 

{भिराजयश्छ नें हे भगाख्ये प्रबले च योज्या | शक- 

चये चाप्सरिमललच्छे  पोकप्रयाहेऽयय्द्र जये. चः। 

भक्तश्च पूव्व ̀  सततं प्रयोख्धा नक्रादुपानं स्थ मस्तु- 

पानम् । आजोरलो जाङ्भनलजो रसो वा प्रयोऽथवा 

शोतजलालुपानम् | बलेन नागसतुरगोजवेन ` बया 

पण्यः च्रे वराः] बोपलितनिम् क्तो डद्धोऽपि 

लक्णायते | न ̀  पानभोजेत परिदहाय्मस्तिन गीोत- 

वातातपरेथुनेषर | ब्ध समभ्यच्यं रतप्रसादेनाश्रा ` 

दटी चन्द्रमसः ` प्राखादादिति" ` सुखबोधोक्तो सुटिका- 

सदे खो चक्रदत्तोक्त शव्द स्तो ततप्रकारोयवा 

४ लिफनाकृक्् टा ्ड़त्वक्कासोनमयसोरजः । : मीलोत्मलं 

विषङ्ानि फेनञ्च सरितां पतेः। ` खाजेन पयसा. पहा 

भावये्तास््रभाजने | सप्रन्नः स्वितं भूयः पिदा चोरेण 

य्त् | रुषा इरिप्रदा वति रन्धश्चाभिन्धचन्लणः । 

चन्दूनल्िफनाप्रगपलागतररगोणितेः। जन पिष्ट स्तियं 

व्तिरगेणतिसिरापहा | निगाद्वयाभयामां सकुषतुः्णा- 

नै 

रचियता । सवेनेमामयान् इन्धादेतत् सौ गतमञ्जनम् । 

व्योषोत्पल)भयाकृष्ताच्ट र्तिः लता रेत् ॥ चबुदं 
पटलं काचं तिभिराच्छंडनिस्.निम् । नूग्भ्यं निष 
शायक्सेन्डगामनःथिलाः | क्र दोपरेङकण्डयो वि; 
अम्ता कफापङ्ा । रञ्गुष्धा भार्भिका दवियुखा ज 

रोती | शलिलायिद्ा बत्िंरिबं नयनद्काश्र- 

तिभिरपटकज्ञाचाश्हरो | अञ्जन चेतमरिच्ं पिमो 

मधुय्क्षा। विभीतशख मध्यन्तु शङ्खुनाभिमेनःचिडा। 

शतानि समभागानि अजाकोरेख पेषयेत् परायाधुष्कां 

शतां षन्ति नेमे च प्रयोजयेत् । बुद् षटं काचं 

तिभजिर रक्गराजिक्राम् | अभिनांसं नर्व यच्च राबौ 

म पष्ति। बन्ति इन्द्रमा नाम जातान्छनपि 
शोधयेत् | १ 

चन्द्रबाला श्ल चन्द्र कपर बे वल्यगश्ित्वात् | 

शस्व लेखायाम् राजनि*। अन्त्खववलध्य इत्यन्ये | 

श्कोषधमेदे {त | रेष्छोत्स्ञायां ४चन्द्रपदयाञ्ज । 

चन्दरभस्पमन् न° चन्दर श्व शुभ्वा भख । कर्परे बाचि 
चन्द्रभाग इ" चन्दर भागोऽन। पनं तमेरे तत्न जातायां 

र्नद्यांस्री। तयोः कथा कालिण्पु ५१२. यथा 

कषय ` जशः | “न्द्भाना कथं शिन्बुल- 

लोत्पन्ना महागिरौ | कोटक्शरकदिपेन्द्, } दृड- 

` ोडितसंत्कम् । क्थ स पव्ंतश्ोडन्दुभागा- 

इवोऽभवत् । ` चन्टुभागाह्धया  काञ्जदौो लाता 

इषोदज्ञा) एतद्ध च्रोष्यमाच्छानां जायते कौतुकं 

मचत | माहाल्बयः चअन्द्भागायाः काकार गिरे- 

स्तदा | भाकर्डय उवाच | श्रूयतां अन्द् भागाया - च 

उत्म्िहिं ज खत्तम:! | युखभिबन्द्,भागख महाक 

नास कारणम् । ल्िमिवद्गिरिसंखक्तरलयोजनवि- 

श्त.तः | योजनल्रिंश्तोच्छ्रायः कुन्दे न्द.भवखोगिरिः। 

लक्िनु गिति रा वेधाञन्द, शद्धः इधानिधिम् | 

विम्ज कलयामास देवार्थ क पितामहः; 

पिरथेञ्च तथा त्ख तिचिषृद्धि्यात्मक्म् । कल्सयामास 

जगतां {हिताय कंमलासनः। विभक्तेचन्द्मा यस्मात् 

तखित् पव्वं तस्ते । ऋतो देवाबन्द्,भाग नाम्नरा- 

चक्र: पुरा गिरिम" कालि* पु २०।२२यअ। 

“माकेणडेय उवाच | “यन्न देवसमा भूता सानौ सख 

मदागरेः| तन्न जात। देवनदी. सौतादख्या व चनादिषेः। 

क्ञाप्यत्वा यदा चन्द्र बौतातोयेमेनोहरेः। चन्द्र 



५२ काण भाग 

चन्द 
पवर हययाक्याव् स्वे ते लिदिवौकसः । तदा सोता. 

ललं चन्द्सञानयोगाञ्च साङ्टतम् । भूत्वा निपतितः 

तखिन् दहज्ञोह्हितसंन्नके | तद्िषङ्ं तदा तोयम् 

तकिन् सरसि निमेलम् | तददय खयं जह्वा विदङ्ग 

साधु नचव्लक्लम् | तहूगेनाञ्जलात्ताइुल्यिता कन्यको- 
न्तसा। चन्टरभागेति तन्नाम विधिञ्क्र खय ततः) 

भायां सागरसखान्तु जयाह ब्रह्मसन््ते। तननवा- 

न्रिितं तोये गदापेख निशापतिः। निभिंद्य पञिमे 

णाश गिरिः कलु प्रवाह्ते। ततृखाख्तजलं भित्वा 

इहल्ञोहितरंत्तकम् | कासारं सागरं जात चन्दर 
भागानदोतुसा। सागरोऽपि तदा भाया चन्द् 

भागां महानदीम् | तेन तोयप्रवाहेण निनाय भवनं 

स्लकम् । एवं तखित् सरत्पच्रा चन्द्,भागाह्वया नदो । 

चन्द्भागे सङहाेले युखेगेङ्गासमा सद्ा” । 

खन्द्रभूति न° चन्द्रो मूतिः कान्तिर्य । रजते राजनि 
तस्य चन्द्रतल्यकान्तिमस्वात् तथ त्वम् । _ [ हेमच° । 

चन्द्रमणि इर चन्द्रप्रियोभखिः शाक त° | चन्द्रकानमणौ 

चन्द्रमण्डल न° ६त०। गोलाकारे विम्ब चन्दरख तना 

नादि न्द्. चब्ट् ९१२ पृरटख्यम् । 
न्द्रमज्ञो स्ली चन्द्र इव मल्ली । अदापद्यां न्द् चि ॥ 

चन्द्रमस् यु चन्द्रम खाट् मिमीते मि-अद्न् मारेथ; चन्द्र 

कणर माति ठलयति भा-अखदुन् वा | श्चन्द्रे रकर्णरे 

च अमरः । “सितासितौ चन्द्रमखोन कञ्ित्"ज्चो°त° । 

“राद्धं इस्त भूता चन्द्रमसं ष्टि" शतिः ।५कर,र- 
पहः सकेत॒ इन्द्रम पखं मण्डन सदानोमू" सद्रारा० | 

तश टनिव्यण चन्द्रमस तत्सम्बन्धिनि “तियिषान्द्रमसं 

दिनम्" द, सि०। स्तयां डप् । “शञ्चाच्िता 

चान्द्रमसोरभिख्याम्'' कुमा । 

चन्द्रमा दी चन्द्रेण मोयते मा-षघञ्यै क ) नदीभेदे । 

«कौशिको भिश्रपा शोणं बादामथ चन्द्राम्" भार 

भी €च्र° भारतवषर नदौकथने 

चन्द्रमौलि ए* चन्द्रो मौलावस्यः। महादेवे इन्दुमोलि 

` शब्द् €२६ पुर श्यम् । “चनुद्रमौलिः सदाशिवः"? 

विच्ण्. घर्मो । 

ष्वन्द्ररसखा स्त्रो चन्द्र दवाद्ध।द्को रसोऽखाः । भारतवभेख्ये 

नदीभेदे । “चन्द्ररसा तास्रपरस्यत्यादि'' भाग०५।१८।१८ 
नदयुज्लौ “तल्नचन्दुरसा ताच्रपर्या द्य ः'” भाग०४।२।२१। 

चन्द्ररेखा स्तनो ६त°। चन्द् मग्डलस्ततचक्ररेखाभेदे 

{ २८९ १ ] चन्द 

रअप्सरोभेदे च^ चन्द् रेखा तिलोत्तभा?-काशोख०८०| 

रेषाकचोलतायाम् राजनि. | ४चन्द्,शेखरसहजाय 1 

चन्ट्शेखर न्द् दग्यम् । ““नसरञुगलेचन्द्,रेखन्त,- 

कोकः" द° र० टौ° उक्तं ५अन्दोमेदे च 

चन्द्रेण, ए चन्द्, अ हु 1दकोरेणरत | काव्यचोरे लिका० । 

चन्द्रला स्त्रो कखाटदेशख्याते १देवीभेदे २तत्स्वाने च शब्दाय चि 

चन्द्रलेखा स्तो चन्द्रः तत्कानिः चिखति विख 
उप स° । (हाकुच) ख्याते १लताभेदे राज्ञजि°। ६त। 
श्चन्द् रेखायाम् । “स्नोमोयौ चेद्भवेतां सप्रा्टकेचन्ट्- 

लेखा"खन्टोम° उक्त पञ्चदशाच्चरपादके ३दन्दोभेद च । 

चन्द्रलोहक चन्द्, इव ुश्च' लोहकं धातद्रव्यम् । रजत. 
धातौ राजनि०। 

चन्द्रवद्ं ४० ६त°। चन्द्ख सन्तानादिपरम्मरायां सच 

इरिवं २५अध्यायादौ उक्घः। त्न भवः यत् । चन्द् व्च 

तह शोद्धवे लि । [ हादथाच्चरपादके न्दोभेरे । 

चन्द्रवत्तन् म° चन्दरवत्मं निद्गद्न्ति बनभतेः ह° र उक्त 

चन्द्रवल्लरौ सी ६त° । सोमलतायासू् भरतः । 

्न्द्रवल्लौ सलौ चन्द, इव वल्ली धाठल्यमपुखाविलवात् । 

१माधवौलतायाम् राजनि० । रसोमलतायां च | 

चन्दरविन्दु ४० चन्द्,; अङगं चन्द्यक्तोविन्दः। अदं चन्द,7- 

कारोपरिगतविन्द् रपस त्रवेशद््पे वख भे डे । 

चन्द्रविदङ्गम एस्त्रो चन्द्, दव अद्ध शुभ्वः पिङ्ङ्ःमः। 

(शङ्खचिल)शङ्खिनि खणे लिका०| स्तिवां जातित्वात् ङष् 

चन्दरत्रत न° चन्द्.ख चन्द्,लोकप्राप्रये न्रतम् नियः । चा- 

न्द् य णसंन्नके बते । चान्द्यणशन्द् दशपरम् । 

चन्द्र्ाला स्तौ चन्द्,: शलेवाधारो बद्धाः | ¶१च्योत्ला- 

यास् लिका | चन्द, द्व शाला उद्धख्वितत्वात् । 

प्रासादोपरिस्य ग्टद्े (चिलेवर) हारा० । “वियङ्गतः 
इष्मकचन्द् शालाः” रषः ! “ष्टषराजः षोडशकस्ति- 

चन्द्,शाला भवेहलभो" ^ब्रुचिर चन्द् शाला षड्ि'थः 

पञ्चभौमञ्च" ० स ५६अ० 1 ततः खाय क । चन्दर 

शालिका १वटभ्यां तिका०। 

चन्द्रथिला त्नी चन्द्रप्रिया शिला शाकर्मघ्यपद्०स०। चन्दर 

कान्ते प्रस्तरमभेदे ।"पह्ादिता चन्द्रशिलेव णम्" भटः । 

चन्द्रशू(स्)र पु चन्दर तच्ज चं के रोगे ऋ()र इव । 

चद्ष््र) (हालौ) द्रति च ख्याते ठचमेदे तत्फले 

न°” भाषप्रः | “चन्दरशू(ख)र हितं ह्हिकावात- “ 

लतेष्मातिसारिणस् । तदुयणा उक्लाः 

७२४ 



चन्द 
चन्द्रयेखर ए" चन्द्रः चन्द्ररला गेखरेऽख | मह्देपे 

इन्द .ष्टच्छब्ट् €<१५ पु* दथगम् | “रहस पालभ्चत 

चन्द्रयेखरः”' कुना०। चन्दरयुक्तः गेखरोऽखय । रपर्व्वत. 

भेदे। श्पौष्यन्पषुत्े करवीरएुराधौये पभ 

कालिका पु ४६ चर तत्कथा यथा 

«कतः एकान्" भूपं प्रन्नो दषभध्वजः । बद्मदत्तफल 
स्ते शत्वेद तञ्चवाच ह । रैश्वर उयाच। द्द् फलं 

जह्यद्त्त' विभज्य च्पते } विधा । मोजयैताः खजाया 

स्व प्रः इख्यमानसः । 

चतसक्गने ॥ श्ाधाखन्ति च गभांसतु भार्यास्ते युग- 

प्रुष ! | कले प्राप्रे च गुप् प्रसवो योषितां लव । 

भविष्यति पश्च } तेवं त्व' करिष्यसि | एकया 

जठरे शोषैः भाव्यौयाख्ते भविष्ति । अपरसख्छास्तया 

कौ सध्यभागो भविष्ति} शधोनाभ्यास्तु यो भागः 

सोऽपरयां भविष्यति । ततः खण्डत्रयं भूष! यथाख्यानं 

वक वक् । यो जयिषय्रि पञ्चात्ते एन एको संवि- 
ष्रति। बद्ध थौ चन्दुरेखा सहल? संभविष्यति । 

तेनेव नाक्ञा खा ख्यातिं गनिभ्रति च भूपते ! '*इल्- 

पक्रमे “दक्वा स सहारेवस्तासां गभर् खयं वदा। 

रुन ̀  जांद्ृवोतोयमात्रनः ,शरखो न्यधात् | ततःपले 
श्तयं देवः प्रविवेश इषध्वजः । तृच्च णात् तत् फलं भतं 

लिभाग खयमेव ह । पौषप्रसतत्फलमादाय शर्दितः 

सह भार्यया । प्रययौ मन्द्र हरोद्यदन्नाप्य षः 

च््रजमू् । ततः खचिते काले प्राप्ने ताभिस्तु भच्वितम्। 

सत् फलं पथा लात् मभाँ्ाप्याष्हिताः शुभाः । सम्प ये 

गमेकाले ठ गभेब्यः सभजायः, । खण्डलयं यक् 
राजा यथा भगे थ भाषितम् । तञ्च खण्डतरयं पौष्य 

यथास्थानम नियोज्य चऋ। एकं पिण्डं चकाराशु तत्र 

इनो व्यजायत } वद्य थः तदः राजन् सइजेन्ट्कला 

श्भा । विरराज यथा सच्छा शरत्काले कला विधोः । 

त' सवेलत्षणोपेत' पौनोरस्कः छनाखिक्रम् । सिंह 

सौवं विथालाच्चं॑दोघौवतमुजं तदा । इहा पोष्यो 

$थ भाव्यौमिस्तिद्धभिः सह संख्दम् । लेभे दिद्रः 

सतृकोषं प्रष्येव विपुलं ततः । तख .बाममाकरोद्राना 

काह्नणेः सलः एरोडनः । चन्द् ओखर इत्येवं काया 
चन्द्रमसा समः। वपे ख महाभागः प्रत्यहं चाय 

रोच । कलाभिरिव तेजसो शरदौव निध्ाकरः | 

ततः प्र्टत्ते भवत एताश्च 

श्वं ति्ाममानां गभे कातो.दतोहर; । चतद्छ्र 

[२८९२ ] चन्द 

म्बकनामाऽ भूत् प्रधितो लोकदेवयोः"" इय् चक्रमे 

““सव्वा' चिति वशे चत्री माव्य, स चन्द. येखरः । 

सापभौमो न्टपोभून्वः राजभिः परियेवितः! च्यभरै 

रिष देषेन्दो विजहार चया बुतः। णवं पौषयघ्ठतो 

भूत्वा लप्रन्वकः प्राप्य निर तिम् । ज्मावन्ता हवये रम्यो ` 
करवोराह्धये पएरे । दशदतीनदीतीरे राजा भत्वा हमोद्ः 

इ" ऊनविं शतिवखौ क्ख: सिदिदन्द् खरः । कथितः 
केन्द्,के ताले भवेत श्दङ्खगरवीरयोः" संगो० दा० उक 

४ वकभेदे । ५ चहृलदेशस्यम हा पठे ६ तदस्य भौ रवभेद 

““चडले द्वा भेरवचन्द् येखरः । व्यकत्पा भगवती 

भषानो तन्नं देवता” | (“विशेषतः कचियुमे वसामि 

चन्द्रेखरे'” तन््रचडामखिः । 

चन्द्रसम्भव ए चन्द, समवोऽख । $बुषे । रचुदरैलायाम् 
चन्द्रकेन ए" चन्द आहुादिकषा वेनाऽ । भारसिद्धे 

खखद्रभेन पते राजभेदे “सखदरसेन एवञ्च चन्दूसेनः प्रक 
पवान्” भा० आ १८६० । “जघान ख (दोखिः) 

षद्. चन्ट्सेनञ्च भानिवम्” भा, दरो १५६ | 
^^सखद्रसेनं निच्जित्य चन्द्.सेन्च पाथिवस्'” भा० सर 

२९ अ | भोलप्राचौविजये । 

चन्दर्न् ए° चन्द्,' हतवान् हन-किप्। ¶दानवभेहे राहौ 
४ “यकाच्बन्द्, हाः राः खं हारो दुल खनः" हरिवः 

४२१ चे तौ षेखन्द् हदअन्द् हा चन्दृतापनः २४.८* | 

चन्दर हनु इ० चन्द्, इव इहेरख । दानवभेद् चन्द्, इन् न्ट 
उदार । 

चन्द्रहन्त, ए° चन्दः हन्ति इन-तृच् ६त%। चखश्ठरभेदः 
भारतयुद्धकाले सएव शूुनकन्टपद्धपेण प्राइभैत, ! यथाह 

भा० अ" सम्प ६७अ°। “चन्द् हन्तेति यस्ते घा, 

को्तिंतः प्रवरोऽद्धरः | शुनकोनाभ राजभिः ख वभूव 

नराधिपः? “चन्द्. हन्ना करोषडन्ता करोधवद्वन एव चौ" 

हरिव, ४२अ०। द्गनवकथने 

चन्द्रहास ए० चन्द् खोर हासः परभाऽख, चन्द् ' हति 

स्वितत्वात् हरु वा । 

मेष्दि° । श्यैप्यं नराजनि०। '४गडच्यां खौ राएजनि०। 

चन्द्रा सलौ चदि-च्याद्ृषदे रक् | १रडायां २विताने चन्द् 

तेपे च चन्द्रत्र° श्य॒द्च्यां यन्दा्चिर 
चन्द्रांशु ए° चन्द खां शएरिषा हूादकोऽएरख्य । विष्णौ पर- 

भेश्वर “ऋड्ः स्यटाच्चरोभन्त्शन्द् भा ्करद्य् तिः" 

विष्ठ् ०. ^दंद्ारतापतिकांशतापतापिवश्नेतमां च 

[ सलौ शन्छव° | . 

शडग रैरावणखडगे च. 

५ 

क काक कक क क क ज 



चन्द्, 

न्द् एरिषा ह1दकत्वात्"? भा , &ैत° | २चन्द्ख कि 

रणे च| । 

्न्द्रात्तप ष" चन्द्ख चतो गमन" ततः पाति पा-क 

(कदौया) ¶बिताने चन्ट्ख खातप इव किरणः । 

शच्छोव्््ञायाम् हेम । “चन्द्ातपमिव रसतास्पे- 

तसम्“ काद. । | तनयादयोऽ्यव्र । 

ष्न्द्रामज ए. ६त°। बुधे इन्दजथब्द् श्यम् । चनृद्र- 

सन्द्रौनन पु चन्द्र दूवाननमख । कार्िकेगरे (“अमोषरूदन 

घो रौद्रः शिवखन्द्राननस्तया? भा० वर २३१ अ०। 

कािकेयनामोक्गौ । रचन्द्र वयवदने वि° । 

न्द्रा ए" €त° । चन्दश्च कलाङ्पे भागे तुस्यभागाङ्ग 

परत्वे अश्व चन्द् ष्व्येव श्यात् । “भुजासक्तेन शुशुभे 

गजदन्तेन केशवः | चन्द् विम्बसंसक्तो यथे कशिखरो- 

गिरिः” इरिवं* ८७ । “मो हयन्नम्ब् जाचोटन्द्' 
चन्ट््खं चूड ! प्रभवति स॒ महाघोरवाणावतंवे !” 

श्यामासखवः । 

चन्द्रलोक पुट पय् षवभेकविकते ऋचङ्ारप्रबन्भेद् । 

“चन्दटालोकमघ स्वय वितदुते सीयुषवधेः कविः” दूति 

इति तदारभ्भप्द्यम् ।. 

चन्द्रावलौो स्तनो हन्दागनस्ये मोपीमेद् । ^राघाचन्द्ावरौ- 

खख्याः प्रोक्ता नित्यः प्रिया व्रजे | लष्णप्नियसौन्द्य 

वेदग्धयरादिदणाच्रयाः'” उच््वलमण्िः । [ राजनि, | 

चन्द्र स्परटा स्त्री चनूद्र आस्छद् यद्धाः | ककटश्टङ्ख्राम् । 

चन्द्रिका स्तौ चन्दोऽस्यखाः आज्रयत्वेन ठन् चदि-दोप्रौ 
रक ततः सख्ये क वा। श्धोत्च््ञायाम् अमरः | रस्य 

लेलायां(चाद्) रेमव्खभेदे ४अब्द्रभागानद्याञ्च थब्ट्र। 

४क्खं स्लोटालतायां ६मह्ञिकाया० । ग्ध तकरटका्ीं 

स्मेयिकायां ९स्थु लेलायां राजनि ०।१०चन् रधर भावप । 

““नेधसक्तविशदां स चनिद्रकास्" रदः । ^“नवचनिद्रका- 

कुद्ठमकोखं तमः”? भाषः | ५न कल्य कुरुते चितत्वं 

चनिद्रका” सा, ० | चनु चनदरयुक्तः क शिरोऽख 

११शिबे पु “चन्द्िकाचुप्रभावेन कता दत्तकचनिद्रका?? 

१२ज्योतृस्नाया इव आह्ादिकायां च्ियां सत्री खटति. 

अतूरद्रिका खलङ्कारचन्द्रिका इन्यादि) 

बन्द्किद्राव ए चनुद्रिकया द्रागोनिष्यन्दो यद्ध | चनृद्र- 
कान्तसण्णौ राजनि° । 

द्दिकापायिन् एसो चनृद्िकञां पिबति पा-िनि। च- 
कोरपच्चिणि शब्द् चिऽ स्तिया खेप् । 

{ २८८३] चन्दे 

चन्द्रिकाम्ब,ज न° चनुद्धिकेव श्यभ्चमस््जम् । दितोव्पके 
राजनि | 

चद्द्रिन् लि° चनुद्रोऽस््यख इनि । १चनुदरयुक्ते “वन्ध 
कादप्रभातेण लता [ द्कचन्द्, का” र छवख युक्तो च 

“चनद यजति प्रचेताः यजु° २०।९७। ^चनद्री'" 

खवखं भयः” वेददीपः । (रवाख्तके च भेदि । 

चन््रिल ए" चनद्र+बा° असत्ये इलच् । १धिवे । श्नापिते 

चन्द्रो खो चदि-रज् गौरा० डोष | वाक्गच्याम् राजनि । 

चन्द श्वर प° चनद्रसेविते काशो भिवरमृत्तिभे चनद्रशन्ट 
दश्यम् । चन्दर थोऽप्यव चिङ्परत्वे न° 

चन्टष्टा स्तौ चन्द्र दोद्याः निष्टायाः वा परनिपातः । 
उतृपलिन्याम् राजनि । 

चन्दोदङण्ड घु चनद्रलतसदकं यब वा उदारेशः कं» । 
काशोस्व कण्डद्छपे दीयेभेदे “तथा चन्दरोदज्गण्डे च 
शराद्ात्त यन्ति पूतं जाः" काशींख° १४ अ° | 

चक्दोद्य इ° चनद्र्ोदयः । विधोः प्राथसिकदेनयोम्य- 

स्यानेष १प्रकाओे दिनेषु तिथिखर्ड मेदस्वित्या नचधिख्पणं 

हरिभक्तिविलासे १६ वि° यथ 

^्रतिपद्यापराह्धिकलिख हू ेव्यापिन्यां दितोयायां चन्द्र 

देनं सम्धाव्यते। तदुक्रसन्नवाधानविषये इद्ध 

शातातपेन । ““दितीया लिखड्न्ता चेत् प्र तिपव्यापरा- 

दिको | अग्न-राघानं चतर्दश्यां परतः सोमदथेनादिति 

पराह पञ्चधा विभक्तसादङ्बतुर्थोभागः | ततश्च 

यन पुतिपदि अपराहे लिदठहसेव्यापिनो दितौया त्न 

चन्दरदशेनसन्ावनमिति" 

इखखबोधोक्ते रयौ षधमेे तत्पाकप्रकारो यथा चखयोधे 

¢यं शद्सथेदलं रसेन्द् पलादं पोडय गन्धकख ) 

शोषः रुकापांसभवैः प्रद्छनेः सष" पिमद्यय क्ञमारि- 
काद्िः। तत्काच्गभ्यो निद्ित' सगादे सत्कपंटे 
श्तदिवसलयञ्च | पचेत् क्रमाग्नौ सिक्ताख्ययन्त्े त 
तोरजः पर्ञवरागरम्यम् । निन्द्य चेतस पलं पलानि 
चत्वारि कपूररज्ञसथेष । जातोफल' सोषयमिन्द्, 

एष्यः कश्मरिक्षाया षृ शाण एकः| चन्दटोदयोऽयं 

कथितस्तु माषो शुश्रोऽद्िवज्लीदलमध्यव्ती । मदोन््- 

दानां प्रसदाशतानां गर्वाधिकत्व' ज्ञययव्यज्ञाख्छ । 

तं घनीभूतमतोव इग्ध' दढदरूनि मासानि सुमस्तकानि । 

साषाद्यिष्टानि भवन्ति पथ्यान्यानृन्ददायीन्यपराणि 

जात । व्रोपलितनाशनस्तदुष्टतां वयःस्लम्मनः समसत 



चप 

गद्खर्डनः प्रचररोगपञ्चाननः । ग्ट, रसराडङ्यं 

भवति यद्य चन्द्ोद्य सपञ्चशरदपितो सटगहशां भवे- 

। चक्रदत्तोक्त वत्तिभेदे स्तौ ततप्रकारो यथा 

हरीतकी वचां पिप्पलो सरिचानि च | विभोत- 

कस्य मच्ला च शङ्कुनाभिसनःशिला। 

त्वा छागीचचोरेपय चेषयेत् । नायेत्तिभिर कच 

च्पधिक्षाजि च. मांसानि यञ्च 

ह् लभ 

सर्वमेतत् समं 

पटलान्यवु दानि च। 
खपि दिवार्क पष्मं सापे केण 

साधयेत । वत्ति बन्दोदया नाम णां टरिप्रसादनो'') 

चन्दोपल पु चन्द्ग्रियः उपल; । चन्दृकान्तमणौ चेमच° 

इन्द् किरणसंपर्कात् तख चरणात् तत् णियत्वम् } 

चन्दौरस प०६त० । ¶वुषे “म्भौ न्यौ तलो चेदिह भवति च 

चन्दौरसः" छ र० टजोक्त चह शाच्चरपादके 

र्वणेषत्तभेदे च ५ 

चप चर्कषिरणे च्° उभ सक° सेर् षटा०। चपययि-ते 

अचीचपत्-त | चिवातोरेव स्वाय णिचि तदर,पभित्यन्ये । 

प सान्ते ग्वा पर. सक० सेट. । चपति खचापौत-खच- 

पोत | णिचि चापयति) 

चप गतौ एुनउभन्डकन्सेट ददित) अम्मयति ते खचचम्यतत 

चपट ए* चपरेट+षषो- ( चड ) चपेट अमरटीका । 

चपल न° चुप-मन्दायां गतौ कल छपधोकारखाकारः। 

$्थीतर मेदि° शच्चण्िके नि° हेमच° । श्पारदे ४मतय्े 

५चातके हैप्रन्तरभेदे च एु° भेदि" च्चये ए राजनि०। 

स्तरले चञ्चले च त्ि° मेदि. । €दोषभनिचित्य कमेका- 

रणि त्रि*खम°| १०बिकले लि. शब्द र° | ११लच्छयां सतनो 
«निलयः शियः सततमेतदिति प्रथित" यदेव जलजन््- 

लया । दिवचात्ययात्तदपि छक्तमद्ो चपलाजनं प्रति 

न चोद्यमद्ः:"” सावः । !२बिद्यति १३१ खल्या १४प््ि- 

ल्याञ्चस्त्री मेदि०। १५जिह्गायां सलौ शब्द् च | १६- 

जयायां 9अमादरायां स्त्रो राजनि०।५नौोचि †नियतमिह 

यद्चपलो नियतः स्फटं 
५८ 

रात्रौ न पश्यति । 

नभास निम्नगादतः" माघः 

शे शवाद्खपद्मष्यथोभत” रच :। “नन पाणिपादचपलो न 

नेलच पोऽ,” भः । शौ णडा० ७त, । नेनचपलः 

पादचपखः। चे चा कतादिभिः अभ्ततङ्गावार्ये समासः 

चपलशतःचपलभूतः । विसा युव चनशब्द् पर 

वतपुरूभर अख प्रति ्वरत्वात अन्तोद्त्तता । चपलकटुकस् 

प्रियादि°तस्िन् परे पूवे न इवत। पकाशमाना चपला 

विद्युत् यत्र पुकाथमानाचपल द््रादि। चपल 
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भावः अण्व चाप मन ष्व् चापर नन त्व चप 

खत्व न° आनवस्थितत्वे “सहज चापलदोषसखद्धतः'” 

माचः। “"सा चापलायेति गयान् न्धषंधीत्'" क्मा° | 

“उभयाङ्गयोजेकारो ददितीयतग्यै गमध्यगौ यखाः। चप- 

लेति नाम तैखाः पृकोत्तितं नागराजेन? ह° र» ख्गो 

चखाग्या विरे १८मानाडत्तभेदे स्रौ । साये क । चञ्चले दि। 

ष्टशा० खभततद्भावा्ये क्यडः | चपलायते खचपनायिष् 

चपलता स्लो चपच-तल् । चाञ्चलये स।*द्° उक्ते रव्यभि- 
चारियुणमभेदे। “सधृतिच पलताग्लानिचिन्तावितकेः”” 

व्यभिचारिण उद्श्य ““मातृष्ययंहषरागादेचाण््य- 

सगवस्थितिः । तन्न भत् सनपारुष्यखच्छन्द्ाचर खादयः" 

दति शच्छिला ““अन्याच्च तावडुपभोगसहाद् ब्टङ्! 

लोल" विनोदय सनः श्ुमनोलताघ्च । छग्धामजातरजसं 

कलिकामकाले व्यथं" कद्र्भयखि किं नवमालिकायाः"? 

सा° द् उदादतम् । 

चपलाङ्क ए* चपलमङ्गमख । शथिश्यमारे जखजन्तमरे । 

ारा० | [ २ उक्तं न्दोभेरे 1 
चपलावक्ता न° “चपलाधक्गानयुजोनेकारदेत् पयोराशेः” इ° 

पेट ए चप-वबजय क चपाय सशान्त्वनाय रटति गच्छति 

द्ट-क । विस्त, ताङ्कुकिके हस्ते (चापड़) स्त्रीतमोष्यते 
^“खर्ड़कोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददातौति'" भाष्य 

प्रयोगात् ! खार्ये क ¦ अल वार्थे आअमरः। ` 

चपेटी स्लो भाद्रक्लषष्याम् । “प्रत्या दादे भादि 
सम्प्,ज्ापरत्यटृ्वये । छते जाते तथा षष्टं षलोदादथ 

ख्पिणो । वैशाखे चान्द्नौ षो च्चे चारवसंन्निता । 
आषा कादृमौ न्या चआवथे लुण्डनो मता । भादर 

चपेटी विख्याता दरगांख्वाशचयुज तथा । नयद्याख्ा 

कार्तिके मासि भागे मलक्द्पिणो । पौमे माखन्ररूपा 

च शोतला तपसि टता । गोद्पिणौ फाल्गुने च 

चेते ऽथोका प्रकौत्ति ता,, स्कन्द° पुज 

चप्य ति° चप-पवमांनत्वात् कम्परोखि यत्| खदनीये। 

५^“चष्य' भवव्यन्नाद्यखावरुदय ' शत ° ब्रा ४२ ७।२।१३॥ 

५“चग्य' न पायुभिं बमः यजु° १६ । र्ट । 
चम खदने भ्वार ० सकर सेट । चमति खाचामति। वि- 

चमति । ऋचभीत् चचाम चेभतुः । उदित् चमिला 

चान्तः पुनराचामेत्” तिः । “मनाग मग्नोऽपि 

नाचामसिः? प्रवोप्रच० ॥ चाम मघ लाध्वीकभ 

चचान्त्वा } खाचान्तः । आचमनम् चाचमनोयम् । “अ~ ` { 



चम् 

भट्टिः । सिचि चामयति। “रसां किमाचामयसे न 

चप" नष । 

च्वम भके खाद वेदिकः प° सक सेट् । चम्नोति उदित् 

च्व सिप्वा चान्ल। | कविकल्छद्र् मे 'कुस्मियां गन, गव्यां 

चम् नचम् जम् जिघ् कम' इति वाक्य परोऽदुबन्बः 

ूष्ेशाम्" इति तलोक्त: सब्ये"णाचदित्वच तेन शन्द्- 

, क्लद्रमे स्वादिगणोयसख उदित््वादुक्किः प्रामादिक 

उमत्कार ए०चमदित्यव्यक्त क्रियते कं-भावे षञ् | लोका- 

नोतंबस्त् ष्टा चित्तख खानन्दहेतौ प्रकाशे विये, 

““लोकोत्तर चमत्कारप्राणद्च प्रसादभिः”। “चमत्कारञ्च 

निन्तविस्तारद्पो विख्यापरप््याय'" सा द्० | “रसे 

वारश्चमत्कारः सभत्राष्यलुभयते" तड, तघ सपर दत्तवा क्यम् । 

““चमत्कारश्च लोकातीताथाकलनेन किमेतदितिन्नान 

धाराजननेन चिन्तन्तेः दीषं विस्तारः । दददेतभ्योऽ- 

समवित लन्नानेन हेत्वन्तरालखन्धानाय  भनसो- 

 व्यापारभेद यत्र चित्तविस्तार इत्यन्ये । ̀ चख विधेष एव 

च्वमत्कार इत्यपरे! चमत्कारत्व्च अादादगतो जाति- 

विषः यथाह रसगह्कगाधरे “रमणौयाथप्रतिपाद्कः 

शब्द्: काव्यः रमण्ौयता च लोकोत्तराहुाद्जनङन्नान- 

मोचरता लोकोत्तरत्वञ्च आह्ादगतश्चमत्कारत्वापरप्यां- 

योऽचभवसाकिकोजातिविरथेषः” इति । “इत्यः च चमत्- 

कारजनकभावनाविषयाथप्रतिपाद्क शब्द्त्व यत्प्रतिपा- 

द्याथेविघयकभावनात्व चमत्कार जनकतावच्छरट्क तत्तव॑, 

स्वबिभिटजनकतावच्छे दकाय प्रतिपादकतासंसगेंख चम- 

त्कार त्ववन्त्वभेव वा काव्यलमिति फलितम्” इति च । 

कर्तरि अण॒ । र्खपासाे विका०। 

श्वमरघस्तली चम-अरच्। +मह्हिषाकतौ स्गभेदे, यख षु- 

चरेन चामराख्यं व्यजनं भवति, स्त्रियां जातित्व(त् डेष् । 

` “कर्वन्ति बालव्यजनेचम्ं :'” «“बालप्रियत्व शिधिलं 

चव्यं: क्लमा | “सरति चालुवन चमरोचयः'" 

साचः । श्देत्यभेदे ए* । रचमरथालजाते चामरे न° । 

चमरपच्छ पुसी चमरस्य पुच्छमिव पच्छमख्य । (केकडे) 

`. ` बिेशमे शपशभेदे । राजनि० | ६ त° । चामरे न 

चेमरिक पु चसरमिव केशरोऽस्त्यखं उन् । कोविदारदचे 

रक्ताकाच्चनारे त्च खमरः > 

चमरो स्तौ चमरजातिस््नौ डोघ चमरशिवाकारोऽस्त्खा 

अच गोरा. ङोष् बा । १चसरजातिस्तियां चमरन्टे ` 

` उदा । रञ्जय. नेदि° । 
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चमसं पुनर 

चमू 

अङ्ग चाँद चमत्यसिन् चम-ञअसच । 
५ 

१पलाशादिकाषजाते यन्नियपात्रभेदे तज्लच णभ दादिक' 

यज्ञपाश्चः उक्तं यथा । 

चमसानां तु वच्यामि दरडाः ख.बतुरङ्कलाः | नङ्क 

लस्तु भवेत्ख्कन्धो विस्तारच्त्रङ्कुलः। विकड्ुतमयाः 
9 » ५ „  खच्छावागत्रिलाचमसाः ख.ता;| अन्येभ्यो.वापिवा 

कार्यास्तेषां दर्डष्र ल्तयम्। होदर्मण्डल णव खा- 

इ्मणचतुर चकः । उद्भातृणां च त्रयिः खाद्याजमानः 

थुः खा, तः। प्रशास्तुरवतष्टः खातो ब्रह्मश विनः | 

पोढरपं विशाखो खान्नंषटुः खाद्िग्टङ्यीतकः । अच्छा- 
वाक्य रा्हाव ाग्नोप्रस्य भयूखकः । इव्ये ते चमसाः 

मोक्ता ऋत्विजां यन्नकम्म्ं खि । पलाथादा वटादा- 
न्यलादा चनसाः ख.ताः'' कान्यार रौर १।२।३६। 

४५ 

्तभाष्ये ककः ^ च चमसश्वतुरश्रो हादशाङ्क्,ल 

दोषश्ववरङ्ग,लखातः सहन्तञ्च भवति परिथिष्ाव् 

ष्टतक्रारप्रस्यानाच्च। चमसवतृच वेष्येति छ्.वख चठे- 

रश्रतां विधातु चभसवदिवत्येव चमस सिद़ां चतु- 

रश्रतामाह” काल्याशश्रौ° २।२।१। “चमषवद्विशेषाव्” 

शारीर छर । “अवा गविलच्चमस" इति तद्धाषर्टतद्तिः । 

स््नीत्वमपि मेदि । रसोमपानपात्रभेटे च । कम्मण 

अच् । रेपपेटे पिटकभेदे ४चड डक च पुर “चं 
यच्छ व्कमाषाणां चमसो साऽभिबौयतेः” भावप्र" जक्त 

(भरमसी) खाते ५माषचष्णै च सती गौरा” डम् । 

चमसिन् पुणचसस+अस्त्रथे इनि । चभसयुक्त ्त्िवां डय 

ततः नडा° अपत्ये फक् । चामसायन तद्पव्ये एुस््रीः 

चमसाद्वद पु* भारतप्रसिङ्ग प्रभासान्तिकख्ये दीथेभदे। 

“ततस्तु चमसोद्ध दमच्य् नस्गसद्वली । चमसोद्धोद द्- 

त्येवं यं जनाः कथयन्त्य त” भा० शल्य" ३६० | “रब 

वै चमशोद्गदो यलादण्या सरखती । यल नासभ्थवनतेन्त 

सववाः पुर्याः ससदरगाः"” भागव १३०० । चमसोद्न- 

आश्रमान् सरितश्चोव सरांसि च नराधिप!) 
८५८० | 

स्यत् न ० 

चमसोद्धेद्नं विप्राख्तलापि कथयन्दय् त"' 

“स्नात्वा तु चभसोद्धदे अग्निष्टोमफलं लभेत्" ८२अ०| 

चमो कार पु° लतस्वराभिधे खणे खोत्मनतिस्याने शन्दायचि° 

यद्योगात् खधे' चाभोकरियय् च्यते । 

म् स्त्री चम-ऊ । सेनामाते (गजाः ७२४, . रथाः ७२६ 

अश्वाः ९१८७) पदातयः ३६४५), एतत्संख्या दान्विे 

सैन्यभेदे च समरः । “अचौ हि णोगब्द् ४६" टण्म् । 

७२५ 
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^र्ादहेनोनवशशिष्टता वासथोनां चमुना" नेच । 

ऋपधारे ऊ । शचम्सेस्त्री द्रष्सा सधद्चमषट्'* ऋ° १। 

१४।४। ˆ'चमष्द्ः चमसादिषाले ष अवस्थिताः'' भा | 

४दावायिव्योः हिर वर निष 
ह दन ५ > प € { 

चस्मूखर श" चमघ्ु चरति चर-ट) र्संनिक शब्द्ाथ चिर! 

ष्वमनाथध पण ६त° । संन्याध्यक्ते ““बु4तिचमनायभोज्य- 
©. # [प 

चस्त्राखास्'* इ० सं° १६अ० । ~ चमपत्यादयोऽयत्र । 

चूर पुतो चम-खजंरा० शर षो° ऋत ऊच्वम् । स्हय- 
५ € *%. ४६ 

| ““चकाशत चारुचमरुचम्भ णा नाचः | 
[० क । 

भद् 
सरयुग" न चमरडशः"* प्रसन्नरा०। 

च्वमूद्धर षण चम्" दैत्यवैन्य' इरति ह-खच । भडहादेवे 

4 चमहृरः रोच व्योमारिः शङ्गोभवः” मार अहुर 

६१अ* शिवनामोक्तौ । [पष्मष्दौ न०। 

षठम्प्र पु° तु° चपि-अच। १कोविदारषक्े शब्दमाला २तत्- 

चम्पकं प चपि-ष्व्ल्। (चापा) प्रदधपुष्मप्रधाने 

श््चभोदे अमरः । 'चम्यकः कटुकस्तिक्तः कषायो मधु- 

रोह्हिमः | विषकमिद्धरः रच्छ कफवाता श्डपित्तहत्” 

भावप्र"तदुयुखा उक्ताः 1 रतत॒पुष्पादौ न०“व्यालोकयच्च- 

स्यककोरकाबलौः'” षर | “उन्जिद्रुष्य चन चस्यकपिद्ग- 

भासा" लाधः | श्पनसफलेकभागमोदे (चापी) ख्याते 

पदाथ (चापाकला) पुशिद्धे ४कदक्ीसेदे एु० तत्फले न° 

राजनिः । “चभ्य्ं वातपित्तन्न' युर वीयंकर' तथा । 

ऋतिशोतं रखे पाके मधुरं कथितं बुधेः""भावप्रतद्युणा 

खक्ताः। ५ साङ्ख्यमतसिद्धे सिद्धिभेदे «न्यायेन खयं 

परीक्ितमयथयं तावन्न श्रह्वते यावद् युरुशिष्यसब्रह्म- 
चारिभिः सहन संवाद्यते अतः इड्ृदां युरुशिष्य- 

सब्रह्मचारिणां संवाद्कानां पुप्निः खड्तप्रा्निः षा 

चिडिचत्थी चम्यकसच्यते इति" सांख्यश्ास्तरम् । 

चम्कचतुदंशो सो च्योूकचददेग्दाम् च्यरमासे 
दय् पक्रभे “चतं श्यां च शुक्तायां चम्पके: पूजयेत् शि- 

वम् । अयुतेन सहसत वां शेव परमेश्वरि } । पायस 
बलिं दद्यात् ततो नक्तं चरेदटुत्रतो | वृषस्थे ऽक पिमे 

न भ्यो जायते वि। विमध्वक्त चम्पके सहस" 

जद्धयाच्निथि | चयण्टि' ज्वरान् .इन्ति कत्वा दरहा ख 

यानि च। चम्यकचतुदरगो ख्याता पूजयेद सदाशिवम् । 

द्जन्््तं* पा पमद्धं नादेव नश्यति'" मतख्यद््° ४५प० 

चम्मकमाला सी चम्यक्पुष्निर्भिता माला ६त० {चम्पक 

एपरमादायाम् । रचभ्मकपुष्माकारे स्ञोणां कर्ठाभर ण- 

ड्द्- 

[ २८९ ६ } च्य 

भेदे । (चापकलि) अन्दाये, | “भौ सगयुक्तौः चम्पक 

भाला'' हरण उक्तं दश1चरपा्टके श्वंत्तमेदे चम्पक 

सालेत्यल ^रूक्यवतीयम्*” इत्यपि पाठः । 

चम्यकरम्प्रा स्तो चस्यक्तोपपदा रम्भा था* त° | (चापा- 
कला) कद्लीभेद् राजनि° । 

चम्पकारण्य न चस्यकप्रधानमरण्यम् | भारतप् सिद्धे 

तोधेमेदे "ततो गच्छेत राजेन्दर ¦ चम्पकारप्यङत्तमम् | 

तल्ोषय्र॒ रजनौभेकां गोसहस्रफलं कभेत्'” भा० वर 

द$अ° | [ ज॒ । पनसे (काठाल) ब्दा्थेचि° 

चम्पकालु पु" चम्पक्ञेन पनखावयपभेदेन अलति यल 

चम्मकावतो प° चम्पक+अस्य्ये मत्य भद्ध वः संन्नायां 

दोषः। चम्मापुया' कथेराजघान्याम् (भागलपुर) 

ख्याते पुरोभेटे शब्द्रत्रार । 

चम्पुन्द ४० चज्यश्च कृनदते कृदि-अच् । (चादकरं डा) 
म्ययभेदे राजनि° , { ६५० । पनसं विकार | 

चम्पकोष र्ु चस्यङेरष्यरते खल वख आधारे क 

चम्पा स्त्ली चम्प-अच्। कपु ्नङ्गदेशस्ये शपुरोभे द् । 

(पाद) याते तन्निटस्द श्गदौभेदे श्पनसावयवभदे 

(चापि) शब्दा्थचि° [शब्द् ऽरष्ट° दशयम् । 

चम्प्राधिप पु° ६त० । क्ण तख तद्भाच्छक्था अङ्घाधिष- 

चम्प्रापुरौ स्त्री चस्यानास्का पुरी । चङ्कदेश्स्यं कण॑राज 
घान्यास । चम्यानग्यदयोऽ्यन् । 

चम्प्राल, पु° चम्पया अलति अल-उण् । पनसे शब्देरत्रा०। 

चम्पावतो स्तो चम्पा अङ्गदेशस्यः नदीभेदः अस्यसयाः मप् 
सख वः। चम्पापुय्यौ शब्द्रत्रा० । 

चम्पू सती चपि-ऊ | ““मृद्यपद्यमवी वाणो चम्पु रि्यभि- 

धीयते"? द क्तो काव्यभेदे लटा० । 

चम्येण ९. ६त. । कणे तिका० । [ बाख्षु बभ्र 

चम्पोपलक्ित ० इतर । १अङ्गदेथे हेमच० रत श- 
चम्व गतौ ग्वा०्पर०सकग“सेट् । चम्बति अचम्बोत् । चचम्ब 

चम्रिष् लि° चम चमसेषु इष्यति च्छति दष-किष् बे 

जि° वख रः । चमसस्य | “तख चज्िषोऽत्यो न" ऋ. 

१।५६।११ “चमूषु चमसेषु दइषः। वत्तं मानाः” भा०, एषोऽ 

दीधः चस््रौघ इत्यष्यत्रा । “^ चन्नोषो म शरदा 

पाञ्चजन्यः” ' ० १।१००।१२। 

चय गतौ स्वा० खा सक पट् । चयते अचयि्ट॒चेये। 
चय पुर चि-भावकम््ादौ खच् । समे | स्वप्रे प्राकार, 

स॒चबन्धने । यदुपरि प्राकारो नियते प्रकारमूकस्वित 
त 
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चग [ २८९ ऽ |] ष्वर् 

वैदिकेति यावत् । तथा च।यथास्तरम् । ^ खातच,त सारणोद्धाटनादौनि षट् क्ीखि “प्रति वमभि- 

दा वप्र" कारयेद् तखोपरि प्राकारसमिति" ` पगार चर योऽखमान् देष” अथ० २।११।२] चअभिचारण्ड्द् 

इति गौडभाषा | परिखो. तश्हत्सत्पे | तन श्यम् । 

क शरमह्े “सपत्रति चालुवनं चंमरोचयः” | ^निल- | वि+अभि-+विशेषण अतिक्रमे। यख यथात्ववितं तख 

1 येष नक्तमसिताग्सनाञ्यै.'' “चयस्तिषामित्यवधा- तदतिक्रमे । “उस्राणां व्यभिचरतोव सप्रसप्रौ' किरा०। 

५ ह पुरः” इति च साघः | वप्रे ^“चयाङालकशोभिना” «व्यभिचचार न तापकरोऽनलः'› नेष | दतोः साध्या- 

॑ ङा०्व०१६०अ० | ५ अग्न्यादेश्चयने संख्कारभेरे । “यन्तांच भाववह,त्तित', साध्य च हेतुसुमानाधिकरणाभाव 

इचयानलान्* हरिव * ४१अ०। हैषष्यदेः समाहरथे प्रतियोगिल्ल' व्यभिचारः| “न तावद्व्यभिर्चारितत्व' 

पटे भेदि० ! चये कुशलः आकष कन् | चयक तद्धि न साध्याभाववद्डृत्तित्वम्'" अदुमार्नाचन्ता* । स््नी- 

चयनकशले त्रि* } स्याञ्च पतिमतिक्रम अन्यषुःसखि गमनं व्यभिचारः| 

खयन न° चि-गावे ल्छट् । ¶पष्नादेः चमा हरये र्न्यादेः | शअश+समन्तात् चरणे । “कषायं अवचारितम्” । “कफ 

संख्कारभेदे च । चयनप्रकारः कातोयादौ दग्यः “स वानज्वर' इन्याच्छीघ्रः कालेऽवचारितसम्”” “प्रमाजेनं 
यथा कामयेत तधा ज्खध्यांदिति अचयनख तथाचयन- घावननच्चु वच्छ वीच्छावचारयेत्” व्वा" पुनण्ेवाद्धोव 

खखेति" शत°व्रा०€।५।२।११। चौयतेऽनेन करणे ल्युट. । लेपे साध्वषचारयेत्” इति च चश्च, ! 

यंखकारसाधने श्यूपादौ च । “थेन भागोरयी गङ्गा | चखा+-अलुष्टाने। “"प्रख्ितायां प्रतिष्ठा स्थितायां स्थिति- 

चयनैः काञ्चनेखिता”” भा० दरो° ५१अ० । भाचरेः" रघुः । “4वद्यदा चरति खे हः? गीता । प्रति- 

छर गतौ भ्वार चर" सक°सेट। चरति अचारोत् । पाल्यत्वादिना सद्शौकरथे च “संप्राप्ने घोडे व 

चचार चेरतुः । ^दिवा चरेयुः कायाथ चिद्धिताराज शत्र भिल्लवद्! चरेत्” चाण० । 

श्रासनैः” मणुः। “चेरतुः खरदूषणौ? "भदः “हंसं तनौ | अधि+-आ+-आभिक्योनाचदरणे ““गय्यासनेऽध्याचरिते च्रयमा 

श्धिहितं चरन्तस्”” ने्* | चरः चारः चरणम् न समावियेत्'ः ष्लुः। 

अरब चरित्रम् । चरन् चंचब्यंते “ततच्चचग्यमाणा- | चअनु+खा+अुगमने तच्यद्ड्पाचु्टाने ५कोच तत् कस्म रा- 
सौ भह्िः। यङ्लुकि चंच्रोति चंचत्तिं | जर्ष नाभेरन्वाचरेत् एमान” भाग ४।५।७। 

इतति+अतित्रासय, गमने +अतिचेरवक्रगत्या युयु पर- | सम्-उद्+आ सस्यमाचरणे । “बालानपि च सागेस्थान् 
स्रम् भागः १।१७।१४। “श्योगतसञ्चा्यचरत् योगं सान्तेन ससद्1 चरेत्" भा० शा० २२० । 

दिवि निशाकरः” इर्रिवं° २९६] “ एलाः पितृनत्य- | उप+खा+पाखने । ““उपाचरति तन्नख धनानामौश्वरम् 
चरच्रा्यंचात्यचरन् पतीन्” भा, श7० दरे८ऽद्लो, । प्रभुम्" भा० स १०० । 

अतिचारृचन्दोक्तो ऽथे अतिचारशब्द <<ए० दग्यम् । सम्+ख+सम्यगाचारे | “त्वया पापानि घोराणि समा- 

 वि+अति व्यतिक्रमे “तवामहं न व्य॒तिचरे मनसाऽपि कदा- चौ्णानि पाण्ड षु"? भा.क० ९१अ० | उपधातस्त्वस् । 

चनः राभा, ११ ॥ [ १।९।१।८ “उर्छिष्टाच्ननिघकञ्च दूरादेव समाचरेत्?” मनुः । 

ऋअधि+आाधिक्परन चरणे । “यापरिष्टादधिच्ररसि"> शत+ उद्+-उद्ङ्घप गतौ सकण आाक० | धम्मं सञ्चरते ““ घस्र 

अह +लुगमने पचाद्गमने सादशकरणे | व्यदुचरः | सक्नङ्कय गच्छतीति" सि° कौ० | उपरिष्ाद्तौ खक० 

श्प+अपकारो चमिष्टसन्पादने | "योयन्ते प्रामपचरेत् त प. | वाष्म उद्धरति ““डपरिदटाद्च्छति' सि° कौ । 

माच्ीत वै दिजः" भाग्या० ९५८६ । “पिददेवभि- «सौदामनी खञ्चरन्तीं यथेव” भा० व १११क. । “चोषा - 
ष्ट्याञ्च न चापचरिता मया?" मार्क पुर इन्द रुदचरत्” भिः “दिव्य् ये ध्वनिरुदचरत् व्यम् 

 च्भि+अआभिश्ख्येन चरणे तिक्रमे व्यभिचार च “पतिं वानोदिगन्तान्"' रः । कण्डताललाद्यभिघातेन रत्मा- 

या नाभिचरति भनोवाग्देहसंबता” महः भवेव दने ““सज्ञतद्धरितः शब्दः सशद्थः गभयतोति न्यायः । 

नाभिचरो कदाचित भा९ वि° ४५७ ° | अनिष्ट “अन्यदा जगति रास इत्ययं शब्द् उद्धरित एव माम- 
सम्मादने “श्य नेनाभिचरन् यजेत" छतिः। अभिचार ' गात्” रच, ¦ । 



चर [ रेरथ्ट ] 

पि+उद्+विथेषेण उल्यितौ । “यथाऽग्न : चुद्राविसूक्, लिङ्क 

वय् रन्ति" शत° त्रा° ४।१।१।२३। चर 

सम्+उद्+सम्ययुल्ितौ । “ब श्ञ्धरन्यसखादापः'> नि०६।११ 

चर् 

कौ | “पड्यां न्टपः सञ्चरमाथ एवः" नैष | 
संशये असंशये च चरा उभ. सक* सेट । चारयतिते 

ऋचोचरत् त॒ विचारयति विचाश्खा विचारितः 

डप+उपासने “गिरिशसपचचार प्रत्यहं सा सकेशो" कुमा०। | चर् पु" चर-अच्। स्वपरराद्रटचान्तन्नानार्ः राजनियोगेन 

अन्यथास्यितख वस्तुनोऽन्ययात्वप्रतिपादनद्छपे श्द्ादि- 

व्यापारभेटे उपचारश्च लच्तणा खल वा । “यया लोके 

स्वशक्निष॒ योधेष वतमानौ जयपराजयौ रान्न डप- 

चथ्येण्ते" सा० द्० । “^तेनोप ष्यं बरे राह्धः?' | ^श्याम्यो- 

त्तरा शथिगतिग तेऽ, पच ते तेन" ह° स° ५।१५। 

इस्+इष्टाचरणे। “कामवक्तव्यहृदया सत्तार इच्रन्ति याः'” 

रामा० आर २।२५। 

निस्+निगेमने ^इतञ्चेतच्च निशे रुह्ं टाः सने युयुतृसवः"” 

रिवर २२अ० | “'यतोयतोनिश्वरति मभश्चलमस्थि- 

रम्” गीता । 

परि।परितोगमने “कङ्का श्यनासतधा ब्टघ्रा नीचैः परि- 

चरन्ति च" रामा ल° १६।११। परितः सेवने ““गाल्- 
सुाहनञ्चव आरभापनयनस्तथा | शक्रः स्वेषु कालेषु 

दिति परिचचार इः" रामा° बा ४६ अर ११। 

“चाज छित्वा कृठारेख निम्ब" परिचरेत् यः? रार 

अयो० ३५१।१४ । परिचर्या परिचारकः | 

प्र+प्रकाेन गतौ | ^प्राणः प्रालौयतं ततः एनच प्रचचार . 

हः" भाग्वाश्च.२९अ० प्रकमेष चरणे च | “यैः कर्मभिः 

प्रचरितेः शुर वयन्ते दिजातयः) महः । प्रचारः । 
सम्+प्+सस्यग् प्रकाशक । “खद प्श्टति चैने लोके संपर- 

चरिष्यति" भार खानु° €६अ० 1. 

वि+षिथेषण गतौ “विचरन्ति महीपाला यात्रां विलि- 

गोषवः” रामा. ओआर्० २६।७ | “ततोद्रौ णिसा वीः 
पाये विचरिषन्रतः'' भा० वि° ५९अ० | '"्रालौः न 

तरिचरेचुस्ते यामेष नगरेषु च'' “इन्द्रियाणां विच 
रतां विष्येष्वपडहारिष” मनः| वषिनचु° चरः 

पर्यालोचनया निखये । ““खायति' स्ैकाय्याणां तद्ा- 

त्वञ्च विचारयेत्?" मनुः। ‹.सिल्नामिल' विचारयेत्" 

भाग पा श८२६। “विचारटक्तचारटगयवनत्तंत'' 
^“भविता न [अचारचार् चेत्” >ष०। 

सम्+सम्यग्गतौ %नेव वाताः प्रतायन्ते न मेषाः. सञ्चरन्ति 

च" रिवर १०७५८ | “भ्राभेखल" सद्चरतां घना- 
नाम्" कुभा० “सन्चारोरतिमन्द्विावधि” रतिमश्नरी 

करणपिभक्तिसड्कारे धाक | ^“रयेन स्चरतेः' सि° 

इतस्ततो श्वपणकत्तं रि चारे प्रखिधो, अमरः रकष. 

दके, राजनि० | ज्योनिषोकतेषु इमेषककंटदुलासकर- 

राशिषु ४खातिपुनवेद्ठश्रवणादिलिकर्ूपे नचनमेदे 
५भौमवारो &अक्ञद्यु तभेद । चले अनवस्थिते त्रि*मेदि०। 
य्खञ्चनखगे षस शब्द्मा०। चरलक्तथादिकशक्त' 
युक्गिकलखतसरौ ^विवखानिव तेजो भिर्मेभख्छानिव वेगतः | 

राजा चरो्लग् सै पराभ याज्ञोकषन्दमतैः। तके ङ्गतन्चः ` 
खटतिमान् सोयभावप्रकाशकः । क्त शायासषदो दचचः 

सठेत्र भयवजितंः । शछभक्तो राजघ तथा काांां 

प्रतिपत्तिमान् | पोनिडइन्याञ्खारोण पररा बिच 

चः | कालज्ञो मन्तङुशलान् सांवत्सरचिकरित्सकान् । 

तथान्यानपि अुञ्खोत समान शुद्धचेतसः । चम् इंच 

वथा लुब्बान् | दटाथान् तथ्यभाष्रिणिः। पाषर््िन् 

सतापसादौन् परराद्ं नियोजयेत् । खदेशपरदेथ 

ततान् छथोक्ान् छवि चश्चणान् | वात्ता हरव्यांख वदं चौक 

चराणां विनियोजयेत् | मैकख्य वचने राजा चारख 

प्रत्ययं वेत् । इयोः संवादमान्नाय यद्युक्तं कायं मार- 

भेत् । तखाद्राजा प्रयुञ्जोत चरान् बह्धससङ्ञान बन् । 
नोर तोवासनाः कुजास्तद्विधा धे च कारवः । भिचक्य 

चारणा दायो मालाकाय्ं: कलाविदः | अन्तःप्रगर्तां 

वात्ता निद्रे युरलख्िताम् ¦ प्रकाशश्चाप्रकाशङ चरस्तु 

दिविधो मतः | अप्रकाोऽयखदिष्टः प्रकाशो दूतसंज्नकः" 

५शतुप्रजाग्य्ड्ं विच्नाढ़ कुशलाञ्च ये । ते युद्यचाराः 

कत्तंव्याः यथायेश्तबोधकाः'* श्ुक्रखिलनीोतिशा० । 
“चरस्थिरहयाकसकनामधेयामेषादयोऽमो क्रमशस्तिधा ख + 

जग्रो°त° । “वातादित्यहरिव्रयं चरगणः" च्यो° त° 

१५।।१।२१।२३।१४ सं ख्यकनश्चत्राशि चराणि । “येऽनेन 

लडोटयकालिक्ासते देशान्तर ण सपुरोदये ख्यः। देश- 

नेर" प्रामपर' तथान्यद् याम्योत्तरं तञ्चरसंन्रखक्तम्” 

कि*शि° "(यच्द्यान्तरकमेखा लङ्ायामौद्यिका यहा 

जातास्ते देशान्तरक्मखा सपु रौदयिकराः ख्: । त्च 

देशान्तर" दिविधस् । एकत ॒पृवापरमन्यद्याम्योत्तरम् । , 

तञ्चरसंन्नक्तम्'” प्रमि° उक्त याग्योत्तरारौ देशानरे । 

चरानयनप्रकारादि ० श्र नारयाभ्यः द्र्भिंतं यषः 

ध 
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“खय दिनरालिमानन्नानाथे' चरानयनं विवक्षुः प्रथमं 

तदुपयुक्तां स्पष्टक्रान्तिमाद" र० ना 

“धवन्ते पापक्रमेकत्वे क्रान्तिर्िक्तेपसंयुता | दिगमभेदे षियुता 

स्पटा भास्वर यथाऽऽसता'' स् 

“भयस्य ग्रह्य स्यटक्रान्तिरभोष्टा तख म्रहस्यायनांशसंर- 

तख मुजज्यातः परमापक्रमज्छे त्यादिना क्रान्तिरयनांशसं- 

स्कृत्य दह गोलदिका ज्ञेया ! तख विक्ेपोऽपि पूर्वोक्त प्रकारेण 

पातोनगोलदिक्रो न्नेयः। गोलस्तु मेषादिष्ट् कश्त्तर- 

म्तुलादिष्टकं दक्षिणः । ऋथ शरक्रान्तयोरेकदिकत्वेन 

क्रान्तिः कन्ताद्या कलात्मकविक्तपेण युता तयोर्दिगन्यल्बे 

रान्तिखि हेपेख वियुतान्रिता ओेषदिका स्पष्टा क्रान्तिः 

स्यात् । नलु रख विच पाभावात् कथं स्पष्टा क्रान्ति 

द्तयेव्यत आह भास््रस्येति1 श्यस्य यथागता 

पूर्वागता क्रान्तिरेव स्परहा क्रान्तिः) अनोपपत्तिः। 

विषवद्, ताद् ख हविम्बकेन्द्रपयय न्त" याम्बसुत्तरं॑वान्नरं 
स्यटक्रान्तिरिति तयोरेक दिल तद्योगदल्ययमन्तरं , भिच्च- 
दिक्त्व तदन्तरभितमन्तरभिति | चन्र शरद्य क्रान्ति 

संख्कारयोग्यत्वसम्पादिका क्रिया लोक्श्रमभयात् खला- 

न्तर ञ्धोपेल्तिता भगवता कपावता | अन्धया शरख 

धुवाभिखखत्वे सगवदुक्तमायनटकम्प् कथमव्या इतं खा- 

दित्यलम् | अय दिनरालिमानन्नाना्थनहोरालाद्न् 

साधयति? र० ना०। । 

“"यहोद्यप्राणहता खा कोद्ध.ता गतिः । चक्राखवो 
लब्धयुताः स्ताहोरालासखवः ख,ताः'' स्°। 

“मर इदस्य येऽयनांशसंरतरागेच्छमाणनिरच्ोदयासव- 

स्तु खिता निजस्फारगतिः कलाद्य्ादशशतभक्ता फलेन 

युताच्क्रासवः षष्टिचटिकानामसवः षट् शतयुतेकविंएति- 

सहस्तमिताः . खख्वग्र हस्या हो रात्रासवः कालतत्वन्गः 

कथिताः} श्वद्रोपत्तिः | सः पूव्व'गत्या लम्बितः 

प्रवद्ेण गतिभोगकालेन भचक्रपरिषतांनन्रखरे्यतो 

भचक्षपरिवतकालः ष्रषटिचटिकाञ्भितो समहगतिककास- 

भ्वङ्गासखात्ककालेनाचिको परहाडहोराव्रमस्वात्मकं नाच्ल- 

प्रमाखेन भवति । तन्नौ कराशिकलाभिर्यदि सद्सम्बद्ध- 

राश्य.टयप्राखास्तद्ा मतिकलाभिः क इत्यलुपातेन मत्यसव 

दय् षन्न' पहोदयेत्वादि । अनेनैव ज्षोकेन यद्ाणा- 

छदवान्तरकन्म्र पोत क्र भगवता | तथाहि । अनु- 

यातानौतमध्यमरहाण्ां नियताहौरगव्रमानान्तरक्ाखे. 

सहाणां सिद्धिः रपिमध्यगव्यद्धनां प्रतिराथौ भिच्र- 

५३ चा भय ४ "७२६ 

चर् 

त्वेन मध्यमर्छर्यां होरालमानख नियतत्वाभावाद्तस - 

राशिकावगतयहा खनियतमध्यार्काहोरावलकालान्तरेरार्भर 

राते यत्संस्कारेण भवन्ति तदेवोदयान्तर' तल्घाधनं 

भगवता ` खल्पान्तर त्वादुपे्तितम् । कथमन्यथा गति 

कलानां सभत्वखपेच्छ मतिकलानामसवो भगवदुक्राः 

सद्च्छन्े 

अथ चरोपयुक्तां क्रान्िज्यां दुज्धां चाह” र° ना० । 

"रान्तः क्रमोत्क्रमजेयं दे त्या तनोत्क्रमज्धया | 

हीना लिज्ा दिनव्यासदलं तहि णोत्तरम्?" सू° । 

“स्वषटक्रान्तेः क्रमोत्क्रमजे क्रमजोत् क्रमजेव दे अयि 

प्रसाध्य तत्र तन््रध्ये क्रान्त तृक्रमजग्रया निजः होना 

दिनव्यासदलमहहोरातडनच्ख व्यासा दयुजेव्र्ययेः । त- 

हिनव्यासाभे द्लिणोत्तरः दच्तिणगोल उनत्तरगोकठे च 

उट्यान्तरख गतिकलासमेदोत्मच्नत्वात् । 

ष्यात् क्रान्ते गेलहयेऽपि सत्वात्. च्परा कान्ति- 

सेवत । अनोपपन्तिः । क्रान्य'शाना कमजा क्रान्ति 

जवा भजो विष्टवह, ् ताुकगाराग्यहो रानरन्तान्य्, भय 

गोले तदुभयतस्तद्यासाधे द्यजा कोटिख््रिजा कणं 

दति गोले प्रत्यच् । तरिजगरादत्त उन्द्ण्ड्ले याम्योत्तरहत्ते 

गा प्रत्यच्चम् । ततर मृजकथेयोररगानरपदं कोटिरिति 

क्रान्तिज्या नान्िज्यावर्गान्म्ल द्युज्या। ` तन्नापि 

सृजोतूक्रमजगया दोना लज कोटिक्रमजवा सादिति 

न्ते प्रतय्देनात् क्रान्दय् तृक्रमजगयोना निजा दुजगरा 

ह्यादिति लाघवेन वगेमृलनिरासेनोक्तः भगवता क्रान्ते- 

रित्यादि अथ चरानयनपूकदिनरािनानसशाधनं 

स्ोकत्रयेणाह'' र० न° 

“क्रान्तिजिता विषदद्धाषौ च्ितिजया हादगो्ग.ता। 

न्रिजव्युखाहोराापेकप्रा चरजासवः | ' 

तत्काखं कदकक्रान्तौ धनदहानो एयकस्िते । खारः 

रात्रचतुभागे दिनराविदले खूते । 

याग्यक्रान्तौ विपर्यस्ते दियुखे त दिनच्चपे। विकषेपयुक्तो- 

जितया क्रान्त्या भानासपि सके" सू्*। 

“क्रान्तिज्रा विष्ठवद्िमीयमध्वाद्क दादश्ाद्गलशड्ो-्डा- 

यथा शुखया इाद्यभक्ता फलं कुजा खात् । साबि- 

जया युखिताद्ोरानापकर्णातरादहोरानटतख्याप्रक्णोन 
ब्याखद्लेन दय् जग्रया भक्ता फलं चरजा जगा चरजेव- 

त्ययः । अद्ाश्चरजायां धलुरसवद्चरासषो भवन्ति । 

श्लाहोराव्रचतुभांगे खस्य चरसम्बन्धिनो य्य प्रागुक्ता ` 

'होरालासवसते प्रां चदय ये एवक्स्थित स्यान्यसये खल् - 
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रक्रान्तौ खत्यां चरा. घनहानौ युतहोनौ कार्यौ तौ 

अमे दिनरालिदले दिनाप्ररातरवपेः कालविद्धिरक्त । 

दच्िणक्रान्तौ स्यां विपर्यस्त दिनरालिदले यन हनः 

तदना", यन युतं तद्रालरधंमि्यर्थः। ठकारात् ते 

दिनराल्वरपः दियुखे दिनचपे दिनमानरालिभाने पडख 

स्तः । 

इत्याह । विचेपेत्यादि। 

क्रान्त्वा नचत्रविक्ेषे षेकभिन्दिकक्रभेण युक्तायान्तरित- 

योक्तप्रकारेण सिद्धय खडक्ते नचनदिनराव्रिमाने साध्य 

इत्यथः । शत्रो पपत्तिः । दादथाङ्ःलशङ,; कोटिः 

फलभा भुजोऽचचकखं : कथ्यः, क्रान्तिजिा कोटिः, कुजया 

भजोऽया कथं इत्यक्त चेदयं प्रखिद्गम् । तल यदि इादथ- 
कोटौ फलमा भुजः, तदाक्रान्तिजप्राकोटौ को भुज ड्- 

त्यदपातेन कुजा । तवृखख्पं ठ निर चदैथ च तिजस्देथ- 

क्िविजान्तरालस्थिताडहोरान्रडन्तप्रदेशषख द्युजग्राप्राखेन 

जेयति वरिजयराप्रमाखेन तच्जग्रा चरजेय,त द्युजयराप्रना- 

नच वाणामानोतया 

चेन कुजा लिजवप्रमास्येन केत्युपातेन चरजया तड- 

हुखरासबोऽहोरात्रतड णड प्रदेये निर च्च ख{चितिजान- 

राल उन्तरगोले खच्चितिजख् निर द्चितिजादधःख्यत्वा- 

च्िरचच्चितिजयास्यो त्तरत्तानराकेऽोरात्रटटतर चतुय श- 

स्वादहोरात्राचतरयः थे चरासदो युता दिना डौना 

राब्रय' द्तिखगोखे ख चितिजख निर च्च तिजादू ध्वं - 

स्थलाद्धौना दिना", बता रान मिवयुपपन्न' सैः 

क्रान्तिजिदत्यादि" | 

तल प्रणिधौ । “राजन्यक्तान्् पायद्ेरेकार्थानि चर् सतव” 

“तेषां इन्त' परिणयेत् सृस्यम्राषषु तद्वरः* 

महः। चले “त स्वांष्छि भूतानि स्थावराखि चराणि च 

“देवेभ्यश्च जगत्य चर सथा लुपूवं यः” भलुः । चपि 

क रट् परपदे“ चरेः" पा ट चरखकन्तं रि त्रि। भचर 

खचरः “शठोमिय्याविनौोतञ्च बकव्रतच्ररोहिजः'” 

महुः | मेषादौ (“चरज्नग्ने चराय वा स्थापनं च 

विसर्व्ननम्" ति° ० | स्वायै शण । चार प्रणिधौ 

चरक इ चरण्व खार्यं क संन्नायां कनुवा। चरे दरूत- 

भेदे । रच्ायुवे"दकारकखनिभेदे एु। ‹“देवाकस य् चच्- 

, तेन चरक्योक्तन जानेऽखिलं सखादखा नलदं विना 

न दलने ताप कोऽपि चमः”? नैष] भन्लिपैद्योयारेक- 

दपोक्लौ । चरकनामनिरुक्तिः आयु दशब्द ७८० ° 

दिक । 

भाचः| ` 

खक्तरोत्या नच्ल्लायामपि दिनराल्िमाने सध्ये 

इतत्ढते मन्वे च भावाकाज तन च 

सन्धे छलस्यानं निदानस्थान' विस्पनस्यानं शारोर- 
स्यानम् इन्द्,यस्थानः चिकिद्धितस्यानः कलसस्वान ̀  

सिद्िख्यानम् इत्यष्टौ स्थानानि } $पपेटे राजनि, | 

५ चक्रके ६भिच्तौ शन्द्ायथेचि° | 

च्रकाल ए “निरचचदेणचितिजाख्यहत्तषटमण्डलं तच्छा + 

शरन्यदेये । स्व स्वे कुजेऽकंख श्रशद्मोऽखाञ्रापम- 

कैदययोसतु ध्ये * सिर 9० | “चादौ खदेथेऽथ निर. 

चदे खर्यदयोद्यसलमयोऽन्यथातः । ऋं सङोऽ- 

श्ाऽदमे खमस्त फं चरोल्य' रविसौम्ययोले । याग्ये 

व्जिमं खलु तत्र यखादुन्धग्डलं सक्ति तिजादधख।त । 

नाद्याह्वाडुत्तरयाम्यभागौ गोद ताठ्त्तरयास्यमोखौ? 

सि {° उक्तो दिनमानच्वानोपाये कालभेदे । 

चर्छद्च न° चर्पं ष्टहइस् । मेषककेदलामगरद्येष् 
राश्रिष् | चरगे इद्योऽप्यन् , [ जातिल्वाद् गेष् ॥ 

चरट एसो चरा" अटच् | खञ्जनखगे चब्द्मा° स्तियां 

चरण ० चर-करणे ल्युट् । {दे हावयवरेटे पादे “इन 

धातोकर णौ भुवस्तले" ाचःइितीवे इस्तचर्ौ ट तोये 

बधरमङति' भलुः । रवेदेकरेशे थाखःपर पयाये ““सोतर' 

च चरेः सह" महाभाष्का९ | चरणब्य इः । श~ 

कटेः किरणे । ४ज्ञोकानां चठधगे पादे च । “प्रथ 

माङ्खि.समोयस्य टतोयञ्चर णोभवेव्'"अन्दीम ^५अदथे- 

भागमाले | “पश्यन्ति खेटा्चराभिडद्धिवः'› च्छोति° | 

६णक देशमाते “जग्रोतिखरशाभिधानात्' चा भू०। 

भाषे ल्य ट | ७अचषाने “(त्वा मच्छर यम्” ̂^“ 

पडश्चरणसोखः ` सदुः भरमणीयचरणा चम्बासोह 

 दषणोयां योनिमापद्येरन्” खतिः चरणशब्द्ख आद्रा 

राधकस्वेऽपि कम्बामात्रपरत्वखक्तं ा० ° भार 

जच्चादुशयशब्दे १८६ ए" उक्तम् ऋरण+चदरण्यां दया 

ख। चरस तच्चि ततादौ लि 

अरण्रन्थि ए ६त° । रल फं डेमचर । 

चर णपव्येन् ग" त° । चश्फं लिका० । 

चरणब्यूह् इ चरानां बेदशाद्ानां दव. होऽन् । वेद 

शाखाविभाकक प्रन्यभेदे । 

चरणःायुध.एख्लौ* चर्ण युधः यद्ध ¦ इक् टे अमरः 

“खाप सद्यति रुतं चर्ायुधानास्” सार द् 

स्तयां लातित्वात् छेष | 

रणि ए० चर-अनि । नदष “छविदांसं च शत्व' चर- 

ष्योनाम्" ०८ २४ २१] अरणोनां सदष्या्ाम्"ना१ | 
1 ८ न यु 



व 

प १ 

द | ॥ 

चरि 

दरणिल लि० चरेन नि्ंत्तादि काथादि* चदुरण्याम् 

दल | चरणनिटरत्तादौ [ हेमच० | 
ष्वररिषटि स्त्री चिररिष्ट+एषो० | चिरिण््यां छवाधिन्वां 

अरर दए चरण इब शाखा° यत् । चरणत्रयं पार | 

्रणय चर-गतौ कड 1, सक° पर° सेट । चरण्यति 

अचरग्टीत् । वरणगत दूति पाठान्तरम् 

चरण्छं, लि° कशररण्ड--ङण् “चरण योक “चुन यन्ियो 
चरण :”* ऋ" १०।६५।६ ^“बरगय चर यशोला' ' भा० | 

चरथं लि° चर-गतौ य । जङ्गमे । “ग्यात॒च्चरथमक्तन- 

य खत" ऋछ* १।६८।१। चरथं जङ्गमम्” भा । 

ष्दरभ न° कर्मा, । नेषककंट दडामकषरराथिषु चरराशिपु 
"रलग्नाद््योऽष्यव । / 

ष्वर्म लि चर-अमच । १अन्त्यं र्पञिमे रेशेषभवे ^अन- 

वीत् क्रियतामेषा तानां चरमा क्रिया"? भार विर 

२४अ० | चरमच्छाभ्टत् । जसि सपेनाभत्वात् वा ज्ञसः 

श्रोभावः चरमे चरमाः | ४अन्ते न°) “छरषठेत् 

प्रथमं चैष चरं चैव संवित्" मदः । 

श्वरम्प्र त् ए कष्मो | व्यस्ताचठे पिमस्यं च्चे । 

अमरः चरसाचलचरग्नगि््धादयो.ष्यत । 

रव्य त्रि चरते {हितः उदन्तत्वात् यत् । चरडिति तण्ड, = 

लदौ सिर कौ. । 

श्रराचर ति चर-ञअच नि°। १जङ्गमे | श्खाकाशे 

' धरणिः। .चरञ्चाचरञ्च समाहारद० | रेस्यावर- 

 जङ्गमरपे जरति न° मेदि०। 

विश्च जगदेतद्चराचरम्"” देगोमा० । “दंस जाग्रतः 

श्लप्राभ्यामिदं विश्वः चराचरम्'” भनुः} इतरेतर । 

४जरे दचरे च वि०। “स्वे भावाच्चराचराः"" रामार 

किर ४१४४ ज्ञो 

श्वरि पुर चर इन् | पथौ उणादिकोषः। 

चरित बिन^चर-कम्पष्ि ङ्ग | शयतुरिते | भागेक्त | रच 

रिण श््वभावे। ““सप' खलस्य चरित" मण्कः करीति"? 

हितो “उन्तरं रामचरितं ततप्रणोतं प्रयोच्यते" | 

उन्तरराभच०। वौरचरितम् । चगडोशब्द प्रथमादिचरि- 

तादि बह्लत्वः रद्ा९ | धवाग्रेवताचरिर्नाचिलितचि 

नकद्मा' मो्तगोकम््खणि त्त | $गरते ५प्राप्रो ६ न्नाते च। 

इ्रिताथे लिन चरितः जतः प्राप्नोऽः प्रयोजनं बेन । 

शकता अतप्रयोजने रप्राप्रफले सफले । 

“बभव कतसंख्छारां चरितार्येव भारतो" "रामरागृयो- 

“व्वथा विद्जयते 

[ २९६ 1 (4.9 

युं अरता्मिवाभवत्" दलि च रचः: ५प्रहस्तिरास 

च्छब्दानां चरितार्या चतु्टयौ'' “काश्चासयत् चरि” 

_ _ -ता्पदेषचोभिः' इति च कुभा० ““अन्योश्याभादतो- 

नाख चरिताथत्वसच्यते”? भाषा० | 

चरितं न चर-इ्त्र। १यतुाने रब्रतकन्बद्यवष्टाने 
 शस्वभावे 8चेषटिते ५ लोलादौ च शब्द्रला० । ईतिलि- 

डो द न्द २५ = 
“एह शप्र तानां सकाशाद्यञन्धनाम् | स्व सख 

चरिल्र' शि्तेरन् एथिव्यां सप्रमानवाःः' “खां प्रतिं 

चरित च कृलमात्माननेव” मनुः । ˆ चरि तबन्धक- 

कतम्?" याश्च । स्वा्ये' अस्य । चारित् ततां न 

श्रषो° दीचः चरौतुमब्यत् न° शब्द्रल्ना०। 

चरिष्ड, ति० चर-इषण्.च । चरशीले न्यदाणुमातिको 

भृत्वा वीजं स्थात, चरिष्ण, च"मनुः | 

चर् ध चरति होमादिकमद्ात् भौमा अपादाने चर~ 

खन् | व्याने होमार्थ" पाच्याच्े ^“अनवक्लावितानन्त- 

ख्ष्मपाकञ्योदनश्चरुरिति' यान्ञिकाः। चरन्तवापोऽ् 

च्ाधारे उनुः | श्मेचे निष० । श्चरूपाकपाने भाण्ड 

विश्वः चरलच्ण सक्त कष प्रदीमे 
५सवशाखोक्तः प्रसुख्वि्न ह्यादग्धोऽकटिनः शुभः | न 

जातिशिथिलः पाच्यो स धरुःसखाचर चारसः' चरुपाक, 

प्रकारः कातीये ४।१।५। खतभाषययो्दितो यथा 

“अपरेण गाकपत्यं चरुमपू" क्तच वा तव्णीँ' 

ग्डहीत्वोत्तरेख दन्जिणाग्निसवड्न्ति तिष्ठन्!" ५स्०। 

५गाहेपत्यादपरष्यौ दिशि. आपूख' चरू चर 

स्यालोम् ठष्णों 

वजम् त्री हीच्नुन रष्णिना प्राचोनावीतो दचिणा- ` 

मन्तरस्या विधानज्ञो किकवागुच्धारणख 

खुखोऽध्वयु ग्ट हहोयात् यवा अप्ः सत्चम् वं 

ग्टद्ीत्वा द्चणाग्नेरुत्तरतो गापत्यस्य पुरस्ताडच- 

श्ाभिखखस्तिदच्चवहन्ति यत्र॒ शाखान्तराटि णाग्ने - 

इत्तरत उदगीवं अष्णाजिनमास्तीय्यं तबोलखल' 

निधाय तस्मिन ब्रीहधोणां प्रकेप कत्वा सरुलमादायं 

दक्िणाभिखखस्िषच्न व हननं कराङ़न' नोहोखणां करोति 

तनः अपमादायोल् खजाटु्ौ हन् निस्काग्य निष्यशनेन 

तषाच्चिष्काशयेन् "ककं :““सलत् फलोकरोति "६ ° "लोके 

त्ख पुनःपुनः क्रियमाथत्रात् सशशेदिल च्यते, ककः 

^“ सारतयङ खमपूे' चपयित्वाभिचार्योदाख्य भेषवणयेः 

श्ञहोत्यग्नद्र इति" सोमायेति च ऽद "'इममेद चुर 
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सारतर, नमोषत्खिद्चतरड लम् अपू" यथा श्टतन 

चरुणा स्वालयाः पूरणं न भवति तथा श्रपयित्वा चासा 

दितेनाजेवनाभिषाय्यं दच्चिणत उदां दक्िणाम्नेः 

पूवमार्गे णापद्'चणखत्तरत आनय शव्य' रत्वा तिषठ 

स्तिः सभिध । छाधायोपविश पाङ्ख्खो मेत्तणेन 

चरः ज॒होति"' ककः | 

शाखान्तरे चरूपाकप्रकारो -भवदेवपद्त्यादौ न्ञेयः। 

(यवमयङ्रुभेवति" तिः । “ग्यामकगारधकनेवारयव- 
> 

मयः” तेः स° ““चर््य 

हानामेव ङरव्वान्ति यथा दन्तकायेवस्'” १।७।४।७। 

““यद्य्यदन्तकः पूषा पैटमन्त सटा चम् । ऋग्नोन्द्रे- 

श्वरसाधम्मयरत्तण्ड लोऽत्र विधौयते" छन्दटो° । ^हे- 

सपानगतं दोभ्याम् ऋादधानः पयश्चरुम्" ^स तेजो 

्ैष्णवं पदयोः पिभेजे चरसंन्नितस्" ““चरोरदड़ ५- 

माभ्यां तामयोजयताखभेः इति च रघः। 

रुचेलिन् चरु लमिवासूयस श्नि । महादेवे । ^““चर- 

चेलो भिलोमिलो'? भागश° २८६अ* यिवनामोक्तौ 

चरुत्रण एण चरोत्रौख द्व | चिल्नापूपे (चिताद्पिटा) 
लिका | 

चरुख्ालौ खलो ६त० । चरुपाकाधेस्याल्यां “तियं गं 
समिन्दाला दढा नाविदहन्ूखौ। खष्मयौडम्बरी 

वापि चरुस्यालो प्रणश्यते” कम्म प्रदोषे तज्ञ ल णशक्ञम् । 

षवच अध्ययने चुरा उभ° सक° सेद. । अचेयति-ते यचच- 

चत्-त् | चर्चितः च्चा । 
चच उक्तौ भल्सने च त॒ण्पर.सक्^सेट. । चथ्येति खचर्यी् | 

उक्तिरत्र विचाराधेपरिभाष्यम् । 

चचरी सत्री चचे-वां० अरन् गौरा डो । $गोतिभेदे । 

रअन्डज्केये र्करध्वनै च । ^च्ेरी गोनिभेदे च 

केरभितृकरभव्द्योः? सदः । $हधेक्रौ ङ़ायां च॒भ्तिः । 
५ कापंटिकषानां सादरवचने ६तौर्यलिके ७वसन्तसमय- 
करोड़ायाभू् र्चभे्यास्। € साटोपवाक्यो शब्द्ाधैचि° 
१०शेडत्तविशेषे | यथा हारयुक्तद्ठवसय कङ्कण पा रिश 

विराजिता पादनूए्रसङ्कता छपयोधरहयभूषिता । शो- 

भिता वलयेन पिङ्कलपन्नगाधिपवितय चचरी तरूणौव 

चेतसि चाकशौोति छसङ्कता “नन्तरे चचरी” 

“जलहर | संहर एह कोबमद आणत्तो, अविरल 

धारा साराकरन्तदिसाषहश्रो | ए } मजि इवि भन्ते 

देवानामच्नमोदनो दि चरुः” 

त° ब्रा ४।४।२।१। “बे पुष्णो चर'वुर्व्वन्ति प्रपि- 

जङ् पिञ्च पेकखिद्डिभि, तवेव ज'ज्ु करोहि. तंतु 

सहोह्िभि' “अनन्तरो चरचर ““गन्व्नाद्य-मङअर- 

गोणि वज्जने" पर ऋटूरोहिम्। पसर 

पवणुवेवद्धि्-पञ्लव-शखि ख लकि्-बिविहपम्रार हि 

णद्धद कप्पद्यद््' दति च विक्रमोवै°। 

स्वाथे क खत इृच्यम् । चचेरिकाष्य्राये 

चचेरोक ध" चच-्कन् फफरो° नि 1 {महाकाशचमैरवे 
केशविन्यास श्शाकं च भेदि. | । 

चचस् प चच-अचन् | १निधिभेटे विकार निषिशन्द इश्च 

च्चा स्त्रो चचे-खच । १दर्गायाम् | चुर चचे-भावे +य 

श्विचारणायां रचन्तायां $चाचक्ये चन्दनादिना 

देचलेषने च भेदि”! सवायँ क । चर्चिका तेष्वर्थेषु चच 

वेत्ति तठ्परः सन्' वाऽधौते उका, ठक् । चाचि 

तिचारणाभिन्ने तवृपरखन्धाध्य तरि च लि° । 

खचि सती चच-भावे इन् । विचारणायाम् “हे च्चावति- 

ग्च्यिते एकया गौ रतिरिक्गः एकयायुदनः'? ते° ब्रा 

१,२२.२] 

चिक्य न° चार्चिक्य एषो छुखः) चाचिक्य हेम० 

वचित चि" च्च-कर्म्मणि क्त । चन्दनादिना शतलेपे 

देहादौ । “पयोधराचन्द्नपड्चविताः'” तस 1 

“भुजं चन्द्न चचितम्” भा० स २१७२ ज्ञो* । भावे क्त 

२्नथालेपने न° | 

त्यं लि° चतक यत् । हननोये। 

चपेट इ० सौर चप-दोप्तो अटन् | {स्फारे २विषुले रचपरेटे 

४पपेटो च भेदि० । ५भाद्रणक्तषषया चपेयाम् स्तौ श~ 

बदारैचि० । पिष्टकभेद पौल्यां द्ग गौराः ङोष् । 
विक्ना° । [त् । चच । 

च्व गौः भक्चणे च भ्वा० पर सकण -रोट् । चवेति अच- 

चभेट पुर चरकिप् भट-अच कम्मधा० | रदर्वारौ क- 

कटां हला गोरा० येष् र्इधक्रोड़ायां श्साटोप- 

बावये ४चचाीयाच्च हेम° । 

चरम न° चम्प्ं साधनतया अस्त्र अच टिलोपः । चम 

निभ्बिंते फडके (ढाल) मरतः । 

चर्कषा(खा) सो चमर कष(स)ति कष-अच । पचिम- 

देशि गन्वद्रव्यभेदे (चामरकषा) रसप्ल्ाल तायां 
चम्बंकसाग्यत् भरतः 

दकार लि चभ तरधिम्मिंतं षाडुकादि करोति ल-अ् 
खषर० खर | पादुशादिकारके “'बाक्डाख्ां तीव- 

(नि व नन 

न 
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चन्य 

राष्लातशम्मकार इति आतः” पराथरोक्त श्वङ्धोखं - 

जातिभेदे पु सत्री स्तियां जतित्वात् डष् | “चमं 

कारख द्रौ पुलौ गणकोवाद्यपूरकः१। “मलना व॒ वेदेदां 

निषादाव्नातख कारावराख्यचम्प कारसंन्नोक्ता यथा 

“कारावरो निषादानु चबं कारः प्रद्धयते'” उत्तरत 

ददेद्यामेषेत् ते: अनपि तस्धामेनेत्यन्वयः । छथ 

नखा ठु ^सताद्दिपप्रतायां स्ते जेणक उच्यते । 

च्छपायामेव तस्येव जातायखमरं कारकः" दवय क्तम् । 
रवश्च खनिव्रयप्रामाख्यात् लिविपरैव चर्भकारजातिः। 

«चिग्बखानां चम्ब्ं कायं मू* सतुना तेषां दत्तिरुक्ता । 

चब्योकरोति किप् चश्मरदप्यम् । रल् ल् चम््रकारक 
सत्वां [ षधौ मेदि* रचम्पकारजातिख्तियां च 

` चन्धकारौ स्रौ चम्मं किरति कु-अण् । १चम्पं कषायनेा- 
 च्वर्मकौष्ल ° चम्पो कोल इव । युद्यजाते रोगभेदे 

(रिथ) ख्याति रोगे “व्यानो ग्टहोला शे माणम् । 

करोत्यभेस्वचो बदिः | कोलोपसंस्विरण्र' चम्पा 

कोलन्तु तदिडुः | वातेन तोदपार्ष्यः पिन्तादचित- 

रक्ता | शेष्मणा च्िग्धता तख सथितत्वमवणे ता?” 

माधवक° लन्निदाना् त्म् । ““खमेकोल' ऊदुमखिं 

असक्षान् तिलकालकान् | उतृजञत्य शस्त्रेण दटदेत् 

च्ाराग्निम्यासथेषतः”› मावप्र० |  [पत्रायां हेमच° 

` ् वममचटकां स्तो चर्मणा चटकेव | (चामचिका) अजिन 

 च्वगचठी स्तनो चमप चटति भिनत्ति चट-भेदे अच गौरा० 

ङीष् । (चामचिका) अलिनपलरायां शब्द्रत्ना° | 

श्वाय क | चम्पां चटिकाष्यत । [ रोगे राजनि. । 

तुश्वित्रक न० चम्पो चित्रयति चिब्र-ष्व्,ल । च तक्छ- 

 चमाज न° चमपखि लायते जन--ड । १रोलखि | २रुधिरे 

च राजनि°। 

वि० चर्ख भवः शरौरावयवत्यात् यत् | च्मै- 

भवे । “श श्रणा चमप रय वान्वा पिचिटं संद्चष- 

चेत्? शेत, वा° ५।९२। 

श्वमरखखतो स्त चन्र न+अन्ये मदप् मख वः सं्चायां 

| ¢ आासन्दोददित्यादिना नि°। नदीमभेदे। सा च रन्ति 

| देव यन्नोपकद्खिनगोराधि चम्मं त उतृपच्चा यथाह 
 सहानदौ चमप राथेरत्कं दातृ चद्धवे यतः । तत 

" रन्तिरेवद्छ यकन ताः पुल नोपकद्छिताः। अतचर्म- 

वती राजन् ! मोचमेभ्थः प्रव्तिता” भाग्बद्*६६अ 
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ष्व 

नरदाफल' दिणसिन्वुफलदचोक्खा भा० य° ८० 

न्ाङ्क्प्र यथा “चन्म रती समासाद्य 

नियतो नियताशनः! रन्तिदिवाभ्यनुक्नातो अग्नि 

होमफलं कभेत्“ । अतस्तस्या दच्तिणरे शस्यम् । असं - 

कताव दु चकादत् इगेव | चर्युक्तं लि च्ियां 

डप । [राजनि° | 

न्तरङ्ग एण चम्पाणि तरङ्क श्व | जरया पलिते बलौ । 

श्यतिल नि० चश्णि तिला अख । चर्मोपरिजात 

सब्णतिलके (तिल) युक्तरेहादौ [ डेन । 

चमदण्ड इ* चन्रं या ठतोदरड; । कषायाम् (कोड़ा) 

चर्दल न° चम्मं दलयति दल-खण । खलङक्मेदे । 

“खेन कण्ड् व्ययनौ व चोषास्तरेषु तश्च दल वदन्ति” 

चश्तः । ^"चश््ं दलाजगज्ञोमशकाधिष्ठामा?' चतः । 

चन्धादूषिका सतो चन्रं द्रषति द्रभि-ष्वल् । कोठरोगे 
राजनि° | 

वर्यहुम ए* चम्मं चम््रौकारवलकलं ततुप्रधानोद्रूभः । सृजै. 
इच्च राजनि० । तख चम्कारवल्कलत्वात् तथौत्वम् । 

चरन् नन्चर-भनिन्। १देहावरिकायां त्वचि, २१न्टियभेदे 

येन श्ये उपलभ्यते तस्खिन फलके (ढाल) च ! 
^शत्वगिन्द्रियन्तु बायदौयं यथाइ^देइव्यापि त्वगिन्द्रियस्"* 

भाषा० | तद्य तथात्व सिर ° समर्थित यथा “शरोर 

व्यापकं स्य्खाहकमिन्द्रियं तञ्च वायदीयं खपादिष 

भव्ये स्पर्भस्धौव व्यञ्चकत्वात् ्ङ्द्धिरुखिलभीत्यव्यङ्क 

व्यजञनवातवत्”* । भनसा त्वगयोमोत्तानसाभान्ये कारखं 

यथाह तत्रैव “"ल्वचोयोगो मनसा च्नागकारणस्" 
“त्वडःमनःसंयोगो नान सामान्ये कारणथमित्वथेः किं तत 

प्रमाणे चषिकाके त्वचं त्यक्ला एुरौतति वर्तमानेन 

मत चष्चिकारे कि नानं 

भविष्यति खलभवद्पं खरणद्छपं वा। नाद्यः अतुमव- 

सामघयभावात्तथाह्ि = चाचुषादिपर्यचे चचुरादिना 

स भनःसंयोगख द्ेतल्वात् तदभावादेव न चार्ुषादि- 

प्रत्यन्त, ज्ञःनादेरभावादेव न भागसप्र्यक्त, श्ञानाद्यभावे 

च नाल्मनोऽपि परत्य्चभिति । व्याश्नि्चानाभावा् ना्ु- 

भितिः, सादश्यन्नानाभावाव् मोपनितिः, पदन्नानाभावात् 

न शाब्दबोधः, इत्यदुभवकस्षामसप्रंभावात् , नाहभवः। 

छट्बोधकाभावाञ्च न अरम् । मेवं छष्निपराकारोत्- 

पशे च्छादिष्यकत सतत्यब्बन्देनातग्च प्रत्यच्प्रसङ्खगत् तदतो - 

न्दियलवे मानाभावात् चरशचिप्राकरारे निविकसमेव जायत 

अनसा न्नानाजननमिति 
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द्त्यलापि प्रमाणाभावात् । अथ च्ानभानिे त्वङ्बनः 

योगस यदि कारयत्व तदा राखनचाकुषादिप्रचच्- 

काले स्या्नप्रत्यच्चं श्यात् विषयेन्द्रियसंयो गस 

विषयत्वकसंयोगश्य च तदा सत्वात् परख्यरप्रतिबन्वा. 

देकमपि बान स्यादिति । अन् केचित् पू््वाक्तथुक्तय 

लङ्मनोयोगख हेतत्वे सिङ्ग चाचुधादिषानयाः 

स्वा्नादिप्रनियस्धकत्वमहुभवादरोधात् 
कल्यते इतिं} 

अन्ये व चणप्रयहतोधात् चां मनयोगख शानः 

डेदव' कलव च ुषादिपरत्चकाले तन्वि सनः- 

दयोगाभावाद्र सखार्भनप्रतयक्चसिति वदन्ति । चमप त्व- 

च्योर्भेट् इतित रडस्यम् ) त्वच शप्रविधा यथा छत 

“तद्य ॒ख्यर्े वस्तस्य शुक्रभोखितस्छाभि पच्यमान 

द्लौरखेव सान्तानिकाः सष्ठ त्वचो भवन्ति | ताखां प्रथमा- 

उवभाखिनी नाम या सव्वं वर्णादवभाखयति पद्धविधाञ् 

कायां प्रकाशयति खा ब्रोहेरष्टादथभागप्रलाया सिद्मपदम- 

करटकाधिषाना, ितीया लोहिता नाम सोडशमागः 

प्रमाणा तिलका कन्यच्छव्यङ्खाधिष्ाना, ढतीया शेता 

नाम दाद्एभागप्रमाणा चम्पटलाजयङ्ञो मशकाधिटाना, 

चतुथ ताखा नामादभागप्रमाणा विविधकिखास
ङुषाधि 

हाना, पञ्चमः वेदिनो नाम नौ{हपञ्चभागप्रमाणा 

कुटविसर्पात्विष्ठाना, ष्ठो रोहिणो नान वरीदिप्रनाखा 

सन्ध पच्य द्धो पद् गलगण्डाधिऽाना› प्रो मांखधरा 

नाम ब्रौहिदवप्रलाणा भगन्द्रविद्षय्ऽधिठाना”” यदे- 

तत्प्रमाणं निर्दिष्टं दन्द सलेष्ववकायेष न खवाटसूच्छा- 

ङ््कदिषु । यतो वच्छत्यद्ेषु नोहि्खेनाङ्ग,.रेा 

` दरप्रभाणमवमाढे विभ्ये दिति" । । 

फ नू{ग्टितियु ज्िकल्यतणै यथः 

“क्रसोरावरकं शण्डः चमा इर्याभिधीयतते । स्त्एन- 

विधं काच सम्वभेदतः। शरोरावरकत्व्च 

शता टढसा सथा । दभ दयतेति कथितचरेशां रुण 

अंसः वितोरक्रस्तथा, पोतः कष्ण इत्यभिशद्दितिः | 

जद्धादिलातिनेदेन चमर खां वद्यं निखंयः। प्चल्मवयेसतु 

सदेभां सथं देभोपपद्यते'" इत भोजदेवः \ 

चु्यनालिका सी चम निशिता नाखिङकेव ! कषायां 

ताडन्यां (कोडा) अन्द्ाथेचि० । 

च्दरपषटिका श्लो चन्रं निन्त पटिका) (चानादी) चमं 

लयपाटकायाम् शद् चिन [पनायां जटा०। 

च्मपादुका 

च पुट(क) ए. चणेमयं इटमन् वा कप्। हतिसंन्तके चम~ 

चज प्रभेदिका सखौ चरा प्रभिनत्ति प्र{भिद-खव् टापि 

चनद प्रसेविका स्रो चरेण प्रसौति प्र+सिव-का° कम्बेवि- 

चखधामण्डत्त पुर बर वर । 

चनो 

ट्रे चनव पाका । चमेसतपाद्काये } 

“ततो ब्र्धचासो अनेन भन्ते ख चलंपाद्क् पादयोऽनिद्- 

ध्यात्”? भवरेवः । [ मय पात्रभेदे (कपा) भेदि ४ 
©. 

) 

दयत इत्वम् ६त° । चरेभेधनेऽसत्मेदे अमरः 

बुन् टापि श्रत द्वम् । भ्याम् सग्निसन्दोप- 

ना च्मैमये यन्त्रभेदे अमरः । 

रेमे "अपरान्ताः पर्ता 

यद्गवा चमैम्डला”› भा भो» €अ° देधोततौ । । 

चमथ निर चमेणोधिकारः मयद् । च्निभ्ति पलदौः | 

स्तयां डप् । “्ोपिचसौवनङ् च व्याधुचेमयेरपि | 

भा० भीर ४६अ९। «वयाः काड्मयोः दसी यथः 

रमयो सगः?" सदुः } 

च्सुर्डा खो चाचण्डा+ढषो* । इगिया हेन" । 

च्मुद्रा सलौ ^वामङ्ख रथा तिर्यक् डता चेव प्रसाययै 

च| च्छाङुद्धिताङ्ग बोः इयत् चमेहदरे यभोरिता" ` 

सन्त सारोतते देवपजाङ्गः शद्राभेद् । (४ । 

अ्धका लि चर्मेमये कवचदौ भवति अभ्यखति शा-क । 

अरभैनयकवचादौ टजाभ्याद।  नकटयञमेन््ा अभितो | 

अना," ऋ, ८।५।३८। “'चाध्येभ्ययनेनलम्'” बज° १०१ । 

| १५) परुषभेे देवणेदो हे नाकम्बषरुषमेदो जौ । { 

चश्पथष्टि खतो चमेमयो. बर्ण |. अदरादेलःङ्न्धा | 

(कोड) । अब्दायैचि" । ५१.८१ { 

चश्षरङ्धा खो चमो रङोऽखाः । अव कताय 1 

विभाण्डाम् राजनि श्देथमेदे ९० स चदेषः हश्खः ५ 

शूमेविभागे १४अगपज्जिमोत्तरदिशि छक्तः ।*दिभथि पचिः 

मात्राम् ल् पकम “ुरुहामरकानेरङ्
गा्याः ५ 

चर्दो स्ली चने-राति रा-छ गौरां* छेष । ~ 

विषानर्मते फलदिप लताभेदे । ^ङखदतोरेषयुकाकरमे 

क्ेरैटकरेषटकख दो दक चसेरोत्् पकरने फल
विषाः" छख" 

ष्ठर्मूस् ए चनः राति रा-बा९ कुः । ज्रं कारे लिका 

चवत् लि° चम्पन +खस्ले मतय् ख 
चः खश ततातयात् 

जनि, । चन्रयुक्तं ख्लियां ङोप् । “को इच वती 

चापि शाग्निः शगुरन्डर्का भा व अ 

र्चयदातरजभेरे ए०। ^“गलोगयाचो इ्भशण् वागालेव 

४ 

हपतरा छो चर्व पल् पोषा (अभिका) अलि- 



चर्य्या 

कमे “अङष्यमाणासे षवे इबरखातमजार षेः, भा. 
भी° €१अ' इय् लम् । 

च्मैवसन ए० चमे गजाद्र च्म दषनमख | श्तिवाशसि 
पिते सत्तिवासदशन्द् २१८८ ° उस् । 

व ५५ स ० 

चर्ची एर करभप्रधानः चर्भतल्यवल कप्रधानोडशः । 

भजेचे । ““छञंरा नरिकेल चरमो हरितको? 
इरि ' ११अ० | 

चन्द सम्भवा श्लौ चभयि त्वचि सम्भवति सम्+म-खच। 
श् लंकायां हारा० । तत्फलस्य लङःमध्ये सम्पवात्तखा- 
खयातवम् | 

चग्प्रसार ° ज्रसेणः सारः | शष राजबि° | मक्राच्नादेः 

रस्य त्वग॒खध्ये जागरूगनत्वात् तद्ध तघ्ातवम् | 

च्छम् इ चमेचोऽमः | चर््रान्तरस्य रसे राजनि । 
भुकवाच्नादिरकस्य चभेग्यन्तरस्यस्वात्त तथात्वम् । 

` -चुश्धार इर चम शितयस्राधनतया ऋच्छति क-ख | उप 
श  च्रमङकारे जटा०। 

ख््रावकर््तिन् ए चमे चअवक्सलति सथिल्निवांडाय 
च्द+ तो ऋरे खिनि। चभकारे | तदन्नभचष्ं मुना 
त्रिषिद्ग यघ्रा “चायुः इवखकाराणं यथचमांकवत्तिः- 
नाम्" | 4 | 

चभ्धिक तिन्चमर' चर्मभयं फलकं (दाख) । युद्धसाघनतयाऽ. 
खयद् जौोड्या°्वा ठन् । चमेमयफलज्धेन योद्धरि (डाल) 
लख भाव; खले वा परोह्िताऽ यक। चारिक 
तद्भावे न° | 

वोन् नि चरं रेहावरकं (ढाल) फलकं वा अलग वा 
दनि टिद्ोपः। चमेयुक्तं (कालि) शयाते चमिके | 
नागे नाये दश रथा शतमश्वा रये रये । अदरेऽच्े दथ 
घाचष्का धादव्क दथ चमः" भा. भीर २१ ० । 
माणि वलकलान्यद्यां सन्ति या इनि) रभरवीरचे 

| मरः । रकद्नु ४ग्दङ्गरोटे च ए शब्द्र९। 
 ्वय्यी लौ चर-' परिचय्य(परिसर््यंत्यादि"पा० परोतबद्या 

| विवच्चातः भागे क्यप् | !आचारमाने'^वनवाभ्रखय शूर 
मम यां हि रोचते” रामा० अ० २६ १५} श्गतौ 
पयायां 'हयशवृद्धटम् भा, आ ६२७ होऽ 

देश्या षथस्ियौ परिन्राजकादीनः ब्रताचुष्ाने नियमः 
परित्वा । `“गदभदचरेत्यादि" पा, कमखि यत् । 
भदन अचरणोदे ति" द् विं यदाब्द्कि' चयं" चरौ 
य गदं बतम्'” भद; भारे यद् { ५अबृद्धबर रे न । 

{ २९.५४ ] । 
चव भणे दल् सेने (षान) वा सुरा. ठभ, पच्च भवा० - 

पर° खक. से. | अवेवति-ते चरेति यच्वचर्ैत्-त 
अचर्वत् चवेयां बभूव श्याद अक्रो वच | चदथ चर्व 
अषितः । रसाखादव्यापारे चरैष्णणब्द दश्यम् । 

वव्वण नश्चव-भावे ल्युट् । दन्त चख ने (चिषान) ररा 
ख्लाद् ।धारभेदे च सारद । युच्च च्े्ाष्यन् खी । 
प्रमाणं चषेणवाव्र खाभिन्न विदुधां मतम" चवेखा5$- 

स्लादनस् । तञ्च खादः काव्यारधसम्भ दादासमानन्द्सशङ्धवः। 
निष्मत्तः चणा निष्पन्तिर्पचारलः'? «“यद्यपि 
रसाभिन्नतया चवैणद्यापि न का्येतयं तथापि तख का- 
दाषित्कतया उपचरितेन कार्यत्वेन कायं तवष्चप चयते?” 
दति चश्चा०् द्" 

चव्यो खौ चर्च् । १ चवे रतसप्रहारे धन्टाधैचि, । 
चव्वित नि° चव-मणि छ । १५चिते न्तव पते 

श्खरास्त।दते च| 

चब्वितपात्र न ईन" । अवित ताम्ब्बादलपानायम् 
पालम् (पिकदानो) ख्याते प्रतद्यहे । “वाश्व लं दुं 
पानपान्र चवितपाल्रकम्' ` पदर पा० ख० | 

चव्य न° चपै-कमेणि ण्यत् यत् वा| दन्ते च सनये भच्छमेहे 
काहारशन्द् ८€€ छ" भावप्रकाग्वाक्यमर वथा ““मोञ्छ 
भच्य तथा च्यः र् विद्यात् यथोत्तरम् | च्य" द , 
चिप्रिदकचणकादि"। “षट्कोटि जाह्वणानाञ्च भोजया- 
मा नित्यधः । च्यु ष्यपेयलेद्यचध्यै"रतिट्नि' दिने दिने? 
नर ५० पुर | 

चषणि एर लष-अनि.“खारेख चः” उणा०। सनष्य निधर | 
ययकचचषणोनां वद्धनास'” षड {|७। ““खयं म्े 

भादक्ा पन्नो तयोञषरणयः दताः। यन् वै मादुषो जाति 
ब हणा चोप्रकद्सिता'” भाग० ६।६।११ ज्ञोकः, तद्व्या- 
ख्यायां चपेणयः शताज्तन्तानवन्तः?'श्रोषरः । विचर 
विद्वचषेणोग्यादिना निधरठौ चरतेः पश्यतिकरदध- 
ज्ये न तयाचेत्वम् । खसायमभिप्रायः “. भवेरारेच चः" 
खतरा २।।०३। ने उच्वलदनलेन “श्रे धः” इतिं 
्रहित्वा भशिः ग्त्तकोध दातम् | अतश खिनिष्य- 
चिनिषगट् मोक्तचप्रधातोरेव । सिरकौ० त॒ ष्यारेख चः 
इति प्राात् शंभधातोरेव वच्छ निष्मत्तिरिति मेदः । 
तवोुं क्तायुक्तन्ने इधीभिभाव्ये | कद्कारान्तत्वात् स्ननियां 
बा ङीष् । रइबल्ां खौ “"सधपेयोनाचदमाशुचो- 
शन् हाग्, १,।२९।९। वाक्यद् शषेश्रौनां इ अोगाभू 



खलः [२९०६ ] चला 

द््यपपरत्वः युक्तम् भरुधगजातिपरत्वे स्तिया वा 

ङगेप \ “"द्ददक्ता चभरणो्टता?” ऋ ८।६०।५। चभेखो 

ताऽद्रडइननहारेण भतुष्यजातिघधारक्वजश भा० 

श्ल गतौ भ्वान्पर, सक° सेट् । चलति अचालोत्। चचाल | 

चेलतुः! चलन् चलितः ज्वलादि° चालः पच्राण्वलः । 

«"हष्णोन निहते चेदयो चचाल च बद्नखरा' भा° सा० 

४७अ०। +चलत्यकेन पादेन तिषठयेङेन बुद्धिमान्? 

चाण०। ^तिलमाल्ममपि चलित न शक्रोति" पञ्चत । 

चा श्चात्म० | ^“न धरमाँद्लते बृ्धिषैभराजख धीमतः” 

अगस ७८० | श्थिचि । चलयति चालयति । “चाल- 

यनू बद्वा चेमां बलेन चतरङ्किणा" भा° खर €४अ० 

कञ्पने क° सिद्ध चकयति ते अचोचलत् “चलयन् 

ग्टङ्गरुचस्तवालकान्'' रघुः ५.तां प्राविशत् कथिव्याश्न- 

सखन चलयन् शनेः'” भटः । "यूनां मनश्चलयति प्रसभं 

नभस्तान्" ऋ० स° गत्यथेष्य न भित्वम् “जिञले' इति 

कपि कल्सदूभे कम्माेएव तख भिच्वोक्तो : “चाचालयेयुः 

शेलास्ते ऋ. डधाभिन््य् भेोतले' रिव ५४अ० । 

पवतानाञ्च चिखराण्ाचालयति नेगवान्?2 भा० शार 

१५४अ ॥ 

खट् +उद्ं गमने छतृक्रम्ब गतौ «ष्मो इलितघट्पदम्"? रषः 

इल्याय गतौ च । ˆ “उद्धलितः प्रयाताम्" रघुः | 

वि+-बिेचेख चलने | “व्यचालौदनम्धरसां पतिः” भटः) 

श्वल विलासे तर प ° रेद् । चलति खचाखोत् चचाल । 

चल ग्छनौ पोषष्ये च् सक्ष, उभर सेट् । चालयति ते 

अचोीचलम् । 

चल नि चल वा पचा. खच् | तरले, श्चले, २कम्य- 

युक्ते अभरः । शपरभेशवरे इ । “धताथोरचरलः”” 

विष्ण्, ख । भन स्वद्हपाञ्च सामव्यीत् नच च्ञानादि- 

कात् गुणात् । चलन विद्यते यख्ादचलः कौरतितो- 

ऽचुगरतः" खरतेः । वायुरूपेख चलतोति चलः?” भा० 

कम्पाथेकचरतेः स्ये णिचि भाने खच | ४कम्मने 
जदि । “निश्चले” कविकर्० । चखनः च रजसः काय्य 

यथाह खार का ५“ 

शश्च रलः» 

““इत्वतमरो खयसन्रियतया खसराय प्रद प्रयवशो- 

दनी रजसोपदभ्येते अवादात् प्रच्याव्य खकाये" ते 

खतृखाहः प्रयवं कयते | तदिदशक्त्ठपदन्भकम् 

दूति । कञ्चादिन्यत खक्ग' चखमिति। तदनेन रजष्ः 

सत्वं श्च प्रज्ञाशकनिच्छपदटश्यकं 

पडन्यर्थतवं दर्भिलम् । रजस्तु चखत् परितस्तु" 
चालयद्गुरुणाऽऽ एर्षता च वमा तनर् तन प्र्ि- 

प्रतिचन्धोन किदेव प्रवसते” । सागतन्कौौ° | 

न्वपौनजौ म्बौ चेञ्लभिदखदितं युगे निभिः स्वरैः!” 

ह° र छक्तो अष्टाद्शाक्षरपादके ५वेढत्तभेदे न9 

५स ठउत्तचूलश्चलकाकपक्तकेः"” रघुः । “यथाम्भसा प्रच 

लता लरबोऽपि चदा दव" भाग० ७।१।२३। “न खल् 

प्रेम चलं चहव्लने" ““प्रायचचलं गौरवसाच्चितेष्"” कुमा 

चजकेतु ए० कम्म" । केठभेदे ष च “परां चचकेतुः 

शिखया यास्याययाङ्कुलोच्छितया । गच्छत् यथा यथोद्क् 

लथां तथा टष्य मायाति" इ° सर ११अ० 1 उक्ः 

चलचश्छ इएस्त्री चला चञ्चरख्य। चजोरख्गे हेम | 

चलत्पस्षिंमा स्रो ज्लन्ती पूखिंसा तहुपलचिवः चन्द्र 

ष्व | (चादा) चन्द्रकमोने लिका 

चलदङ्ग एसो चलन्ति थङ्गान्यख | (चेडचा) मृ्भेरे 

राजजनि° । वा कप् | चलदङ्क तन्ना जटा° | 

ष्दलद्ल ध“ चलानि चञ्चलानि दलान्टख । अश्यते 

मरः | चलपलाद्योऽप्यन । “अङ्गेन (ख््ोचिङ्क- 

भेरेन) केनापि विजेतमद्धा गवेष्यते कि १ चलप 

पत्रम् | म चेदिशेषादितरच्छदेभ्यस्तखयास्तु कम्पस्तु 

कुतोभयेनः” नेप्० । तद्ध कम्मयुक्तपल्ता दख ना । 

चलन न° चल-भातरे ल्युट् । ¶कश्वे र्गौ च। कत्तेरि श्यु । 

श्कम्पयुत्त वि° मेदि० । ४इरिखे एसी जटा० जाति 

स्वात् स्त्रियां ङोष् । करे ख्ड्ट । ५अरषवे हेमच* | 

खलनक न चलन+-सं्ञायां कन् | चरणडातके हेमच. | 

लनो श्लो चलन्यब चल-अाधारे ल्य्ट_ डप् । ¶गज- 
बन्धन्यां . वारयाम् रचधंव्याञ्च ( घाघरा ) वद्छभेदे 

हेमच । 

चलसक्रान्ति स्तो कम्मं । ऋअबनांशचलनमभेद्ात् तस्त 

कूादिषियेषांये रव्यादेः. प्रभारञ्जखश्चारे अयन सं कान्ति- 

शब्द् इरेट्पुण विष्टतिः। 

चलां स्तौ चल-खच् । १लच्छपां भेदि" सिद्धे गन्व- 

चलाचलं नि° चर-शच नि) १चद्चरे अमरः श्काक 

षी राजनि० स्लियां लातित्वात् शोष । "चलाचशे- 

रहपदमा हताः सुरः" भाषः \ "जान्ननोऽख सिति 

विद्धान् यच्छोीलिव चखाचशात्'' किरार) 

चलातष्ुः ८० चदय चवगद्धःतङ्कोभयनस्ञात् । बातानय 

भेदे एाजनि* + 

[ दृष्यभेरे च रब्रमा° |. 
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चलित लिन चल-कन्नरि क्त । $कभ्पिते अमरः। र्गते 

“चलिलवैलपन्तपरिग्रहः'" “चलितः पुरः परतिरुपे- 

समाकजमू" "माषः | र्प्राप्ने शन्नाते च निर। भाने क्त | 

४चलने ५गतौ" च न° | 

ल ० चल-उन् । गण्डे डेमच° । 

लक प° चलना सीयते कन् । $प्रद्धतौ र्भाण्डमेदे च 

लच्छसप्राप्नवाणके 
ष्दसेष इ चलो लच्छमप्राप्र इषुयदय । 

मन्द्धारुष्क | चन उदराश्वध तेपे” पा० इष 

अन्द परे चेमे एव्व पूव्व पदखान्ोदात्तताविधानात् 

पूं पद्रमन्तोदात्तम् । 

चव एग्च+-प्रातिथाद्योक्तः वगं प्रत्ययः त° वा| तालु 
& 

स्यानोच्धरितानां स्वयानं. वणे (च खज भज) 

ब्र | ततः “वगा नाच्छ” पा ऋ । चवर्ग तदमे- 
ॐ 

भवे जि 1 

चवल पु" चक-ना० अलच् पुणो० । राजमाभे कलावभेदे 

शब्दाय {च । [ डेष् । तत्राय शब्द्र० 

च्वि स्तो च-द्न् पुणो । चव्य (चष) शन्द्र०। बा 

चविका स्त्री चवि+ख्ारयै क । चव्य अख क्लोवत्वमाह 

सटः ““कटष्णा चविक्गा कचौ रोचनो दीपनो मता | 

जन्त दरकश्वासकासथलरोगविमदिंनौ'' राजनि 

“मेदिनी कफनाथिनो'” इत्यधिकं राजवज्ञे भेनो ततम् । 

चव्य नर चवे-कम्पम खि णयत् पुषोर $चविकायाम् त्ख 

स्लोतलमध्याद भरतः । स्वार्थे क॒ चव्िका त्राय 

राजनि । चां च रवचायां मेदि० | [ राजनि° । 

चव्यजा स्तनी चब्यनिव जायते जन--ड | गजपिष्मल्याम् 

चव्यपफ़ल न° चव्यमिव फलति फल-अच । गजपिप्मल्याम् 

राजनि°। 

च्व्यादि न° “चव्य लिकटूकं पाडा चोरं कस्तुम्बष्छखि 

च! यमानौ पिष्पलोमलखभे च पिड्रेन्े । चिनकं 

विभ्बमभयां पिदा सर्पिरविपाचवेत् । शकद्ाताचलौ- 

म्या जाते दक्षि चतु थे । प्रवाहिकां ग॒दभ्ब थं मन- 

कच्छं परि्ववम् । गुद्वड्नलखछलच्च॒ ठतमेतदवपो- 

हतिः" चक्रदत्तोक्तो तभेद | 

चर भक्ते भ्वा° उभ" सकर सेट् । 
ऋचाषीत् अचपिष्ट चचा चेषतुः चेधे। 

चष बधे भ्वा० प सकण्ेट् | चति अच-(चा)षीत् । 

ष्ठघक पुर्न चष-करणे करन् अ्गंचादि। शमद्यपामपात्न 

तह्लचणादिकः बुक्तिकल्यतराबुक्घम् यथा 

चषति ते अचीव् 

अमरः | 

[नेदि° । 

«यत् पानपाल्' भूषानां तजृन्नयं चषकं स॒षेः | कानकं 

राजत चेव स्फाटिकं काचभमेव च । उक्ष खराटदिक 

च चदं एथिकीभुजाम् । इत्यम्धसम्मत' तेषां निखयः 

पाठसम््रतः | स्वचश्टिशज्छित' रतेचतधर्चैः सम- 

न्वितस् । भात्तिकः वाथ फालः वा श्ँषाशपयुज्यते | 

काष्जं धाठनं शैलं जाङ्गलादिभह्ीभूजाम् ¦ यद- 

व्वोमुजां भवेत् । एवं तन्नापि 
ॐ (4 

` न्यत्तोयपानादिषाब 

नियम इति भोजस्य सन्छतः" 'ाननेः परिष्टृतं चघ- 

करभि क्.न् | र्मधेनिः श्भद्यभेदे 

[च सिः कौ । 

षति इ० च~म बधे वा भावे अति। भक्तो २बधे 

चध्राल ए०न° चष-आर्च अङ्गं दि । य् पकटके यिय 
पश्जन्धना्यौ यृपमध्येरेये बरयाकारे कामये लौह 

मये वा पदायै आभरः | तद्धचणादिकशक्त' का" रौ * 

६।१।२८। शबादौ 

““खगाद्धषालं एवमात्मा मष्यरंग्ट होतम्” २८८० 
%यृप परिदाखनामन्नर यद्बशिषटः एधककतमख्म् ततञ्चघा- 

लं कत्तं व्यम् प्रखारिताङ्ग, लिः णश्विरामखिवन्वनान् थक् 

इच्यते चभाखमिति न्ना सं व्यवहाराथो “अआ चधाे- 

चात्” इत्यादौ । अष्टाच्ि अ्टकोखम् तदपि तच्चणेना्ट- 

कोखं कुयात् तचचेव । उलूखख्वन््ध्ये संज्ञचितम्"'ककः। 

““जद्खं मये प्रतिचक्चति”२९ख०“तद्पालं युपाय खद 
प्रति्द्चति अतणवोद्ध परतिमोकविषानाद्धधालख तचा 

जेधः कायः । प्रतिखश्चतौनि वचनाञ्च चङ्ागो यूपः 

चषालं च सद्धधिरमिति गम्यत इलि हरिखाभिनः 

तथा चाद्धापस्तम्बः “मलतेऽतद्परम् अष्टाच्चिर 

पूर्वऽपवोऽखौयान्  प्रद्चाताद्टाच्धिरिति 

इपरङ्लं तयग खं वा तद्मतिक्रान्तः युप" २० ० 

“यपश युपाखद्य द्ङ्कलं लवङ्ग लं वा चालं तद्माति- 

क्रान्त' च्ालच्छिद्राखवेधादतिक्रान्त' भवति खतिक्रम्यो 

निश्तं भवति तथा चघाडष्छोद्ध' पवयण कत्त व्यम् 

यथा चालो यपायादधो दयङ्गले त्र्ङ्गःञे वा तिष्ठ 

तीत्य्ः'> ककः ५“भश्वषालतलिताङ्ग लोयकम्'' माच 

चद्ध कके (प्रतार) भ्वा० परण सकर सेट.। चड्धति 

अचहीत् | चचाङ् चेतः । 

वद्ध कलके (प्रतारणे) चद् चरा० उम खक येट. । 

चदहयति-ते अचच्ूत् त। चष्यां, बभूव ्रास-चकार 

चक्र । 

कान्तः?" माघः। 

च न° मेदि° 

ककण 

७२८ 



चाक 

चद कल्के प्रतारथे चुरा० उभ सक्ष° सेट. घटा* चहयति 

ते अचोचहत्-त । 

चाक्र चक्य न° चकू-अच चकः प्रकारे दित्व चकचकस्तस्य 

भाषः षप्रज् । उच्चलतायाम् | "“नद्हि लाकसिद्धसामसो 

प्रातिभासिकरजतोत्पादिका किन्तु विलच्चणेव । त- 

थाद्ि। 

संयोगादिदमाकारा चकचक्याक्रारा च काचिद्न्तः- 

करट ्तिरुरेतोति" ““चाकचक्यसं दे नसम् अरज त- 

त्वसंस्कारघध्ीचोना" इति च बेद्ान्त° पर| एषो° । 

चाकचिक्यभप्यत्र शब्द् धं चि०। 

चाकचिच्चा स्तो चक-चज् चाकं दोषठि' चिनोति चि- 

किष तथाखतो चौयते चि-बान्ड। सेतवुद्धायां 

रत्रमा° । 

चाक्र नि चक्रो निर्टत्तम् अण! चक्रनिटंतते चाक्र 

सौष्लमित्येवं संयामं रणट त्तयः" हरिव ° १०० ० । 

श्ताक्रवर्मणा ए चक्रव णोऽपत्यम् खच् न टिलोपः। 

चक्रवन््ंणोऽपत्ये व्याकरणाचायंभेदे। ""कथश्ा- 

काचादिदोषदूषितलो चनख एरोवन्ति द्र्य 

कवर्म यस्य उखा ३।१।२।्द्० । “इ चाक्रवमेणख्य” 

पा ६।१।२ छ. । [ञ् । चक्रवाक्समोपादो । 

चाक्रवाकेय लि चक्रवाकखादूरदेथादि चत्रण्यौ सख्यार 

चाक्रायण ए० चक्रखयपे"्गतल्रापत्यम् अश्वादि° फञ् । चक्र- 

खभ गोलरापत्ये उषस्लौो «^मटचोहतेषु कुरुष उष 

सिर चाक्रयण इभ्थयामे प्रदराण अस" छार उर | 

चाक्रिक लिः चक्रोण समृदहेन यन्त्मेदेन चक्रयुक्तंशकटेन 
वा चरति ठक । संघोर्भृय 

१वाणिटिके अमरः “^ पिदयुनाग्छतिनां चैव तथा 

चाक्रिकवन्दिनाम्* यान्न. । ५चाक्रिको चोषयानास 

रुषो ख्टकुण्डलः'* इरिव० १५९ अ० | रतेलकारे 
डेभच° श्शाकटिके (गाडओरोयान) ख्याते च शब्दाय च» 

` “मिच् कांाक्रिकांशव क्लीवोन्खत्तान् कुशोलवान् । 

खाष्दान् कुर्या्नरश्रे्ो दोषाय ते ख् रन्यथा” भा. 

शा, ६९ ख०। [ ढञ् । चक्रनिटंत्तादौ | 

चाक्रोय लि चक्रो नि्त्तादि चक्र+सख्छा० चतुरण्यों 

चाच्ुष न° चच्षा ष्डद्यते चचु्+-पषिकोऽख । चल् - 
द्यो ष्पाद २तदति क्रि०। तदुपराहाविषयाच्च 

चच् धिषयशब्द् २८४२ प° दण्याः | चक् षा निढत्तः 

चण् । देप्र्यचये न० । तजच्ाने चच्चघः करणत्व ऽपि 

विषयभेदेन तद्ध व्यापारभेदा भाषा उक्ना यथा 

[{ २९०८ | 

सिलित्वा स्तुतिपाठके 

चाङ् 

“द्रव्यय हसतु संयोगात् संयुक्तसमवावतः। द्रव्येषु षम- 

वेतानां तथा ततृखमवायतः। तत्रापि समवेतानां शब्द्ख 

समवायतः । तद, ततोनां संमवेतसमवायेन तु यहः'* | 

द्व्यचाचुषं प्रति चक्तःसंयोमोव्यापारः । दृव्यसमबेत- ` 

चच प्रति चक्तुःखुयुक्तसमवायः । दव्यस मवेतसमवेत- 

चा्चषं प्रति चक्तःसंयुक्तसमवेतसमव।यः”” 1 चन्लभोऽ- 

पत्यम् । दचतु नांमकख रिपञ्जयन्दपख्ध पुव षष महभेरे 

तत्कथा यथा" च्लुषा ब्रह्मद हत्यां वोरिष्यां स॒ रिषु- 

ञ्यः । वीरणख्यात्जायान्तु चच मेलमजोजनत् स्व 

राजकन्वायां नड्लायां ख चाच्च्षः। जनयाक्तास तन- 

यान्द्श रानकरमषान् | र; पूरः शतद्युन् 

स्तपस्तो इवि; । अग्निष् दतिरातरञच 

चदयुम्बरञ्चापराजितः । ऋभिमन्द् सतु दशमो नड्वला 

यामजायत' मलय ४० “षठ ते सखः 

वच्छयामि ननच्चिवोध नराधिप }। श्टगुच्रंभो विवश्वांञ्च 

खघामा पिरजास्तथा । अतिनामा सहिष्णु ख सप्ते 
ठ महर्षयः| चाच््.षान्तरे तात ! मनोवा 

निभान् श्टणु । आयाः प्रभूता ऋहभदः शुका 

दिवौकसः । लेखा नास महाराज्ञ } पञ्च देवगथाः- 

ख्टताः । ऋषेरङ्गिरसः एता महात्मानो मड्ौजसः | 

नाङवेया म्ाराज ! दश पुत्रास्तु विता: | ऊर्- 

प्र्टतयो राजन् | षष्ठ मन्वन्तर" खतम” इरि ७ 

चताच्छ तिर चक्वा म एषो०। दृष्रि “चाच्छो 

यद्वाचं भरते सतो'" ऋ २।२४।६। “च्छः सज ख. 

द्टा” भा०। । 

चाङ्गः ए° चयते चि-ड चभङ्ःभख । १ चाङ्गी रायस । 

चमङ्ग' तदवयवो टन्तोऽख्ात्। दन्तपट् त्वे शब्दायेचि०। 

चाङ्गरो स्तनी चाङ्गः दन्तपट् त्वमौरयति $्र-अण उप 

स गौ राण्डनेष् । अश्डलोशिकायाम् (अमरख) अमरः । 

“चाङ्गेरो दीपनो रुच्या लघ्ष्णा कफगतहत् । पित्त- 

खाग्ा सहरयथेःकुष्ातोसारनाशिनी” भाव । 

चाङ्गः रोष्टत न° चक्रदत्तोक्तो चाङ्गसपक्क इतेरे तत्- 

पाकविधिवंया “नागरं पिष्यलोमलं शिलकं इस्तिपि- 

प्लौ | खद पिप्प. घान्य' विल्व' पाडा यभानिक्ञा। 

चाङ्कररुरसे खपिः कलेरोते्िपावितम् । चतय - 

खेन दञ्ना च तदुष्टतं करुवातरुत् । शर्धादि सडह 
खोदोएं मलकचछं प्वाद्काम् । गुदभ्व'थात्ति माना 

इतेतद व्यपोहति” चक्रदत्तः 

सत्यवाक् 
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छदौ धिश्वासखत्यद्य 
€ ८८ == ५ 

पञ्चात् धनापहत्तरि चौरे “चाटचारखदासेघु दत्त 

५चाटतच्छरद्ढं तमडहा- 

चाट ए ३० चर- भेदे अच । 

भवति निष्कलम्" सटाः । 

साहसिक्षादिभिः। पोद्यनानाः प्रजारच्ात कायस्थं च 

विेवतः१, यान्न०। “चटा; प्रतारकाः विष्ाद्चये 

एरधनभपदरन्ति" भिता्रा 

चाटपुट ए" “युरुलंष उ तजेव भवेद्धाटपुटानिघः““ सद्गी- 
तदामोदरोक्तो तालभेदे) ् 

चाटु पुण्र चट-ङ्ण्। 

` (खोषाखदेरकथा) च । “कुवन् चाटुखहस्ताणि अव्यक्नक- 
कया गिरा” रिव॑२० । “नो चाट्चञ्ं छतं न 
च टशा हारोऽन्तिके वौच्तिनः” सा० द्० | खाये क| 

सतेवाये <धविचन्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु" सा० द्० 

चाटुकार लि° चटु करोति। हेत्वादौ प्ापरद्य टखाप- 
वादेन “न शब्द् ज्ञोकेत्यादिना” पार अरण | सतव चट् 

दाक्यकन्ेरि । “चाटुकारमपि प्राणनाथ रोषाद्षाख 

या? सा° द्०। 

वाटपटु ए९.७त० । भण्ड (भाड्) इारा० | 
चाटु(ट ल्लो)लोल न्रि° चाटुषु लोकः (उद्लोनः | (खोरा- 

चदे) चाटुकारे हारा" । 

चाटवटु ४० ऽत. । विदूषके क्रोडासइचरे भणं । 

चाटूक्ति स्त्री ६त० | प्रियज्थने। चाटुवाक्यदयो क्तियन | 

सेवायाम् हारा० | [ क्यद्छात्रे | 

चाणक स्तौ चणक कालः खच् यलोपः । चाण- 

चाणाकौन् न° चखकष्य भवने चेल ख "॥ च णकोत्पत्ति 

योग्यच त्रे ¦ 

चााक्यः ए चक रनेगेौतापत्यम् गगा यञ | $वात्- 

स्थायने चन्द्रुक्नमन्तियि कौ टि्े'“नव नन्दा भविषयन्ति 

चायक्योयान् हनिष्यति" विष्ण प । चनद्रगु्रशन्दे दग्यम् 

शद्ध नन्दवंभौत्खातेम मौय" चन्द्रयुप्न' राब्येऽ- 

भिधिक्तवान् | दत् कथार्यां तद्िरटतिः | चाणक्येन 

णोक्तम् अण | तत्रंतखन्ये रनौ तिचास्त्रमेदे च। 
"चाणक्य' सारसंयडम्'” चाणक्यम् । चणक+सार्ये 

$ प्रियवाक्ये शामथ्याप्रियवाक्ये 

घ्पज । श्च्कशन्द्पथे । 

चाखषक्यमूलक न° चक एव चायक्यम् तदिव सलमश । 
(चष्धकमुली) ख्याते सलकभेद | शब्दाैचि° ` 

चाण(न्)र ए" कंसालचरे म्ञयद्धाभिन्तऽशरमेदे । “नाग 

कुवलयापौडं चाख्(न्)रं टिक" तथा? हरिष०४२अ० । 

{२८०९ ] चात 

“वराह किभोरञ्च मतौ दानवसत्तभौ | मल्लौ रङ्क- 

गतौ तनन यातौ चाश्(न्)रखषिकौ?' हरिव" ०५५अ९ । 

अख टन्त्यनकामध्यतेति कै चित् | 

चाण(न्)रखदटन प° चाणा(न्)रं श्ठट्यति स्दि-स्यु । 

वाद्धरेवे ऊष्णं तद्घकया इरि वं* ८७अ. | 

“ततः क्रोधाभिताख्राच्चः कंसः परमकोपनः चाण्(न्)- 

रमादिशदुृद्धे रष्ण् छमहावलम् ' दव्युक्रने ५दोभ्या 
मानम्य लऊष्णस्तु चाण्(न्)र पू जोविनम् 1 प्राहरन् - 

टना भङ्गं वक्षाहत्य जाना। निःखते साखु- 

रुधिरे तस्य नेते सव्न्धेने | तापनौये यथा चर्ट 

कच्चोपरि विलम्बिते । पपातस तरङ्गय सध्ये निः. 

स्तनोचनः | चाषयू(न्)रो विगतप्राणौ जीवितान्ते 

सदी तले"? ! चाण्(न्)रुमदेनादयोऽप्यर । 

चार्ड ए स्त्रो चरूडखपत्य' शिवा° अण् । $ चणडद्यापल्ये । 

चण्ड भावो युवा ण् ॥ र चर्डतायाम् न° । 

चाण्डाल पुत्रौ चर्ड़ाल णव खाये अश । चरा 
शड्दाँ अमरः | स्त्रियां जातित्वात् ङीष् , 

चारूडालकि इ० खी चाण्डलस्यायत्यम् इञ् “व्यासवरूड- 
निषाद्चारूडालेत्यादि” पा अकडः । चण्डालापत्य । 

व्ाण्डालिका सी चरड्धाजेन नित्त ठक्। वौोखामेरे 

छमरः | चण्डालेन छता कुला° अण | २चण्डाललत- 

वस्तुमाने वि 

चाण्डालिकाखम न° भारतप्रसिद्ध तीधमेदे ““कोकासुरे 

विगाह्याथ गत्वा चार्डालिकाच्रमे" भा०च्ालु०२५ ख. । 

चाख्डालो स्तो चाण्डसाक्ाति खा+ला-क गौरा. डोप । 
१सिङ्किनलतायां राजनि जातौ ख्ेष् | रष्दाण्डा. 

लजाति स्याञ्च | 

चातक इस््ी चत-याच्ने कन्तरि ष्व् । सारद्ख सखनाम 

ख्याते खगभेदे स्त्रियां जातित्वात् डगेष् | अयञ्च प्तौ 

नयराहणेष हन्ते पठितः ।““नव्राहखा विकिराचनय् क्ता 

““नधघुराः कषाया दोषश्यमनाञ्चति” खामान्यतस्तङ् - 

यास्ततरोक्ताः । ““स्यगयन््यस्ः अभितषातकात्तेखराः” 

मावः ।““किं चातकः फलमपेच्छ खवज पाताम्"? उद्भटः । 

चातकानन्दन एण्चातकनानन्द्यति आा+नन्द्-णिच- ल्यु । 

१वघौकाले राजनि० | रमेषे । उटिजख्पामख चतक 

जतत्वोन मेचद्य तथात्वम् । 

चातकाष्टका न° काव्यमेदे काव्यसपहे दश्टम् | 

चातन न चत-शखच-ल्युट् । १ मे २पोडने च । 



चातु. 

चातुर नि° चतुर णव श्वा अण्ण । {चतुरे रेजियन्तरि 

दने्गो चरे मेदि० । चठभिरते येषकोऽ्् ॥ “च 

तञचक्रयुक्तो श्थकटे न° सिर कौ 

चातुरच्त न° चतुभिरचर्निष्पाद्यते अण् । †क्रोड़ाभेरे 

र्डपधानभेदे (गालवालिश) इ० भेदि 

ष्वातुरथिक ए. चतुषं अथष. विहितः ठक। 

शिन्स्तौति देशे तच्नाभ्नि" ०४।२।६७। `^नेन निह त्तम् 

६८। तद्ध निवासः" && | “अदूरभवश्च ७० पा 

खन चदष्कोक्तार्थेु विहिते प्र्ययभेदे । “जनपरे लुप" 

पार । जनपदे वाच्ये चाठ्रथिक्ख लुप छात्” 

सि° कौ० | 

चातुराखभिक 

जद्मचथाद्याश्रमविद्िते धमे। 

चातुराश्रमिशान् परम् । तानं संप्रवच्छाभि शाश्वतान् 
लोकभावनान्? भा० खार १५अ । 

चातुराखम्य न° चत्वार चाश्रमाः संत्ताल्वात् कश्ं* ततः 

बाह्या साथे ष्यञ् । बह्ञचारिग्ड हस्यषानप्रसख- 

भिशुकद्पेष आश्रमेषु “चादरिद्य' चातर्होनं चाठ- 
राश्म्यभेव च” भा० शां ४६अ० ¦ 

चातुरिक इ* चातर वेत्ति ठक । ारघौ जटाघरः | 
चातुरो खली चदरद्य भावः ष्यञ् भिच्त्वात् डोष्यलोपौ । 

चठुरतादा “तद्खटचाठरोदसौ” नेष, 

चातुर्जातं न° चदजांतकणव सवार्येऽ् | गुखत्वगेला 
नागक्तेशरङ्ूपे गन्वचतुमे राजनि° । 

चातु न, चवहंष्दां ण्डत भेषिकोऽष्य । १सि 
सि" कौ° । चत श्यां भवः सन्छिषेा° अय । रचतु- 

हं शौभवे नि 

चातु भिक इ* चदं लाम् अनध्यायेऽधोते उक् । चद- 
` इ श्यामध्ये तरि । (“चिषंय इन्ति चहं यौ" भना 

नखा अनध्यायतोक्तं लथात्वम् । 

चातुर्भद्र न° चतर्भमेव खाय अख । नागरातिविषा- 
खसतागुड् चोद्पे दरव्यचददणे राजनि । 

चातु (ध) धिक ए० चदर्ये चत्व $द्कि भवः ठक् वञ् बा । 

चद्ेचठथदिनजाते व्वरभेदे “चाद (चि)कोञ्वरोररो 
हन्ये चेव च्वरास्ततः। जम्ब फलं हरिद्रा च सपं 

खोष च चषकम् । सव्वंच्वराथां धूपोऽयं इर 
अादध(धि)कखय च” गारुडे १८०० । 

चातुवश्छं न° चतारो व्ांए१ चदर्वेा* साये ष्म । 

५तदट्- 

लि° चठषं अश्रभेषु विहितः ठक् । 

"'चातुर्बिद्य' यथाव" 

{ २९१० ] चातु 

आह्णादिषु स्वधे, वरे “चादेयं मया इट" 
यकम विभागः गीता । 

खातुभेद्रावलेह ए" चदि दनि: अ कमद्ं  । 
“कट्फलं पौष्कर' ब्टङ्गो र्णा च सधना सह । 
काषश्वासञ्वरहरः चरो लेहः कफान्तलत् चक्रद्- 

न्तोक्तं अवले ह भेदे । 

चातुर्भतिक लि° चठर्भिः एथिव्यपते ोषायुभिनि तः 
ठक् अलुश िपदषद्धिः । चदभिभते निष्यादिति देदादौ 

मैयायिकादिनते आाकाथस्यारम्भकत्वाभावात् चार्वाक 

सते ्ाकाशख्याभावात् भौतिकानां चदम् तारब्धता | 

वेदान्त्यादिमते देद्य पाद्धभौतिकत्वभिति भेदः । यद्यपि 

भनुष्देहखख पार्थिवत्वः मेयायिकैरङ्गेढतं तथाथि 
अन्यभतानां तम्रोपदश्मकतवात् चातर्भतिङ्ल्वम् इति 
विषेकः। 4 

चातुमंदाराजिक ए चत्वारो भहाराजिकाः श्वाशार 

स्वे नास्तगरख प्रत्ना" खख । परमेश्वरे “मङ्ाराजिक 

चाठमद्धारालिक" भा० था १४० ० नारदलतविष्णु- 

स्तुतौ । भहाराजिकानां च चतुःसं ख्यकगखरेवतात्वात् 

सद्छ नटाल्मकत्व न तथात्वम् । 

चातुर्मास लि" चव माषु भवः अशंन्नायाम् खथ । 

चतु भासेष भवे। रष्टौ श्पौर्णमाश्यां च स्त हष । 

खंत्नायान्तु यत्ने ण्यः। चाठमांख सत्येव तच्छब्दे रथम् 

चातु्मासिक नि" चठरोभासान् व्याप्य ब्रह्मचय मख्य ठक । 
चदु्मासव्यापकनद्मचय्य युक्तं क्म्मणि। गन्त ठ 

^"चतुमांसान् प्लोयन्न" वान्ति + वु चाद्र्भांद्ध इत्यव । 

चातुर्मास्य नि. चतुषु मासेषु भवोयन्चः ^“चतभासान् 
ण्योयन्ने›› वाति ° यग । चदमांससाध्ये यन्नभेदे | 
चातु्मद्धो च चत्वारि पव्वख्ि बेश्वरेववरुणप्रषासशचाक 

मेषचनाशोरोयसंन्नानि । ततृकरचव्यप्रयोगादि का. चौ. 

५अध्यायादौ दथगरम् । तदारम्धकाखच फालयुभौपूरि- 

भोत्तर प्रतिपदि नलोक्तः। र्वार्भिंकचाठमासकरव्य बते च 
यथाह वरा्पु “चाषादृशुकदादण्यां पौखमाद्ामधापि 

वा| चातुभांखत्तारम्भ कुर्य्यात् कर्कटसंक्रमे | अभावे 

ठ दलेऽपि भन्त्रो नियमः बतो। कात्तिक शुक्त 
दद्यां विधिवत् तत् समापयेत् | चत्पि हि तद्धी 

चादमख' बतं नरः। कात्तिक्या शुक्षपच्चे ठ 

दादण्यां वद्मनाप्येत्” । मातृद्ध “चदठरो वाषिकान् 

मासान् देवद्डोल्यापनावधि । मध खरोभगेचनित्य' गरो गुड 
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चातु 

विवर्जनात् । तेल व्जनादेव चछन्द्राङ्ः प्रजायते ¦ 

"कटु तेलपरित्यागात् शलुनाथः प्रजायते । लभते सन्ततिं 

दों स्थालोपाकमभश्तयन् । सदा खनिः शदा- 

योगो मध्मांसष्य वजेनात् | निराधिर्नरगोजसो 

विष्णुभक्तश्च जायते | रुकान्तरोपवासेन  षिष्ण् 

खोकमवा्न याव् । धार्ाच्नरखलोन्नाञ्च गद्भाश््ञानं दिने 

दिने । ताम्ब् लवजेनाङ्गोगो रक्तकणठच्च जायते । घृत 
व्यामात् लावण्य सवेज्जिग्धवपुर्भवेत् । फलन्या- 

गेन स्तिंमान् वद्धपुब्रञ्च जायते । गभोनारायणायेति 

` नत्दाऽन शनजं फलम् । पाद्ाभिवन्द्नाद्ष्णोले मेदगो- 

दानजं फलम् । वमादिबतेः पायं ! ठदिनायाति के- 

शवः । “खन्न व यतिमधिशव्य काठकन्ट हरम् ।“कराल' 
वसेत् सामे नगरे पञ्चरानकम् । वर्ण॑भ्योऽन्यन् वर्ष 

भासां चतुरो वसेत्” । टतदशक्तविषयम् । “उदं * 

वा्भिकाभ्यां मासाभ्यां नेकस्यानवाघो"” इति शङ्क : । 
“चादुमाँ द्गते या (हितौया) तु" तित. चनध्यायोक्तौ 

चातुमौस्यदितोया सनी “खाषारे फालगनो्जेमे 
दितीया विभुचये। चातुमांडदितौयाल्लाः प्रवदन्वि 

मर्पय"? इति रव्य क्ते आषाठादिदितौयाचद्ष्का 

चातुख न° दरद भावः ष्यज | चठ्रतायां दशतायाम् 
चातुग्य खडतमनोभवया रतेष' सा० द° “संभोगे 

, चातग्यं होबनाख्यमनोहरः मा० खा० ९९०५ । 

चात्वख्य न° चत्वारो ब्राह्मषणादयोवर्णां रव खाये ष्यज । 

जाद्धणादिष चदष ¶व्े घ चाठवण्ये" मया इष्टमिति 

गौता । भावे-ष्यञ । रचतुवख धम्म" । वणंभेदरेन घन्प्र - 

मेदाः शङ्खन दर्थिताः यथा | 

“चातुर्वण्यं हितार्थाय शङ्कुः शास्त्रमथाकरोत् । यजनं 
याजनं दानं तघैवाध्यापनक्रियाम् । प्रतिखडञ्चाध्ययनं 

विप्रः कर्माणि कारयेत् । दानमध्ययनञ्चव यजनञ्च 

यथाविधि । चनियद् ठ वेश्यस्य कदं परिकौक्तिः तम् । 
च्नियख विशेषे प्रजानां परिपालनम् । कषिगोरच 

वाणिज्य वेश्यस्य परिकोत्तिंतम्। दर दिज- 
शशरषा सम्ब शल्यानि चाप्यथ । चमा सय" दमः 

शौचं सव्दे"धामविशेषतः | नाद्णः. चत्रियो रेश्य 

खयोव्णां  हिजातयः । तेषां जन ददितीयन्व 

विन्नेयं मौञ्जबन्धनम् | व्याचार्यसतु पिता परोक्तः 

सावित्रो जननौ तथा । ब्रह्मलन्रविशाञ्चौव मोक््ौ- 

बन्धनजन््रनि । विप्राः खढूसमास्तावदिन्ने यास्तु षिच- 

{ २९११ 1 चान्न 

छेः । यावे रे न जायन्ते हिजान्नोया सतु तत्परम्" | 
“माद्य चनियोवेणयः च्द्रद्ेति वांखत्वारः | 

तेषामाद्यादहिजातयः । तेषां निषे काद्यः श्शानान्नो 

मन्त्रवत् क्रियाशमू हः । तेषाञ्च धमाः, ब्राह्मणखाध्यापनं 

चलियद्य शस्त्रनिष्ता तेश्यख पशुपालनं द्र 

दिजाविषुशर बा | दिजानां यजनाध्ययने । चअयेतेषां 
इनत्तयः बाद्ञणसख्य याजनप्रतिय ज्ञौ, चनियख लिति 
लां, कपिगोरक्तवाखिज्यकङ्सौदयोनिपोषस्यानि बरेश्यस्य 

ऋद्ध सवेशिल्मानि । आपद्यनन्तरा इल्तिः” विष्णु स॒० |, 

चातुर्होढक इ चतरटम्रतिपादकपन्वसध व्याख्यानः 
ऋटत्वात् ठक् । चतुद प्रतिपाद्कयन्धव्याख्याने । 

चतुरहं कम्म अण | चातर्सन चतुणां होतणां 

कमणि । चठर्छात्शब्द् खद्ा० । 
चातुष्टथ एचदषटयं कलापखनहल्िं वेत्ति अधीते वा अण् । 

“खताञ्च कोपधात्” पा० कोपधात् प्रत्ययख लको 

विधानात् अद्य च को पधत्वाभावात् न लक् । चदय 

इक्यभिन्न | 
चातुष्य1श्य न° चर्भिरध्वणु जह्चादिभिष् पविन्भिः प्राण्यम् 

वतः श्दा्ेऽण | चदखांखत्विजां भोजनप्याप्न 

च्मोदने । ““चाद॒ष्माश्वभोदनं पचन्ति"यत०व्रा०२।।।४।४। 
दर्गपौस्भासानोजानोद्क्िणान्निपक- चातष्याण्यः 

जाह्धणान् ` भोजयेद्" का० चौ० ४।६।१०। 
चात न° चाय-करणे इनु । अग्निमन्यनयन्नावयवभेरे । 

ग्य बा रशब्टे ६१ एर दशम् | तन्न च एषे चन्- 
भिति पाठः प्राचौनशट्ितयन्धपाडादसारेष्य प्रमादात् 

, शष्धितः स्ववं म॒ चात्रभिव्योव पाठः साधुः का, चरौ 

४।८।२६ ` खनभाष्ये तत् खष््पादिकम् ककं आङ् । 

"असे एरस्ताव् प्रन्यङ्हखे सिते भन्यनं कुयात् | . नन 
च प्रथभमधरारणिषत्तारयां निश्चय उन्तरारख्या 

देथानदिर॒भागादषटङ्ग् लदौषे' हगद्क रविषएलं प्रमन्धं 

चित्वा त्च भूलं चालनगुभे प्रवेश्य खधरारणया मुला- 

दष्टा्ग लं व्यक्ता असाञ्च दादथाङ्ख दं ज्ञा तदनराछे 

-अष्ग्, लचद॒टयपरिभिते पवीरणयृन्ते मन्गानं मत्वा 

चालनु्नगोतद्ध प्रमन्वद्यापं नल्न॒ निधाय चानाय 
कौलकायखोपथ्य् ` दगामौ वलं निधाय यन्तर चार- 

वित्वा चानः नेनेश्यं प्रदक्षिणं लिर्वेरटविता तथा 

सन्धनं कुयात् यथा जातोऽग्निः प्राच्यां पतति तन्न यज- 

मानः ` प्राङ्न्हखो यन्तार्यं करोति पतौ चान 

७२८ 



चात्वाल्ल इ° चत-वालज् । 

चान्द्र [ २९.१२ ] चान्द्र 

जेतरेख नि्टयित्वा मन्थनं करोति तथा शाखाननरादध्व- 

युंख तश्ादध्वखं.: प्रत्यङहख्योऽभिमन्यतौतिः" चालनं च 

खादिरः दादशाङ्ग्,लदोषे वतंलम् असेचोहकोलयुक्तम् 
बुष प्रभन्यासप्रवयनाथेगते युक्तम् श्वेऽजे च लोह 

पट्टिकिया संयुक्त कार्यम्” । "शखौवोंलौ च खादिरो 

हादथाङ्कलदोषौ चतरङ्क.लविषलाधोभागे खमा चाल्ाय- 

स्तवितकी लकोपरिश्यापनायेलोरहपट्िकायुक्ता उपरि 

भाने व्तुला च कायां । नेः च गोवारु्शणद््ल - 

स्वित् व्याममालं कार्यम् । केचित् प्रन्थासेख 

मन्यन्ति, खपरे तु मलेन 

$यन्नक्गणड रटभः श्खत्ताने 

$ उत्कटे च विचर: ४उन्तरतेद्यङ्क स्टत्स्त पे ५ततृकतावटे 

ख ^“चास्वालोत्करायन्तरेख सद्धरः" का०श्रौ ° १।९:४२। 

^“खात्वालखच उत्कर चात्वालोत्करौ तौ अन्तरेण 

सयोरन्तरालेन अर्विषां विह्हितकार्या्ं" संचरः गमना- 
मसनमार्गभवति । , श्यं च सोत्तरमेदिकेषर वदधणप्रघा ` 

समङाङषिःपगुशोभेष न्यः चात्वाकदयष्येव स्वात् 

सोत्तरमेदिकेश खे ष्नेेव सारय गजनायमने कार्ये"कर्कीः। 

" नच्वास्वालं परिलिखति सा चात्वालख माला नाव 

सालास्ति यैव खयं मनखा भन्ये तायेणोत्करं तच्ातवालं 

परिखिषछेत्" अन० ° १।५।१।२६। सा चात्वालख 

सात्रा जैवोच्तरभेदेरुक्ता सबेतवधः चात्वालखननोत्पच्न- 

दैव खदोसरवेदिकरण्णात्" भा० । 

«चात्वालं चात्वाखवत् द" आश्व चौ° १।१।६। “चाला- 
खोनामावदः पुसोमादिष्दस्ति येषठ॒छन्तरवेद्यधे ' यत 
ग्धन् खात्वा ् धियते तहतृच्च' ना० रा० छन्त: उत्तरा- 

बद्यथेष्टदा इर्जातावटणव चात्वा इति गम्यते । 

/ 

खानराटः न° चनराटख्ेदम् खख । . चनराटग्धपद्धाख्याने 

लख्िन्थन्द परे दिकब्दा अन्तोदानाः । 

नराटस्” सि° कौ० । 

«पूं चा- 

चान्दनिक लि° चन्द्नेन सस्यद्यते उक् । चन्द्नेन कतशोभे 

‹“वषशवान्दनिकं यस्य कार्णयेष्टनिकं रखस्* भट्टिः । 

चान्द्र त° चन्द्रखेदम् अण्ण । १ चन्द्रषम्बस्धिनि दिनमासादौ 

२तन्द्राने च। “यरकादिनिः खतः प्राचीं यद्यात्यहरहः 

शो । नञ्धान्द्रमानमंमेसतु न्नेया हाद्शभिस्ियिः"" 

ख. सिर 

““छयौत् सभागषं यङ्क विनिद्धतः एवग्भतः संचन्द्रो- 

रहः प्रतिदिरं यत् यल्खयानितं प्राचीं पूरं 

दिशं गच्छति तत् प्रतिदिनं चन्द्रभानं तत्त्, मव्यन्तरं- 

शभितम् । भद सौरदिनं न्यो येन यथा भव्ति तै 

तद्पैभाँ नेः कियद्भिः एष चान्द्रं दिनं भवतीत्यत खा । 

ध्ंगेरिति। भागेस्तुकञारात् ग्य चन्द्रान्तरोत्पन्न स्य 

तद्र पत्वात् । ~ दादशभिदौदश्सङ्खयकस्तियिक्ञया | यङ 

श्वान्द्र् दिनं न्नेयभित्यथः। तदुक्त भवति ब्य चन्द्र 

रो गाञ्चान्द्रदिनप्रडत्तेः एनयोगे माद्सलाप्रे भं ग्रष्यान्तरेष्ड 

चान्द्रो मासस्ति'ग्धन्द्रद्नातकः । अवस्ति"यदिरयेदि- 
भरण्ांशान्तरं तदेकेन किमिति । दाद्शभानैरेकं चान्द्र- 

दिनम् ।^द्भैः ख्येन्दुख द्मः" इत्यभिघानादृर्थावधिकमा- 

सख्य बरि'त्तिण्यात्मकत्वात् तिथिधान्द्रदिनष्ुपेदि । खय 
चन्द्रव्यवहारमा ह?” रऽ्न०“तिचिः करणसदाहः चौरः 

स्वक्रियास्तथा । बतोपवाबयाध्राणं क्रिया चान्द्रो 

ग्टदहाते" ० सि०। 

तिथिः प्रतिपदाद्या करश्य' ववादिकश्द्वादो विवाहः 

च्चौर' चौलकमे । एतदाद्याः सवक्रिया बतजन्ध्ाद्युद्छ 

ष्पा तरतोपवाश्चयाबाखां नियमोपवासयसनानां क्रिया 

करणसू । तथा सखञ्चयार्थ॑कः । 

पयते अङ्गोक्रियते । 
पिद्टमानं चाह” र०्ना, | 

श्लिंशता तिथिभिमौस चान्द्रः पिनवमडः ख्टतस्'" 

षस “कालेन येनेति पुनः शशौन' क्रामन् भचकर 

विवरेख गया। भासः सुचान्दरोऽदुग्यमाः कुरामाः 

पूखो*षवः । २६।९१।५०। सतृक्दिनप्रमाखम्"‡ सि*शि” 
दशौन्ते किख शशो रविश्या युक्तो भवति। ततोद्धावपि 

पूरव्बतो गच्छतः । तयोः थथौ शौघगत्वात् प्रत्यहं गत्य 

न्तरेखाखतो याति । णवं गच्छञ्चककला २१६०. तुल्य 

सन्तर" यदाख्रतो याति तदा रत्िणा योगमेति । तयोः 

कालयोरन्तरालं चन्द्रमासः। 

चान्द्रमानेन ब्द 

अथ चन्द्र मासं प्रसङ्गात् 

ततप्रमाणमततुपातेन | 

अन्द्राकयोष्यगतौ व्यादौ सम्यक सावयवे ठंत्वा यद् 

गन्यन्तरेखेकं कुदिन' लभ्यते तदा चक्रकलातुल्येनान्तरेख 

कियन्तीत्यलुपातेन श्ान्द्रमास्े कृदिनानि लभ्थन्ते । 

२६।११।५०*। प्रलिता" | अधिकं गौ शचानद्रशन्द् 

२७१५ ए, दथ । आपस्तम्बः “'चन्द्रनाः लब्ण- 

पच्ठान्ते रग्धे^ण स इ युज्यते । सुद्धिक्घांदयारभ्य सच्चि- 

कषौवधिः परम् । चन्द्राकेयोः रवेमौसशान्द्र इत्यभि- 

धीयते" विष्ण स । २ चा्द्रायखब्रते न°) “चान्द्र लच्छं 

तद्ग" च ब्रह्म्ठ्विथां विधिः?” प्रा ० । “चान्द्र 



1 त 

चान्द्रा [ २९१३ ] चान्द्रा 

चन्द्रायणम्'' रघु" । रेचन्द्रकान्मणौ प° हेमच० | 
$चन्द्रसम्बज्धिनाने वि० ख्यां खोप “गुरुकव्रानुगां 

जिभ्व् चान्द्रौमभिनभः च्रियस्” माषः। खाच भ्च्चेत- 

करटकञर्या' राजनि०। {अदरक न° राजनि" । 

७ब्धगशो्नचने न तद्य तहे वताकलञ्चाज्ञेषाणब्द् 

४९७ ० छक्तम् [ राजनि । 

ष्वान्द्रका न चा्द्रमाद्र कमिव कायति के-क | शर्याम् 
च्रान्द्रपुर ए" १ देश्ये देशभेदे १तहं शवासिषु ब° व | 

श च देथः ““अथ पत्वं खाम्" इतय् पक्रमे ^“ चाद्रएराः 
पकर") इ, वु १४अ० कूम् विभागे उक्तः । 

चन्द्रभागा सली चद्दधो मागरोऽश्नोऽखाम् | चन्द्रभागा- 

द्यच् चन्द्रमायाअन्ट् टण्यस् । 

चान्द्रमस विः चन्द्रमसद्ृदम् अख । चन्द्रसम्बन्धिनि 

दिनिमाखादौ । “"तिथि्ान्द्रमस्ं द्निमृ?* ति त 

श्यं सिद्धान्ती यवा क्रयत्वे न पठतम् । र्गशिरोनचत्े 

शतद्य तदह वकत्वात्तथात्वम् । रेचन्द्रसम्बज्विनाते लि 

च्तरियां ङोप् “लब्धोदया चरान्दरमसौव लेखा” । ˆ "पद्मा 

चिता चन्द्रमसौमभिष्याम्ः› कुमा९ | ‹-घुरदिषवान्द्रः 

मखो षेव” रघुः | 

जान्द्रमसायनि इ चन्द्रमशोऽपत्यम् तिकार फिञ। 

बुधग्रहे हला० | एषो । । चन्द्रमसुयनोऽष्यन् । 

चान्द्रमास ए कम्म ° । चन्द्रसम्बज्धिमाखे चन्द्रण्दे दशय॒म् 

चान्द्रत्रतिक इर चन्द्रदलंप्र चान्द्रायणं वा जतमस्यख 

ठनू | १चन्द्र ठल्यत्रताच!रिखि चप । “परिष यथा- 

चन्द्रः षहा इष्यन्ति मानवाः । तथा प्रकुलयो यख्िन् 

स चान्द्वेतिको पः" मनुः | रचान्दरायणुब्रता- 

चारिणिच 

चान्द्रायण न° चन्द्रशयायनभिवायनमुव॒पूपदात् संत्तायां 

त्वम् । संज्नायां दीषः खायेऽख् वा । बृनभेदे वङ्खेदा- 

दिकं मिता" उक्त यथा ।“{तयिदद्या अरेत्मिणड़ान् शक्ञ 
शिद्यर्डसंभितान् | एकेकं छ सयेत् कष्ण , पिगड चचानद्रा- 

यशञ्चरन्”" या । “चान्द्रायणसमं कुष्य नाय राख्ड़- 

परिभितान् पिश्डान् शुक्णो शआरापूयेमाश्पच्ते तिथि 

बहुद्या चरेद्धशषयेत् यला प्रतिपवृप्श्टतिघ्र तिथिघ 

चन्द्रकचानामेकेकथोटब्िुब्ं मासे । तदत्पिर्डान् प्रति- 
षद्योको हिवीयायां  हाभिव्येवभेकैकशोवद्ध यन् भच्- 

येद् यावत्पौ खंमासो ततः पञ्चदश्यां पद्धदशथ यासान् 

मुङ्खा ततः कष्णपके प्रतिपदि, ददे हितीयावां 

ब्रयोदयेत्ये बभेकेकथो यासात् हायन्नस्रोयादुया- 

वञ्खवटेशौ । त तशदर्दग-ामेकं यासं ग्रसितवेन्दक्चयेऽ- 

थाँडपवकेत् । तथा च वसिष्ठः | “एकेकं अदं बेलि 

कशष्ण च छासयेत्। इन्द्च्ये न भृञ्लीत एष चान्द्रा 

यथो तरिभिरित” । न्द्रश्धायनमिषायनं चरणं यस्खिन 
कमश इासडङिभ्यां तज्द्रायणम् संत्नायान्दोचः 

(त्च) इदञ्च यववत्मृ न्तयोरच्छोयो मध्ये स्थवीय 

दूति यवभध्यमिति कथ्यते | रएतदेव तं यदा रष्ण- 

पचप्रतिपदि प्रक्रम्य पूर्ववोक्रक्रमेणाुीयते तद् 

पिपीलिकामध्यमिव दुसरम्भयतीनि पिपोखिकाततु- 

मध्यभिति कथ्यते तर्याह । पूर्व्बोक्तक्रमेण कब्णप्रति 

पदि चददंश साघान्रुक्ाकेकमासाप्रचयेन चवदैरधीः 

यावद क्लोत तत्तद् रानेकं सासं मसित्वामावाख्धा 

यापोष्य शक्तप्रतिपद्यो कमेव प्रास्माच्नौयान्तत रङकोप- 
चयभोजनेन पच्षयेभे नित्यं माने पौयमाखाम्पद्धद थ 

मासाः सम्पद्यन्त इति बुक्तौव पिपौलिकामध्यता। 

वथा वेशिः । ““मास॒ख शबष्णपन्नादौ सासानद्याइत्- 

दथ । खासापचयभोजो सन् पचे समापयेत् | तथेव 

कपचादौ पासम्भ्क्लोत चापरम् । सासोपचय 

भोजो खन् पक्चरेषं समापये-दति” यदा त्व किन् प्ते 

तिथिदञ्विहास्वश्नात् षोड दिनानि भवन्ति चठ्देश 

बा तदा या्ानासपि दडिद्ासो वेदितव्यौ “निधि 

इृद्या पिख्ड़ांशवरेदिति नियमात् ¦ गौ तमेन त्वन् विशेषो 

द््भितः “अथातञ्ान्द्रायणन्तखोक्ञोविधिः। रक 

वपनं ब्रनञ्चरेत् । शोभ ताम्भो ख मासोरपवसेत् । आया 

यख” (ऋ ०१।११।१६।) ^“ सन्ते पयांसि (१७) नवोनवः 
(ऋ १०।८१।१९}) इति चैताभिस्तपयमाज्चुहोमो 
विषनश्चातुमन्त्रणशपख्यानञ्न्द्रमसः । “यहे वादेव हेड - 

नू इति चरत्टभिराज्च जह्यात् | देवकतख्योति 

न्ते सुनिद्धिलतिद्धभिः । ओओ भूम् वःखः भह: जनः 

तपः सव्य यथः रोः ऊक इट् ब्रोजः तेजः 

रुषः धरभेः भिवः इवय तेखांसादमन्तयम् । प- 
विमन््र' भनसा नमःखाद्ेति वा सर्गान् तेरेव खाखा- 

नदशुञ्जीव यारप्रमाणमास्याविकारेषु चङ्भेच्छसुकतूकण- 

यावकपयोदृधिष्टवसल् फलोदकानि हरवधु रत्तरोत्तरप्रथ- 

स्तानि पौगमाखां पञ्चदश याखान् मुक कापचयेना- 

परपचभद्नी याव् । अमावाखायासुपोयै क को फचगरेन पूवे- 

` पशं पिषरीतभेवे्राम् एष चन्द्राययो मासः+इति। अन् 
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साखप्रमाणमाखाविकारेखेति यदक्तनद्भालाभिप्र यम् 

तेषां शिख्यर्ड़परिमितपञ्चदशखासभोजनाशक्र : । क्षौ - 

रादिदरब्विधां थिष्डयण्डपरिभितत्वन्तु पणे एुटिकादिना 

सम्पादनीयम् | तथा कुकक्रटार्डाद्रौभलकादौनि त॒ 

यासपरिमाणानि खत्यन्तरोक्तानि शक्तविषयाणि शिख्य- 

श्डपरिमाणाज्ञषतवात्तेषां यत्म नरलशकरोभताग्पमौष्यमासौ 

खपवसेदिति"चतुर्दंशाषुपवसमभिधाय पौणमाद्ाम्पच्च 

दश पासानुं भको त्यादिना हालिंशद् हरात्मकत्वं चान्द्राय- 

शद्योक्तम् तत्पत्तान्तरप्रदथनाथम् न सावनिकम्। 

योगोश्वरादिशचनाजुरोघेन निशदहरात्सक्ख दशित 

त्वात् । यदेत्याभलिकं खानत्तद्ा मैरन्तश्येन्य संवत्सरे 

चान्द्रायखाचुढानाुपपतिः स्याव चन्द्रगत्यतुव्तं नालु- 

पपत्तिञ्च । चान्द्रायणान्तरमाडह» मित।०| +वथा कथञ्खि- 

लिख्डानाञ्चत्वा रिशच्छतदयम् । भासेनेवोपमञ्जीत चान्द्रा 

यणभथापरम्"या० | “पिख्डानाञ्चत्वारि शद्धिकं शत्य 

मासेन भुञ्जीत यथाकथच्चित्म तिदिनं मध्या ह्ले ऽ्ौ साखान् 

तथा नक्तन्द्विखयोचत्रचठुरो वा। अथवेकखिं खत रोऽ- 

परद्धिन् दादश वा तथेकराब्रटपोष्यापरस्जिन घोड्श 

वेत्यादि प्रकारा्ामन्यतमेन , यत्तपेचचव भुञ्जौतेत्ये त- 

॒रवौक्ञाञ्वान्द्राययहयादपरः चन्द्राय म् | अतस्तयोनौयं 

साससंख्यानियमः । किन्तु ततर पद्यविंशत्यधिकगतिहयसं- 

रमैव | मलना चैते प्रकारा द्शिताः"अष्टावषटौ समन्नोया- 

त्िख्डान्दध्यन्द्नि स्विते। निवतात्मा इविष्यख यतिचान्द्रा- 

यख्चरन् । चतुरः प्रातरन्रोवात्मिख्डान्विपरःचमाडितः । 

चतुरोऽस्तमिते खग्येशिश्ुचान्द्रायणश्चरन | यथाकथ- 

द्वित्पिण्डानान्तिख्लोऽशोतीः समाहितः । मासेनाश्नन्, 

हविष््रख चन्द्रखति सलोकताभिति । “तथा चत्वारि - 

अच्छतदयाचन, नसं ख्यकमरससम्पाद्यद्यापि शंसहार्थमपर 

यणम् । यथाह वनः ^“ लौसत्ोन् पिचडान् समन्चो ̀ 

याच्चियतात्मा दड्व्रतः। इविष्यान्नख वै मास्णिचान्द्रा 

यख ख,तभिति"। एषु च यतिचान्द्रायप्र्डतिष न चन्दर 

, गत्यनुखरयमपेकितमतच्ि यददिनाककसावनमाखेन नेर- 
न्त्य ख चान्द्रायणादचु्ाने यदि कथश्चित्तिचिष्टद्धिद्धासव- 

ओन प्चम्यादिष्वारम्भोभदति तथापि न दोषः। यदपिसो 

मायना्छ' भाखब्रतं मार्गण्डेेनोक्तम् ““गोक्लीरं सप 

रारन्तु पिबेत् स्तनचदुटयात् । स्तनन्रयाल्यप्ररालं सप्र 
राव स्तनद्वयात् । स्तनेनेेन घट राश्र' विरावं षायुभम्म- 

त् । एतद्योलायनं नाम व्रतद्भुःल मघनाश्नभिब्नि"। तदपि 

चान्द्रा 

च न्द्रायखधस्ं कमेव | हारीतेनापि “अथातचान्द्रायण 

सरुक्रमिषाभ इत्यादिना सेतिकत्तंव्यताक्न्द्रायण 

सभिधाय"एवं सोमायनभित्यतिदेद्धाभिधानात् । यत्यून 

सेन लष्णचतुर्थौनारभ्य शुक्ला दशोपव्यन्न' सोमाय 

शताम् ˆ“ चदर्थी^श्टतिचतुः स्तनेन लिराल्रं निस्तनेन 

विरा, दिस्तनेन त्िरानमेकस्तनेन लिरात्रभेवभेकस्तन 

प्श्टति एुनञ्तुःखनान्ते या ते सोम } चदुर्थी तनृस्तया नः 
पाह तद्ध खाहा याते सोम} पञ्चभी षटीव्येवं यथा- 

धांस्तिथिहोनाएकमाप्राएताभ्यः पूतचन्द्रमसःसाभान्यतां 

समानलोकतां सायुज्यञ्च गच्छतीति? | चदुभि'शति- 

दिनात्मकसोसायनमभि हि तन्तदशक्तविषयम्?› भिता० । 
भरायञचित्तविवेकेऽन्रं विगेषोऽ्भिह्ितो यथा 

५“तत्न मतुः । ^“एकेकं छाखयेत् भिण्ड कष्ण, शल च 

वद्धं येत् । उख. स्तिषवणमेतचान्द्रायसं ख.तम् | एव- 
भेव॒विधिं छत् मा चरेद्यवमध्यमे | श्ुक्लपक्तादिनि- 

यतश्रेद्ान्द्रायणं व्रतम् | अावषटौ समच्रोयात् पि- 

गडान्दध्यन्दिने स्विते । नियतात्ना इहविष्यत्यौ यति- 

खान्द्पयखं चरन् | चतुरः प्रातरश्नोयात् पिण्डान् विप्रः 

समाद्ितः। चतुरोऽस्तभिते द्व्य" शिशुचान्द्रायणं 

तस् । यथा कथश्चित्पिख्डानां तिद्लोऽशौतीः समा- 

हितः। मासेनाच्रन् हविष्य चन्द्र ति सलोकताम्”? 
एततृप्चकिघ चान्द्रायणं पिपौचिकातुमध्य' यवमध्व' 

यतिचन्द्रायप्यं सव्व तोुखं शिशुसाह्श्च | तथाच्च 

जावालः । पिपौलिक यवमध्यः यतिचान्द्रायणन्वथा। 

चान्द्रायणं तथा न्नोयं चठ्ध' सव्वं तोख्म् | पञ्च 
शिषुषाह्ृञ्च ठं एर्यफलोदयम्” ! छब्णप्रतिपदमारभ्य 
मासभेकं यदा क्रियते तदा पिपौलिकमध्य' भवति । 

शक्प्रतिषदारम्भरे यवसध्यम् } उभयल्रामावाखायाम- 
भोजनम् । लष्प्रतिपदि चद् अपरासमोजनार म्मे 
छासक्रमेण च तदू ष्याभेकोयासः चमावाखायामभो जन- 

जेव प्राप्रोति । तथाच वशिषः*मासखख कष्णपच्वादौ सा- 

खानद्याद्धठदेश'" । नन्वेवं क्रमेण पञ्चठिशचय त्तरं खास- 

तहयं स्याद् । न चत्वारि शद्मासाधिकशतदयं नद्ध 

यान्नवल्केनो क्तम् “यथा कथञ्चित् पिश्डान † चत्वार शच्छ- 
वह्यम्" । इति “यथा कथच्चित् पिण्डानां तिच्लोऽथोती 

स माह्ितः'” इति मनुनाषवक्तम् । उच्यते । संयमदिवसे 
पौमाखाममावास्ायां वा पञ्चदश्या सभोजमेन संख्या 

पूर सम्भवात् | अथ वा दिकमनवेदं त्तं न प्रति- 



चान्द्रा 

पदादिकं चद द्धा नेव वतमद्कल्यः यथाह गौतमः मपो 
माख्ां पञ्चद्ध खाखान् मुक्ता एवोकापचयेनापरपच्मन्नी- 

यात् अभाधाख्ायार्पोष्य एकेकोपचयेन पूव्वं पच्च 

विपरीतमेकेणाम्* । शङ्किखितौ ““अमावराखां त्रतोपा- 

यनं यवमध्यम } अमावाख्ायां पञ्चदश पिश्डानञ्ो- 

यात्? | उपायनमारखमः। युक्तञ्चदम् ˆअमावाखा- 

खपोष्ण पञ्चद्शकलात्मक्ख चन्द्रमसः स्हय्य प्रवि 

त्यात् खत एकंक कलानि गमस प्रतिप्रदादिष इद्धिशब्द् 

वाच्यल्ात् } जावालः “एकक वड येयासं शुक्त शष्णे 

च छास्मेत् | अमावां न भुद्खीत 

चरन् दिजः ! एकेकं छासयेत् पिण्ड कष्णे , शुके च 

ब्धयेत् । पौणेमाखां न मुद्धीत पिपौलितदमध्यनम्” । 

अन कल्यतरव्याख्यानम् ““एकेकं छासयेदिति छष्णप्रति- 

पाद पञ्चदश खासानारभ्य टकेकापचयेनामावाखायामेको- 

शरासः तदनन्तर शुक्तप्रतिपदि दौ याशाभेवं ठद्धिक्रमेण 

चतुर्दष्रां पञ्चदश पाषा: सम्पद्यन्ते पौर्णमास्यां चोप- 

 षाकषद्ति पिपोलकवनसध्यथ वचान्द्राय्म् | 

मध्ये शुक्तप्रतिपदि ्कोग्रासः रवभेकेको पचयने पूर्खिं- 

सायां “दश खासाः रष्णप्रतिपदि चवुहुशं यासा 

एवमेवकाप चयेन. अमावखायादपवासः"* । छषिचान्द्रा- 
यमाह यमः “द्र्न् पिख्डान् समश्मीयान्चियताल्मा 

टद् ननः। विष्याचतदध पै मासग्धधिचान्टरूायसं खटतम्*”| 

न्न चत्वारि शच्छंतह्यंसं्या नासि | धासपररिमाण- 

अग पराशरः। “बुक्, टा्डप्रमाणन्त यावान् वा प्रवि- 

यवमध्यः 

भेव खम् । रतं सासं विजानीयाच्छुदधधः कायथोष- | 
नस्" । सकल चान्द्रायण णव चदे चय्राछपवासं जत्वा 
अपरदिने पञ्चदशा रुयमः काय्य: तत् फलमा ङ् | 

बौधायनः । ““शजञाञ्चेव चदे शोश्चपवकतेत् लब्णां 

- चतुदैरी वा केशष्सनखरोमाश्ि वापयित्वा” इन्य- 

भिधाय तिथिनश्चत्रादिहोभ प्रतयद्शक्तवान् वितर 

भयान्न लिलिंवस् ' 1 

एकमाप्र 7 विपापोविपापमा सव्व मेनोहन्ति ददितीय 

माप्न समूर्व्वान् दथापरानात्मानञ्च क्वि पडक्गिञ्च 

` छुनाति सवतृसरद्याप्ा चन्द्रमखः. षलोकतास्याभ्रोतीति 

गौतमः । एवञ्च सर्वविधचान्द्रायये . चान्द्रख चन्दर 
सम्बन्धिनो लोकस्छायनं यस्मादिति व्य् तृप्तिरित्थव- 

चेयम् । अख पुखमपि ^टष चान्द्रायणोविधिः?? प्रा- 

अक्ताख्टतेः नन तख ट्भियर्ये$खि तत्न चन्द्राय 
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एवं यव. 

ष्वान्द्रा 

शब्ट्ख ततसम्बन्विवाचकत्वात् यु'खवभिव्यन्य । चान्द्रा 

यथत्रताशक्तौ ततुप्रच्याम्नायघेनु मूल्याद् त प्रा° वि» 

चआाप्रसतम्बः ““कापालिकान्रभोक्त, शां. तन्नारोगाभिना 

नथा । ज्ञानात् छच्छराब्ट् खदिर गन्नानादैन्द् दयम्” तथा 

रजकाद्यन्यजाधिकारे यमः “म्ला चैषां स्सियो गला 

पयेत्वापरः प्रतिग्डद्य च रच्छराव्ट्माचरेजन्नानादन्नाना- 

देन्द्वहयम्” ¡ न्नानतः लशच्छराग्दं तिशदधेलदानसमान 

विधायान्नाने तदद्ख' वच्वन्दरायणद्वयं विद्वाति । तेन 

च्वान्द्रायणष्टये पञ्चदश धेनवः अर्घारेकस्मिखान्द्रायखे 

सादं सप्तपेनवः । यतौ कमेव चान्द्रायणं तता षेनो- 
रसम्भवाद् न्वटकं देयम् ! शिशचन्द्रायखे ठु पादोन 

धेहचत्यम् । यतोऽत्र प्राल्यड्िकाग्पासपरिमाखेन 

भासैक्ञेन चत्वारि शदुत्तरयासशतद्येन दाति "शद्ग्ट हस्व 

खेत व्यवस्थया साङ्गसप्रदिनभोजनं पथ्यो व्यति 

सा दाविशतिद्ोपवासाःपव्य व्यनि । अतः सङ्कलनया 

पादोगप्राजापत्यच्छध्यं खात् | यद्यपि यवमध्य 

पपिपीकिकतलुसध्य चान्द्रायश्णयोरप्ये तावन्त एव याखास्तथा 

मि वचनात् लरुप्रटिष्ुपवारेः के घानिशयाद्च सां 

शप्र षेनवः। अन ठु तदभावानृन्यायाच्च पादोनघेदचवत्- 

 छयमेव । रवं यतिचान्द्रायणसव्वं तोश्चख चान्द्वखणि- 

चान्दायचेष बोध्य्” प्रा° वि० । 

जिताक्चरायरं विरेत्र खक्तौो यथा 

^“वान्द्गयखविषयभतेष एनखपोानकेष॒प्राजापव्यनय् 

तदशक्तख प्रत्यास््ायस्तावग्नेव | यतम् नचतनि"थति 

` तेऽभिहितम् “अटौ चान्द्रायखे देयाः प्र्ाश्नाय 

विधौ सदेति" तदलिधनिनः पिपौलिकासध्यादिचान्द्र 

य्यप्रत्याच्नायविष्यम् । साातिलच्छरविष्रयभते एनरूप- 

पातके" खाद्ं सप्पराजापव्याः प्रत्यान्नायःश्च चेन्वादयस्ता- 

:.चन्त एव । ‹ यद्ध चान्द्रायणद्यापि तत्रेव प्र्यास्नानछक्त - 

“म् ।“'चान्द्रायखं गारः पवितेिखधेव च| सिलवि- 

न्दापद्यसचौ ब ऊच्छरम्भाखत्रयन्तथा । नित्यनेमित्तिकानाञ्च 

काम्यानाञ्चौव कम्म याम् | इष्टोनाम्पशुन्डानामभावे 

चरवः,ताः" इति । तदपि चान्द्रायणाशक्तद्धं | यत्त 

` अच्छम्प्ासन्रयन्नयेति लच्छाटक्मत्यस्नालम् । तदति- 

जटरम॒ख विषयम् | भचान्द्रायखस्तिभिः कच्छ रिति 

दर्गितत्वादित्यलमतिप्रञ्चं न ।" शेन्द्वादयो ऽप्यत्र । 

चान्द्रायणि । न्रिःचन्द्रायस्यमावसेयति टञ् । चान्द्राब- 

बतादष्टायिनि राजनिः० 1 
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बान्द्रौ स्री चन्दरखेयम् अण् | १च्दरपद्ा श्यो तृसा- 

याञ्च। वत्तल्यश्ुश्चत्वात् श्य कण्टकार्या राजनि°। 

४ चन्द्रसम्ब॑ज्धिन्यां स््ियां चान्द्रशब्द् उदा० । 

श्ठ्ाप ए* चपख वंशभेदख्य विकारः ण । १घदुधि, अमरः 

जघावधिकेरनवमे शाथौ च “टच्चयलमाषटते चाष 

रखिचनायुपैः स्थले" महुः \ "ख॒ चाप्र 

ख्धज्य विषद्मल्धरः' रघुः | ""कल्यायलङितिचापः 

पञ्चाद् लकचचग्णः" भा वि* ४२अ० । श्टत्तचतरा् 

^ “दलोक्लतं चक्रखणन्ति चापम् कोदण्डखंण्ड खलु 

तथ्यं गोलम्” सि शि° जग्राभेदेन चापभेदा 

नयनं च लोला दशित° तञ्च वाकयं चेनशन्द् २४०४ 

दशितम् | [ शब्द्ाथ चि" । 

च्तापपट ए चापञ्चापावयवद्व पटः पन । पियाल 

ष्व पन्त न? चपलख्य भावः कम्पन वा अण । ऋविरष्य- 

कारिताद्छपे प्रयोजनं विनाऽपि पाण्यादेख्चालनद््पे वा 

पचपलक््मीखि चपलशब्द् उदा. «“मात्सव्यं हे घ. 

रागारेचापल' त्वनवस्थितिः'” साण्द् श्खक्रलच्षणे नव- 

ख्याने च । ष्यञ् । चापल्यनष्यन् । 

श्चापिन् इ° चापोऽस्टख्च इनि । १घचद्धौरिखि योधभेदे । 

२शिचे पुज) ^^ गदी त्वं शरी चापौ खङ्गो ककरी 

तथा? भाग्शागर८६ख- | दचललतशिवस्तुतौ श्धन्राशौ 

च | “चापौ नरोऽश्चजनो मकरोश्धमाख २” ज्ञो °तर 

काफि ए'सत्लो चफड्परंरपत्यम् इञ् । अफ रपल्य 

स्त्रियां डोप | यूनि-तौल्वला, फक् तद न लुक् । 

चाफङायनि यनि तदपत्यं च्जियां डोप । 

चामर पुन चमय्थौः विकारः ततृएच्छनिन्बिं तत्वात् | 

चमरीपुच्छ तव जने अमरः । चामरलचणादिकछक्त 

युक्तिकल्तरौ यथा 

“सय चामरोहेयः। “इक्तदयोद्वतः शकः खणे 

बलिभषितः) ीरेणालङ्क तो रान्ना भव्यमानदखः 

परदः । बलेच्ामरदैष्यांदः आयामत प्रकाशितम् । 

भदरोजयः शौलः खः सिद्धखचलः स्थिरः । वितस््य 

वौकसंश्ङ्धया दिनेशादिदिशां भवाम् । सौवं' राजतः 

युम्म' तदेथानां महोभजाम् । योजयेदिति निदधित्य ब- 

लिकम्यनककैग्ि । स्यलजं जाङ्कलोराजा स्मनृषोजक्ज 

वेत् | होरञ्च पद्मराग वैद्य" नोलणएव च । 

सणिरशिषर योक्गव्यो ब्रह्यादोनां यथाक्रमम् । शक्तो 

सृह्वोऽथ पोल नानावेत युधार्रमरम । चामरो राज 

केश्य न सामान्य भपतेः। न भव्यमानतो नून 

चामरं गुणमावहेत्?" । अथ चामरपरीक्ा । “स्वलजं 

नज चेति चामर दिषिधं विडुः। मेरौ हिमालये 

विन्न केलासे मलये तथा । चउ्दयेऽस्लनगिरौ चेव 

गज्धमादनपर्वति । रषभेतेष भेलेषु याञ्मये ५ब- 

न्ति । तासां बालस्य जायेत चामरोव्यभिधा भूवि ॥ 

कापोताः कनकाद्भिजा हिमगिरेः शुभ्वा सता विन्ध्य 

जाः वैलास्ाटखिताः क्ता भमलयजाः एक्लास्तया 

पिङ्गलाः । आरक्ता उद्योङ्धवाच्चमरजा खानीलश्णुक्त- 

्तिषः केचन गन्धुमादनभवा; पाशड त्विष् 

श्ामराः{ आन्य प्रायशः शष्णाच्चानराः सम्भवन्ति 

डि! ब्रह्मच्तत्रियविट दरजातय स्ताखतुव्विंधाः। 

चमर्यः; पव्वं तोद्धता यथापूव गुणावहः । दीष- 

जालाः चुलचवः च्िग्धाङ्गगञ्चापि"कोमलाः । विरला 

स्ततुपर्वांण्मर््यो ब्रद्मजातयः। विना. संस्कार 

सप्यासां चामरः विमलं भवेत् 1 दौषबालाः गुरवः. 

चलियास्तु ष्टशं घनः:। विन्ञयाः खु लपर्ंणचमर्य 

दे्यजालयः । संर चाध्यसंस्कारे न सभावं वजे 

दिदम् । खववालाः लघव कोमलाङ्गः श्टशंःघना ॥ 

चमरयं सचुपर्वांणो विन्नेयाः दजातयः। संख्कारो- 

सापि मन्लिनमासां चामरमिष्यते | दीषेता लुता चेव . 

ख्च्छता वनवा तथा । गुणाञ्चत्वार द्यते चामराणां 

प्रकोस्तिताः। खकैता गुरुता चेव श्ैवण्यं" -सलिना- 

दूता, दोषाञ्लत्वार इत्येते चासरा्ां प्रकीर्तिताः । 

दीदे दोौयुराभोति लघौ भोतिविन7शनम् । खष्डं 

स्याद्गनकीर्तिभ्यां घने खः स्थिरसम्बद्ः । ख्व खव- 

युरदि2' सुरगु रुभयप्रदः । विरले रोगयोकाभ्यां मलि- 

` जे ग्ध्य माद्येत्" । इति स्यलजम् । अथ जलजम् । 

लवखेचद्रासर्भिदेधघितोयण्योऽच्धिष् 1 यथोत्तर' गुख~ ` 

वद्धा्मय्ः सप्र स्रष्। पुच्छानि ताश ठत्तानि 

 जन्हभिनेकरादिभिः । कद्ूचिदुषलभ्यन्ते तन्तोरे पुण्य 

अालिभिः। लवणाच्विखसहभतं पोतं चर तथा खदु । 

वद्कौ चिच बालसेत् किञ्चित् चटचटायते। धु 

सिन्धवे ताल चामर विमलं लघु । सिका मथका- 

द्व तद्िन् व्यज्जति चामरे) सुराख्िज्ञातं कलघं 

कदर पुरुकर्य गम् । सदन नेव माद्यन्ति आपि इद्धा भत 

द्जाः। पिं ;सिन्बुभवं किण च तापोतं घनं कव । 

बायुरोगा; प्रथास्यन्ति तद्ध बीङनवायुना । अल 
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सिन्धव पाड दोच' लघु चन महत् । अख वातेन 

नयेत टष्णामरछासदोभ्वमः | नारिष्ट न भयं तस्य 

यखेदं चामरः ब्टे) च्चीरोदसम्भदं शेतं दोषे 

` लघ चनः महत् । खख चामरवातख्य विज्नयो रुण 

विश्लरः। नादेन तपरा लस्थो देवानामपि जायते। 

च्ियतेऽभ्यन्तर शिन्वोनागेः सम्प्तिलोलपः एषां 

प्ववद्ुन्रय ज्ातिदोषयुणादिकम् । स्थलजं जलजं 

चैव माव्यमेतद्भिेषणम् । स्यलजं सखद 

हि दादे मिषमिषायते। जलजं वद्किदुदेदय 

सान्तः धमशद्विरेत् । च्वामराणां सखदिद मित्येव 

लच्चयद्यम् । शवं विख्षय्र यो धन्त स राजा चख 

मश्मते) जलजं चामर राजा यो धत्ते जाङ्गलेश्वरः 

नश्चा चिरात् कुलं वो लच्छोरायुञ्च नशयति। 

खनपाधौश्चरो राजञा यो वहेत् श्यलजं तथा | तद 

नानि विनशनन्ति लच््लोरायु यथो वलम् । नाल ब्म 

इये तेषां विधेयं शिख्सिना क्रमात् । संखारो वालका- 

यन्त्रं स्छरसलिलादिभिः । तद्व लिलक्रायात् कनि- 

मत्व" विपद्यते" । 4 

+““खचामारे देवमसेविष्ाताम्” कमा१। “गच्छन्स. 

शितचामरचारुमश्म्'' मावः | ५शशिप्रभ' कनेमभे 

च चामरे" रषः । खख स्रोतसि वा ङोप् | तलना 

भरतः) 

्वामरग्राद् लि° चामरः ग्टद्ाति पह-खण उपर खर । 

चामरेण वौजनकन्च रि च्तियां टाप् छग्धरनोघधमते घण 

डोप इतिमेद्;| ततः रेवत्या अपत्यं ठक् । 

चामर गरहिक तदप्रतये एसो | शिनि चामरय्राहिन् 

तत्राय लि° च्या डोप | । 

चामरपष्य(क) ए चामरमिव पृष्ममख 1 १कहके, रका, 

शकेतके न्तरे च मेदि° र्ण चाभरतुल्ययुच्छव 

च््वात् तथात्वस् । वा कप् । तत्राय जटा०। 

चामरिन् एस्त्री चालरणिव कैथरोऽखयदध इनि । पचोटके 

ज्ञटाध० ¦ र्चामरयुक्तमात्रे विर स््ियां डप् । 

चामोकर न° चमोकरे श्वर्याक्ञरमेदे भवम् अख | १स्वय 

रधस्तरे च ष्यमरः। “जगतोरिह शूम्रितचारु 

[भोकराः'” नाचः । तद्य विकारः अण | रेस्वख मये 

ति “सशब्द चासोकरकिद्भि्ोकः” कुमा । अखयोत्- 

पन््यादिक' कनकशब्दे १६४४ ० रक्तम् । 

चामु णड { स्त्रो“ या द्ण्ड' च खण्ड च ष्टद्ोला त
्वपागता । 

चासु 

चाखण्ड ति ततोलोके ख्याता देवी भविष्रखि"' देना? 

निरक्ञनामके रेषीभेदे । रपरब्रह्मणः समदिष्टपशक्त- 

भेदे श्रह्मबिद्यायाद्च स्रवत । ततर (रे हो को 

चारुणाय विद्धे) दति चरिडिकरानवाखायनिखये 

खक्त' यथा । 

८.नि्ं तनिखि लध्वान्ते ! नित्यसुक्रो | परात्मरे ! । अख षड 

बद्धा विद्याये चिल्बदानन्द्खूपिखि ! । अल्रन्द्अह नित्य 

षयं त्वां दयाम्ब् जे | इत्यः चिन्नापयव्येषा या कल्याणो 

नवाच्चरो । अस्या सड्िमलेशोऽपि गदितं केन शक्यते 1 

बहनां अन्द्ननामन्ते प्रायते भाम्यभौ रवात् । एनमथः 

गुरोसैव्ध 7 त्ष दत्वा च दच्विणाम् | आखाशिषञ्चु पराः 

लब्ध मन्त्रसिद्धिमवाप्र यादित्यादि ! अन् प्रथम्लोके 

संबद्धित्रयं ततञ्चतुथ्येन्तन्ततः एनः सेवद्धित्रयसिति सप्तभिः 

पदेः क्रमेण सन्त्रे सप्रधा परिच्छदः । पटानां तत्तद 

भक्त्रन्तेता तत्तदथाश्चे ति कथितं तदुत्तरपद्याद्ग नाकाद्भिति 

पदानामध्याद्ार उक्तः | दतरत्स्सपटम् । शच्धिदानन्दा 

त्मकपर बरह्मघम्ब त्वादुदेवशक्तोरपि तरिपत्वम् । तन्न 

चिद् पा मड्धासरस्वती वाग्वोजे न (रे )सब्बोध्यते। ज्ञाने 

` नैवात्ताननाशात् निघ तनिखिलध्यान्तपरेन 
तदिवरणम् 

युक्तमेव । नित्यत्व लिक्ालाबाध्यत्वम् । अतएव 

श्ुक्तत्र कल्दितवियद्7दिप्रपञ्चनिरास
ाधि्ान त्म् | रतेन 

सदरूपाककलच्छोखूपस इक्ञ खया (द) सम्बोधनमिति 

व्याख्यातम् । पर उत्कः स्वदुभवसवेद्यं खानन्द णव 

तद्व पुरु्ाथत्वात् । “आत्मनः कामाय खव भिये 

भवतीति" ऋत्वा तदितरेषामपि तदथत्व नानन्द्ख प स 

-ओशितया परत्वात् । स च भाुघानन्द मारभ्योत्तरोत्तर 

-अतयुखाधिक्येन तौ बधथोवखिः ^तिषु परभाति 

यी स एको ह्मण खानन्द्'?द्ति परमावधित्वे नान्ता 

एव परात्मरः “खात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्य नन्द्सन्तति;” 

इति पुरां च तेन च्यानन्दप्रधानमहाकालोखद्हपस्य
 

कामदीजेन (लौ ) सम्बोघनषक्तम् । चाख्गन्दो हि 

सोच्तकारणोम् तनिविकल्सकटत्तिवि
धेषपरः तादथ्ये 

तुधी चमं सेनां वियद्ादिसमहद्पाख्डाति ल्डयो 

रैक्याज्ञाति खादन्त स्वात्मसाच्वात्कारेख नाशथतोति्य्, 

लत्तेः | शषोदरादिलात्छवे साधु इवा: । ^न्मया 

तवालोपद्हतौ चर्डखणडौ मद्ाघ्रौ'' इनि पद्यं 

द्विव्चनयोः स्लारष्धोन तूखमूलभेदेनान्नानहयपर तम् 

""यस्नाञ्चरड' च खण्डञ्च ब्टहोत्वा = लखपागता। 
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ाषरडेति ततो लोके ख्याता, देवी भवष््रतोति 

पदोऽपि ढबसृहःविद्याप्रताऽवसचेया दति, रह 

स्यम् । विद्धे इति| वित् चख, इ, इति ` पदनयात्कं 

बोजक्रमेणो क्ताना्चित्यदानन्दानां वाचज्ञं सम्बध्यन्त 

अद्य , स्त्रो ` ई इत्य छख इ दति हे यानन्द्मय- 

बह्ममह्षि इव्यथः, चित्पदं च्ञानपरस्मसिद्धमेव 

चक्ारोऽपि नएुखकः खन् सत्यपर इति योज्यम् अहस- 

, न्दद््रहदत्यादिः थेषः। . इत्यञ्च महासरखत्था दिष््पेख 

चिदादिष्पे ! चण्डिके तवाम्ब विद्याप्राप्रवर्यं वयं 

` सव्वद्ा ध्यायेम दविभन्न्ाथेः फलितः | तखाय शङ्गः 

महासरसखखति चिते} महालच्छि ! सदाल्मिके ! | . 

महाकाल्रानन्दर्पे | तच््न्नानप्रसिडये । अदुसन्द्ध्महे 
च्छि । वयन्त हृदयाब्ब जे" इनि । ̀ यद्यपि चौ -. | 
व्येव बौजम्बहालच्छयाःप्रसिद्म्। न इल्ले खा (दो) । 
तथापि . इकारशकारयोङ्प्मष्त्वेन साजात्याच्ना- 
लब भेदः । अतएव “ओच्च ते लष्डीसच ते पठयाविति'? 

खनौ शाखान्तरे श्रोपदस्याने पदपाठः । एवं काम- 
दोज एव लकार ख्याने रेफयोजनेन काौबो- 
जता रचयो चान्यस्छत्वेनेक्याच्चाव्यन्त'भद्ः | तन्त्रान्तरे 

ठ कषालौसरखयोगासखविकभेदभभिपरेत्य बीजयो्ैःपसे- 
 व्यव्यशहारोऽपि दश्यत इति दृष्टव्यम् । यं चाधेः 
प्राचौमेवर्खिबप्राय णव सम्यकपरिष्क व्योः | . बसु 
तस्तु लच्षणविरोधद्छ द्रान्द्् सत्वेन इषोद्रादिषाढकल् 

नया च सभाध्रानखाविवाद्ादन्योऽपि प्रक्ञारः हवं; । 

। चष्ठ दने इति धातोः ज्य चाछ्रदनीवः पदार्थः 
स च ब्रह्मातिरिक्तः सर्मऽपि “अत्ता चराचरथहष्यात्” 

ॐ, ` इयधिकरशे तथा ` निखेवात् तख्डापयति उडडापयति 
„न रिषयीज्करते ब्रह्ममानविषचिोति यावत् | अथवा 
` गार रजाच्चरनिषण्ट, सोव्या चन्द्राचक श्चाद्भाद् 
प्रकाशद्यणयोगादिह ज्ञानपर च्ानन्द्परो वा सन् 
बह्धंव वक्ति । तव् आसमन्तान् यतति चाश्ड 1 
खउख्डनं नाभाधारापेलथां न्य नसत्ताकवस्तुनिरासः शिर- | 
खम्प्रापि्चया न्य नसन्तायतासेव केशानां वपने प्रयोगात् | 
गौडपादोयभष्ये तु शरोरराहित्य लच्चणम् चछण्डन 
खड को पनिषदि परोक्तः अथवा । चानाम्ब् हवानां सुखानां 
वा छग्डभिव शौषभिव स्थिता सकेत्तमा चरभढल्तिख्पा 
्धविद्धोति यावत् । अध चरि़कारूपटेवतापरएव चाशु 
खड चब्द्; | अत रष अन्त्रान्ते बद्कजाया योज- 

, नेन होमे व्ाहश्डाया द्दमिदयेव ल्यागो. विि- 
शब्द भन््रत्वे इत्यधिकरणन्यायसिद्वो युज्यते| चतर्थीँ 

वलाञ्च नमःशब्द्स्यौ वाप्याहारः । वीलल्रयमप्यव्यय 
ष्टं चतथ न्तमेव व्यिदेवतात्रयवाच॑क्रमभेदद्योतकं 

सदिशेषणम् विद्व इत्ययखर्ट मव्ययं खरादेरा- 

छतिगणत्वात् | मन््रख पद्खण्डशो न्यांसप्रकरथेऽख 

युगलस्य विभजनं विनैव न्यासविधानात् | भगभाचिनी 

नित्यामन्तादिषि वषु तड प्रयोगसत्वेन तलोक्तायै 

रौत्या निवा हाभावजच्खि ततच्च हे अन्व बन्धनकरखोभता- 

भिमो रव्ज्” पन्थिविसजेनादिना मोचयेति। सी 

- सम्बोध्यकमोच्प्रायैनाद्धपो. विशिषटस्तद्थः। यदापि 

दश्चिणाम्तिसं्ितायां भगमाच्िनीसन्त्रस्य . देवतागण- 

नावसरे “अमोघां चैव विद्धाच्च तयेशीं क्किद्नदेवताभिति" 

पाड दिच्चानाभिका काचिहे वतेवेतयालोच्यते तदाप्पि परि 
करालङ्कारेण साभिप्रायं चाछर्डाविथेषणम्" । 

चाम्पिला स्तौ चपि-भागे अङ चस्पैव चाम्बा ततः 

अस्ते इल च! चम्प्ानद्याम् लिशा० । 
चाम्पेय नण चम्पायां नद्यां जम्बनद्यां भव' ठक | १सखे 

रधस्तरे च अभरः। ९ चम्पके नागकेशर च पु°किञ्चलके 

जण खाये क तताय राजनि*} तत्र खे सणिमा- 

खिक्यचाम्पर यद् कूलेभाश्वगोघनस्'* काशौ ख° २४ | 

.प्चम्मायां भये निर। दैषिच्वामिनामजमेदे एर 

.+छवालिनाचिकद्चौव चाम्पे योच्जयमौ तथा" भा० चार 

४० । विच्वानिलासजोक्तौ । 
चाव निधाने (च।चुषन्नाने) ` पूजने च सक उभ° वेट् । 

चायति ते अचायोत् चासीत् अचायि्ट ऋचास्त 

ऋदित् । अचचायत् त। «^तं परव्वतौया प्रमदा 

ष्ठीचिरे' साघः। “अनाद्यनन्तं मह्॑तः परं भूवं नि- 

चाय तं य खात् प्रञच्यते” कठोप* | यडधिः चेको- 

यते । चायञ्धिभः । अपचितिः अपचित । 

चाय लिय विकारः तालाग्यण । चयभये स्तयां डनेप् । 

चायनोय लि° चाय-कर््् श्वि खनोयर । पूजनीये “खघ 

स्तच्ि्रमा भरासखभ्यम्'” इत्यखास्टसि चित्रेशब्द्निरक्तौः 

चिल" चायनौवं भहनथमिति”” निरक्रकारः १४।६। 

चायमान एर चयमानसख् राज्नोऽपत्यसू शिवा० अण्| 

१चयसानन्डपापत्ये । ^“चखभ्यावरती चायलानो दशातिः 

ऋ ६।२८॑८] ^ चायमानद्यमानद्ध, पद्व एव” 

भाग | चाय~-शानच्। र्प्रूजयति रपश्यति च लिन 
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चार 

चायु लि चाय~-उण | पलक । 

प° २।२६।४। चायः पूजकाः 

चार ए* चरण यण । रप्रणिधौ शयप्रचरे ^ लारेषा- 
मेकषंस्यानेः प्रोत्साटा वशमानयेत्" “तक्करप्रतितेधा्थै 

चारेखाप्यशुचारयेत्"' उपण्टद्याख्दच्चव चाराम् घस्य- 

ग्विधाय च??-ष्ति च सुः। र्प्ियाल्टच्े (पिवा- 

खाल) सेदि शकारागारे हेम च र-भावे दञ् 

मतो गोप्रचारः पडचारः “चारोदयाः प्रशस्ताः 

अषणमघादिव्यसर इस्त ष" ° स° है “भगणा - 
भान्तरिवो र्ट्भाति कथं नियतचारः” ५० । कामे 
दूवतियोगादिकं कालिकापएु ८१०. ९ क्त' यथा |` 
«रषद मञ्च याणिव्य' खल्यान करसाधनम् । चादानं 
सेन्दकश्योवेन्धनं गलषाजिनोः | चल्यश्रडखा- 
माञ्च भोजनं सततं जनेः प्रजानां सारदेतुनां 

रतददाद्ठ॒ वरेषु चारान् 

कार्याक्ञायं विभागाय चाष्ट 
च्छट चारान् नियुक्नीयादद 

वगेष्ठ पाथिषः। दशखन्यो युक्चीत क्रमशः श्य तानि 
भे। स्वामोसचिवराष्धाणि लिनः कोषो बलं सथा । 
इगेन्त सप्र जेयं रण्या श॒खभाषितस्। इभेयुक्र 
72 वर्गे चर नात्मनि योजयेत् | सस्मादिमानि 

शेषाणि पश्च चारप्दानि तु) शुङ्खान्ेष्वेव पुनरेष खक 

पृपादौ भ्वानते। शलरदासोनयोद्चौव वलावलविनिं- 
चये । श्रादौ दश चैतेषु चारान् राजा प्रयोजयेत् । 
नयत् प्रकाशं जानौवात् वत् चारनिर्पयेत्। नि- 
श्य ततुप्रतोक्नारमवंयं दखिद्रतचरेत् । यथानियोम- 
सेतेषां यो यो य्ान्वथा चरेत् । न्नाला तब . प. 

खारोदेडयेदा नियोजयेत् । चरासु भन्ति्ा साङ्" 
र्खे संस्यितो 'चपः। णदोषभये छे दानी 
मेव साधयेत् । खपे चाय शुद्धान्ते येतु चारा सन्ह1 
नसे। नियुक्तांश्तान् भध्यराल्रे च्छत् यथापि 
भन्ति । एतान् चारान् स्वयै पथेद् षटपतिभन्तिणा 
विना। अन्यांश्च सन्तिणा साद्ध निद पदिणेत् 

मक्वेगघरथारो नेको नोतसावव्जितः 
संस्तुनो नहि सवत्र नातिदीर्घो न वामनः | सततंन 
दिवाचरो न रोगो माष्यबुद्धिमान् | नः शित्तधिभपै 
ईनि न भायां प्लकैव्नोतः । क्यचारो शपतिना 
यद्यतत्वविनिणये । यनेक्वेधयङ्यचमं भार 

यक्नघ यड च (यषः 

भा | 

चन्धनं चेति चाष्टमम् । 

` सभ्यक् प्रयोजयेत् | 
वगाधिकारिणाम् | 

फलस | 

{ २९१९ | 

| 

चार 

, वयुवस। बद्धदेशवचोभिन्न पराभिपु1यवेदश्म् | चद् 
भक्तं युक्त उर शक्तमसाध्वषम् । व्यधितिषटेव् 
प्वयं राजा शपिमातरसनेखथा । विकपे , च 
इर्गादौ तेषु शक्ताज्नियोजयेव् । न्तरे पिदस्तुल्यान् 
धीरान् दवान् नियोजयेत् । धरान् परण्डान् तथा 
इद्धान् स्त्रियो या बुद्धितत्पराः । शबान्तदारि रुद्खी- 
कात् च्लियो बुद्डिमनोप्रियौः'? । चरेण चरणेन नि. 
त्तस् अथय । ५ कलिमवित्े-न० हेमच० } 

चारक्र निर चारयति चर-खिच्-र्ल् | गव्रादीनां 
षणादिषु गञ्षयितरि परशुपालके भेदि चार-खाये 
कं | रचने श्गतौ च) 
(कारागारे । डेल° । 

व्या द्शकु° | 

खारकौण ति° चरकाय दितम् खज् । चरकड्ठिते । 
चारचक्षुस्. ° चारचचचुरद्य । न्टपरे । “धवखमात् पश्यन्न 

दूरस्याः वौन्वांन्नराधिपाः। चारेण तश्।दुच्यने 
राजञानसारचच्लुषः,, रामा० ९। १७ । “प्काथां चाप्र 
कार्थाच्च चारचक्तभद्ोपतिः'” महुः “गावः पष्यन्ति 
गन्वोन वेदेः पथन्ति च ददिजाः। चारै पथन्ति 
राजानचचुभ्यांमितरे जनाः"? नोतिषार सखपर- 
भर्डलकारयावलोकने चारादच्पि चितिपालाना- 
भिति? नौतिवाक्याद्धतम् । 

चारटिका स्त्रो चर-णिच शकादि. ष्मटु संज्ञायां कट 
ऋतद्रत्वम् । नलोनामगन्धद्रव्ये राजनि०। 

चारटौ ` सी चर-श्िच- कादि च्यटन् गोरा० ङोष 
शपद्यचारिणोटचे च्वमरः । रभम्यालक्यां राजनि° । 

चारण ए" चारयति कोल्ति चर-णिच्च-च्् । कोति सञ्चार - 

४प्रियालट्च्ते राजनि०। 
५निगाडतचरणा चारक्चे निरो- 

के नटे अमरः । चाटचारणदाषेषु दत्तं भर्वात निष्फ- 

लम्”” उटतिः | “गन्धर्वा ततो लोकः परतः शत 

योजनात् । देवानां गायनास्ते च चारणाः स्तुति 

पाठकाः?" पद्य पु ख, ख० | [राजपथे डेम०। 

चारप ए" चाराः बह्जनगलर्थ; पन्य! कच समा" । 
चारभटः ए चारे बद्विसश्चारे भटः! धौपरे देमर। 

चारिक लि° चरसमधीते वसन्ता" ठक । यन्यषमाप्निष- 

थ्व न्ताध्यायिनि। | घले वायौ लिक्ञा° 1 
चाररवायु ए* चारेख रभैरद्म् गतिभेदेन शतोषायुः । निदा- 

चारायण शक्तो चर्य गोलापतयस् नडार फक् । चर- 
गोपतये । तेषां दन्न; अण “हद्राच्छः" पा इ । 

१ 
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चारायखोय तच्छाल्रे । 

चारायखणक तत चागते लि । 

चारायेभ्य वागतः वृज् । 

चारिणौ स्त्री चर-णिनि डोप । करुणो राजनि | 

चारित्र न चर-“चणेढत्तेः' उणा खिन्न चरित्रमेव 

स्वायै अण वा। {चरित्र श्स्वभावे हेम, । रेकुलक्रमा- 

गताच।रे शब्दाधचि | “चारित्र येन नो लोके दूभित 

दरूखितात्मना' हरिव १७० | र्ति्िङ़ीटक्च स्तो 

शब्द्रला० ५मरूत्वनन्डपपुलरमेदे पु “मरुत्वतो भर्- 

त्वन्तो देवानजनयत् चतान्” इतय्, पक्रसे "न्ष चा - 

तिञ्चौव चारित्रः ब्रह्मपच्चगम्” इरिव° २०४ ° । 

चारित्र न चरिलभेव खाये ष्यज । चरिव्रशब्दाये । 

चारिन् लि्चर-ष्िनि। चन्चारकारिखि गन्तरि “सङ्कमाय 
निशि गद्च!रिणम" रचः “प्राणापानौ समौ खला ना- 

साभ्यन्तरचारिणणौ* गीता श्यां डप खरचारिखी । 

चारौ सती चारो गतिभेराऽस्य्रखा अच गौरा० डभेष | 

गनिमेदवुक्तन्टत्यक्रोडावां शङ्खो दा तद्धे दलच्णादि- 
कक्तं यथा 

५म द्धि चरीं विना न्दे ख्त्यशाङ्ग "्रवत्तेते । श्टद्गा- 

रादिरसषानान्त भावोदोपनकारिकाम् । मा वर्योदित्ते ना 
चये चारी चारूगतिमेता"। च्यन्यत॒ ^“एकपादप्रचारो यः 

खा चारी न निगद्यते । प्दयोच्चारणं यद्ध सा चासै- 
ति निगद्यते । कर्णानां समायोगः खर्डकः; परिको- 

न्तिनः। निभिः खण्डेवतभिंव्वां मरं सखद्हतम् । 
समना नृएरविद्धा निग्यं खख सरला च । कातरा 
च कृवोरा च विश्लिष्टा रयचक्रिज्ञा। पाष्डिरेचि- 

सका तलद्र्भिनी गज इन्तिका | पराडत्ततला चास्- 

ता्डिता्यज्ं मराड ना ।  स्तम्भक्रोडनिका ऋ्गना- 

शिका चारूरोचिका । तलोद,त्ता सञ्चरिता स्पत्.रिका- 

पि तथेषच। लद्छिःजद्ा सङ्घटिता ख्यादधेव मदालसा । 

छतुकृञ्धिता निखं गृध ̀  कुद्िता चापकुञ्चिदा | चड़ विंशति 

भँनचाय्यं इत्याख्याता मनोपिभिः” । थन्ये तु | ५वम 

पाद्ख्विता विद्धा शक्टख्याद्धिकापि च। विग्याचा 

लाड्ताऽ$ बद्धा केका क्रौडि तया । ऊरढत्ता ्- 

न्दता च जनिता स्यन्दति तथा | स्पन्द्िताषत् सम- 

-जन्बो समोत्खारितघट्धिता | चजच्छन्दिता च विन्नेया 

चायः घोद्श भमिगाः। दूति मूभिचारो। व्याकाथ 

चारौ यथा ““खारीद्चाकाशगा वच्छे विक्ेषा त्धरी 

तधा) शङ्कि,ताद्डिता ्ननरो पुरः च विका चु स्नित्र निग अर सनोर नेम | 

अपक्तेपा जयतत चिद्व च ₹हरिणभ््ता (“खकज- 
द्न्टोलिता च जक्ुाजक्ालिका तथा । विद्य क्रान्ता 

भश्रमरिका टण्डपाश्च"ति षोड” अन्धे तु |*विशभ्वान्ता- 

तिक्रान्ताऽपक्रान्ता च पाञ्च क्रान्तिका | द्धं लातुदौौल- 
पादो त्ता नदरषादिज्ना। भजद्ख्मासिका चिप्राऽऽविक्धा 

ताण च चिका । विद्ुवृक्रान्ता भ्वमरिका द्ण्डपाद् 
तथेव च। ाकाशच.रिकषा एताः घोछुरव निक्पिताः”। 

णताष्वेव भृभिचारोष्वप्वन्तरमेदोऽस्ति । (“विर्व कचरी 

छद्घंचारी खवखारी वि ता ज्नोयाः ।*ते लाभ्बश्ोन 
गात्रेण लब्धाडारो जिवश्रतनः। सतश््े वा भिश्सिशेदे वा 

प्रथमं ताः प्रयोजयेत् । ख्च्ा्ार' तथाण्डश्च भृक्वानां 

म खमा चरेत्। कव्ये पादख विन्यासद्ारो सेवानभिघौयते.। 
शङ्गा रादिरसानान्तु मवेदीपनआारखम् । भाषुथं यसा 
न्ध्य ृद्यातालबयान्विताः । निवताङ्ग वियेषाखः चारे. 

सच्चारतो भबेत्'> सं° द्ामो° | 

चास ए" चरति चित्ते । †इङ्खतौ रमनोकरे नि 

-सेदि० “"चश्ाथतः चस्चम् रचना "“खद्ध प्रसारिन 

प्राधिपचापच।स'' साचः। गुष्वचनत्योन द्यां वा 

षष् चर्व्य चासः । च्छर् ने न शब्द्ाधचिर | 

8खक्िो तनयनेरे ए "“^वारुगमभथन्दरे इम् । 
चासंक्ता एर चारु+संन्नायां कन् | शरवीज््पे शुष्रषान्यभेदे 

माधप्रः तद्रा चक्का वथा “शवार्श्नः यरषीजः 

ष्यात् कच्यन्ते तद्गुणा अय । शाङ्को नधरो दलो 

 स्क्ञपिस्कफापङ्ः। शोतलो लयुश्धप्रच कषायो वात- 

कोपनः"? [याम् राञख्लनि । 

षासंकेगरा श्लौ चा्श्य केशरागयन्याः। मागरथस्ता. 
ॐ र र् 

खाङ्गभ एण चीक्ञष्णदय द्क्विणोगमेजाते तनयमेहे यया 

“तच्याम् (रक्विययाम्) छतूपादयामास तान् दश स- 

रथान् । चारुदेष्ण टेष्ण्च प्य् सञ्च भालम् । 

षषेणं चारुगुप्रञ्च चारुबाह्कशु वों वान् । चारुधिन्द्' 

छचारुञ्च भद्यारनधेष च| चारुश्च बलिनां श्रोढः 

चतां चारूमतों तथा” इरिव० ११८अ | चाखयुघ्रा- 

दयोऽ्लोज्गाः नृ्वमेरे । ` 
च(सचित्र ए" टतराद्लमेदे “चनो पच्िवौ चित्राचचञ्ार ` 

खिन्नः शरासनः" भार श्चा ११७. | 

चाधारा स्त्री चारू चारुतां धारयति धाशि-श्वश 

चा धाराणह्यावा | इन्द्रषद्यां शच्याम् लिका° । 

१लोषने 

भ, 1 क श क त त "्ाककक्क 



चरि 

श्रिये एसो लिका | श्चप्सरोमेदे खी “चार् 

भेता टताण्वो च मेनका पङ्जिकास्यलो"काशौोखण १०० 

चारुपर्णी सती" चारूखि पर्यान्यद्याः छोप्। (गन्वभादाल) 
प्रसारिगयाम् राजनि०। 

ष्वासपुटः ए च।स-पुटमनर । तागभेदे सगौतद्ा° । 

वार्फला सनी चार् फलमस्याः ] दराचायाम् रालमि° | 

चार्य्य ए. श्रौलब्णदल्भेदे “त्वया दादश वर्षण तो 

मतिम शुष्यता । ाराध्य पशुभत्तार रुक्िख्यां ऊभिताः- 

सताः । चारुदेष्णः सुचारू चारुवेशो युथोवरः । 

न्वारुश्वा चारूयशाः प्रडुयस्नः शम्भ्रेव च । यथाते 

जनिताः एत्रा रक्तिण्यां वास्विक्रमाः" मा० व्यु 

१४अ०} चारगर्भशन्दादुक्ताः ष्डलोक्काख्च चारुश्रवस् 

द््ादयोऽपि ततूएनरभेहे । 

चचारलाचनं लि* चार् व्दोचनसद्ध | ˆ श्न्दरनेवयुक्त 

शक्रे प्.स्दरी° स्त्रियां लातिल्वात् रप् शन्दार्यशि०। 

श्वासवक्रा तिर चाड वक्ठामद्य । !चखखे रदानाराहुचरभेदे 
ष" * शर सवी: छवक्रखच चाखुयन्रा पार्ड,रः'' भा" श० 

४६अ० -कुभारादचरोक्षौ 

चारुवक्षेना स्ली चार चारूतां ष्च यति ढध-खिच्-स्यु । 
पमाया" राजंजि* | रमनोषहरतावद्धं कमाने लि* । 

चाश्व्रता स्तो चार तमस्याः | शमासोपवासिन्यां स्यां 

लिक्ार २तारथत्रतयुक्ते पुरुघे पु ! 

चारुशिला स्त्री नित्यकमां९ | शसणिमाने विका । क- 

म््चा० | र्भनोहरशिखामाने सो “"कुदहलाश्चार्- 

शिलोपगेसम्'” भटः) 

शारुपरोषं लि° चारु थोपेमद्ध | !मनोन्नमसतके ्थक्रसख 

“चार्थो्स्तुतं प्राह शक्रस 

खालम्बायन इयेवं विश्रुतः करुथा- 

अआञखम्बायने धर । 

दबितः सखा । 

ककः" भा० खततु* १८ । सच द्यालम्बधेरपत्यम् । 

श्वासुहासिन् निर चार हसति हस-णिभि. । {मनोहर 
रासिनि च्लियां छोप् । सा च “कयुग्भवा चारहा- 
सिनी” ढ° र° छक्र शवतालोयभेदे छन्द्सि । 

चादिंक्य न वद्धं-धालणे ष्ठल च्चिंकेव सवाथ ष्ञ् । 

च्द्गादिना गालकेपने चअभरः ¦ [ बेष्िति रथे । 

ॐ>14 इ" चम््र्ा पर्डितो रथः चण् । चम्प्णा सव्व तो 

चचाम मर चणा समहः अथ | चम्मं सखदाये । 

चार्मिक नि. चम्बा जिशत्तः ठक । चर्म निम्क्रिते 

भार्डादौ | “चमनं चाक्तिं कभागे" मुः | ततः 

[ २९.२१ ] चाव्वा ` 

एरोह्िता० भावे यक् 1 चान्त क्य तङ्खाबे नज । 

पाश्िकायणि एस्ती चनि णोऽपत्यम् वाकिनाफिञ कुक् 

नलोपञ्च | चभ्मिंणो (दाली) नामक्योध्यापव्ये | 

चाश्धिण न चस्या सहः छ् । चम्मं णां सरे । 
ष्वाव्वाक पर चारः लोकसभ्यतोवाफो वाक्य यद रषो० | 

इृ्स्सतिरशिषेय लोकायते नास्तिकभेदे नन्यतसिङ्ध- 

पदा्थादि सव्वं द° सख° दशित" यथा | । 

५ख्रथ कथं परमेश्वरस्य निःखेयसप्रदत्वमभिधीयते इद्ध. 

नास्तिक्रशिरोमखिना चावांकेण 

दररोत्घारितत्वात् । इरूच्छद् हि चार्वाक चेदितम् । 

प्राये सव्वं प्राखिनस्तावत् “यावञ्जोवं सुखं जवेन्नास्ति 

छत्योरगोचरः । भीम् तख देख पुनरागमनं कुतः” 

स्समतिमतानुसारिणा 

षति लोकगाथाभलुरुन्धाना नौोतिकामशास्त्नालुसारेणा- 

धेकासावेव पुरुषार्थौ मन्यमानाः पारलौ किकमथेमपङ् 4 

यानाचचारवाक्मतमदुवत्माना खत्रादुमयन्ने । अत एकं 

तश चाव्वाकमतसय लोकायतसिन्यन्वधेमपरः नामधेयम् । 
तत्र यव्या दोनि भवानि चत्वारि तत्वानि तेभ्य एक 

देाकारपरि णतेभ्यः किण्वाद्भ्यो सदशक्तिवत् चेतन्यसुप 

जायते, तेषु विनष्टुं सत्स, स्वयं विनश्यति । “तदिह 

विश्चानवन एदेतेभ्यो भूतेभ्यः सखलम्य तान्स वाङुविन- 

शयति न प्रेत्य सं्नास्तीति"। तत्र चेतन्यविशिष्टटह 

एवात्मा टेष्टातिरिक्त चात्मनि प्रमाणाभावात् प्रत्यच्तैक . 

प्रमाणवबादितया अलुमानादेरनङ्खीकारेण प्रामार्याभा- ` 
वात् । अङ्गनालिङ्कनादिलन्य' चखभेव पुरुषायः ! न - 

चख इःखसंभिन्ननया धरूषाथेत्वमेव नास्तीति मन्तव्यम् 

अवङनीयतया प्राप्रख दुःखस्य पर हारेण सुखमावस्योव 

भोक्रष्यत्वात् । तद्यथा मत्सरं सशलकान् सकरटकान् 

भद्यातुपादन्ने क्ष यावदारेयं तावदादाय जिवत्तंते। 

वथावा धान्यार्थी सपलालानि धान्यान्याहरति 

यावद्ादेयं तावदादाय निव्त॑ते | तख्माह् :खभयाच्नानु- 

कूवेदनीयं छखं त्यकन् उचितम् । न हि खगाः 

सन्तीति शलयो नोष्यन्ते । नदह्ि भिच्तुकाः खन्तोति 

स्याल्लो नाधिश्रीयन्ते । यदि कचिद् भीरुं ट खं 

त्यजेत् तदि स पशवन्द ख मञेत् । तदुक्तम् “त्याज्य 

खं विषयसङ्कमलन्द् एलां द्ःखोपद्धटमिति सखेविचार- 

येषा । बौहीम् जिहासति सितोत्तमनश्ड लाद्यान् को 

नाम भोस्तुघक्षणोपद्िनान् न्हितार्थी”। न्त पारलौकिक 

सखा मावे बद्ध विन्तव्ययशरीरायासस ध्ये ऋम्निहोलादौ 



चार्व्वा [ २९८२२ } चार्व्वा 

विद्याष्ड्धाः कथं प्रव्तिंषयन्ते इति चेव् तद्पिन 

मसाकोटिं प्रेष् मोटे ्न्टतव्याघातइनसङ्घदोषेदं णत- 

तया बै दिकमन्य रेव भूत्ते केः परसरं कम्ब काणडप्रामा 

 शटवा दिभिन्ञां कार्ड, स्नानकाण्डप्रामाय्यवादिभिञ्च 

कम्पःकाण्डस्य प्रतिचिप्रत्वन ल्य्या धत्तं प्रलापनान्- 

त्वेन अग्निहोत्र देठ्गे विकामालेप्रयोजनत्वात् तथा चा- 

भाणकः'.कग्निष्होल्न' त्रयो बेदा्निदण्ड भखरयर्नम् । 

अङ्धिपौरुषङ्ीनानां जोविकेति इडस्मतिः' ॥ आत एवय 

उ दिः इमेव नरकं लोकिद्लो राजा 

परमेश्वरः देदोच्छेदो भोश्वः। टेात्मवारे च कश्णोऽदहं 

डष्णोऽहसित्यादिखासानाधिकरण्लोपपन्तिः | सभ शरोर 

भिति व्यवहारो राहोः शिर श्त्यादिउदौ प्वारिकः। 

तदेतत् सव्व" सभरमरहि । “तर चस्वारि भूतानि भूमि 

वाय्यैनलानिलाः | चतम्यं; खलु मूतेभ्यदचैतन्यपः 

जायते । किख्वाद्भ्यः समेतेम्थो दष्येभ्यो मदशक्तित् ॥ 

अहहंस्थलः ठधोऽखोति सामानाधिकरस्टतः | देषः 

श्यौ लादयो गाञ्च स एवात्मा न चापरः | मम देदोऽय 

मित्य क्गिः शम्भवेदौपचारिकीति"॥ खादेतत् खादेष भगो 

र्था वद्य॒हुमानाटेः प्रामाण्य' न खात् अत्ति च प्रा 

मारय कथमन्यथा धमोपलम्प्रानन्तर धूमध्वज्ञे परेद्दायतां 

पहृन्तिरुपपटोत । नदयस्नीरे फलानि शन्तौ{त वचन 

श्रवग्यसमनन्तर फलार्थिनां नदीतर प्रडरिरिति। तदे. 

तन्नो राच्छविजुम्भयम् । व्याश्विपच्चधम्मरंसाशालि हि 

लिङ्क गमकमभ्य् पगतमनुमानप्रामाय्रवादिनिः व्यश्च 

खोभयविधोपाधिविकुरः सम्बन्धः ख च सत्तया चक्चुरादि 

वन्नाङ्गभावं भजते किन्तु ज्ञाततया । कः खलु ्नानोपायो 

भवेत् | न तावत् प्र्च्चं तञ्च ब।दधमान्तरं वाऽभिमतम् । 

न प्रथसः तस्य सम्प्रयुक्रविष्यन्नानजनक्त्वोन भवति 

(वन्तेणाने) प्रसरसम्ेऽपि भृतमविषयरतोस्तदस स्वेन 

सर्व्वोपखं हारवत्या व्याप्रेदु ज्ञानत्वात् । न च व्याश्चिन्नाः 

सामान्यगोचरभिति मन्तव्यः व्यक्तोरविनाभावाभाव- 

प्रसङ्खात् | नापि चरमः अन्तःकरणस्य बह्हिरिन्द्रिय 

नन्चस्वेन बाह्यो ऽये खा तन्तरप्रं ख प्रन्यनुपपत्तेः। तदुक्ञस् 

“चराद्ुक्तविषयवं परतन्त्र ्बािमिनः इति | नाप्यचुमानं 

व्या्भिन्नानोपायः तन्न तनाप्वे बलिति आनवस्थादौख्यव् 

प्रसद्धगत् ) नापि शब्दरस्तदुपायः काणाद्मतानुखारेणा 

हमानएवान्नभा्ात् द्यनन्तभावे वा ब्रबनव्यवद्ारष्छपलि 

 छ्वमतिकापेच्चतय प्रायुक्तद्रुपणलच्लुारत्वात् घमध- 

मध्वजयोरविनाभावो.स्तौति वचनमात्रे ऽन्वादिविद् 

विश्वासाभावाश्च। खतुपदिष्टाविनाभावस्य पुरुषस्याथ - 

न्र्दु्भनेनायानरादुमित्यभावे सखाथाहुमानकयायाः 

कथाथेध्त्यपरसङ्गाच्च। उपमानादिकन्दु दरूरापा्तः तेषां 

सन्नासंन्निखभ्वन्धाद्बोधकत्वेनानौ पाश्िकसम्बन्धमोधकषत्वा 

सम्भवात् ¦ किञ्च उपाध्यभावेाऽपि इरवगमः उपाधीनां 

प्र्यचत्वनियमाङन्वेन पत्यच्चाखासभावख पन्यच्चलये ऽपि 

अपु त्च्चाणामभावख)पुव्यच्चतया अतुमानाद्यपेच्ायासक्न 
दरूष्यानतिटत्तेः । रपि च साधनाव्यापकत्वं सति साध्य- 
सभव्याश्चिरिति तद्ग कश्चोकत्त व्यम् । तदुक्तम् «अव्या 
प्रलाघनो यः षाध्यसमव्यार्चिरूच्यते ख॒ उपाधिरिति 
शब् ऽनित्यत्वे साध्ये सङ्टकत्वः घटत्वमञ्रादणतां च 
व्यारन्तं यिद्पाच्चान्यत्र क्रमतो विेण्यानि लीखि | 
तखादिद्मनः पर॑ समाशषमेव्यादिनोक्तमाचाययै खे ति # 
तन्न विध्यष्यवसायपृव्वं कलाच्निेधाध्यवसायुद्ोपाधिच्चाने 

, लाते तद्भावविचिद्टसम्बन्धद्पं व्या्चिन्नानं.व्याश्चिन्नाना- 

घोनं चोपाधिन्नानमिति परखराच्रयवजुषुहारदोषोवच्च 
खेषायते ; तस्राद्विनाभावद् इरबोघतया नाजुभानाद्यव- 

काशः । धरमादिन्नानानन्तरमम्नवरादिन्नाने पृष्तः 

पुत्यचशूचतया च्रान्त्या वा बुज्यते। कचित् फलपृमि 
खम्भस्तु सणिमन्नौ भधा दवत् याद च्छिकः | अतस्तत्याध्य- 
मड्टाद्किमपि नाखि | नन्वद्टानिष्टौ जगद िनरमाक- 
खिकं खादिति चत् म तद्भद्र खभावादेव तदुपपत्तेः ॥ 

तड्न्नम् “अग्निरष्णो जलं भौतं शौवस्सर्थस्तथानिंलः । 
केनेदं चिलितं वद्धात् खभायात्त्वश्छितिरिति” । तदे 
तत् शव्वं ̀  हसतिनापय क्तम् । “न खरग नापवभोः वाः 
नवात्मा पारलौकिक्ः। नैव वा च्रमादीनां क्रिया 
फलदायिकाः । अग्निहोत्रं त्रयो केद्ाच्खिदण्ड' भद्ध 
चख्ठनम् । द्धौ रष होनानां जो विका धाटनिख्िता । 
पुस चितः खगे व्योतिषोमे गसिष्रति | सापित 

यजमानेन तवर कञ्माद्न ह्िष्यते । द्टतानामपि | सन्तमा 
चराग चेतत धिक्ञार्म् । गच्छताम जन्तूनां व्यथै" 
पायेयकखनम् । खगेख्विता यदा टश्चिः गच्छेयुस्तेत् . 
दानतः | प्राखादद्योपरिख्ानामत कञ्ान्न दोयते? । 
य1वच्जोयेत् छखं जनेड णं क्त्या इतं पिवेव्। भ्षोमृतख 

रेख पुनरागमनं कुतः । यदि गच्छेत् परः लोकं देहा- 
देष विनिमेतः । कराह्भयो न चायाति १ वन्द् खेष्टस- 
माङ्कलः । ततश्च जोवनोपायो बराह्मणं हित्स्िह । 
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शतानां प्रे तकार्य्याखि भम लन्यहिद्यते कचिद् । व्यो 

वेदश कततांरो भर्डपृत्तनिशाचराः । लफरोतुफरोतयादि 

पशिडनानां वचः खा, तम् । सखन्चसान् हि शश्वन्त 

पद्वीखाडय् प्रकोरससितम् । भण्ड दत् परद्चोव पाह्य 

जातं प्रकोत्तिःवम् । मांसानां खादनं तदच्चिशाचरषमौ 

रितभिति'"। तस्माद हूना प्राखिनामलय हाय" चा्ांकम 

तमाश्रयष्यीयभिति रमणीयम्"? । नषे च तन्तं 
मद्ध्य वसित" यथा 

“यावोग्छव्लनवदूयन्नफलेऽपि श्ुरिसिव्यवा । का शद्धा 

तव चौडाः! काभाध्वा यत् ्िलौठतः । केनापि बो- 

धिसत्वेन छातं सच्येन हेतना । यदे दमसभेदाय जगदे 

जगदश्विरम् । अग्निहोत्र ल्यीतन्त्र विदण्ड' भख- 

शणठनम् । प्रन्नापौरषनिःस्तानां जीवो लेद्सति 

खोविशाः । शद्धे शदयीष्द्ौ पिनमोः पिल्मोर्यदेकथः । 

वद्नन्तङ्घलादुदोषाददोषा जातिरस्ति का | काभिनौवरग- 

संख्भेने कः सङक्रान्तपातकः । नान्नाति दधाति हा 

मोहात् कामक्चामभिदं जगद् । शैमतया रतो मारी- 

भिक कुलस्यितिदाग्धिङ्ान् । अरान्तवावियेषेऽपि तथा 
नरमरश्चतः | परदारनिदटन्तियां सोऽयं खयसनादतः । 

ख इल्याकेलिलोखेन दम्भो दभ्भोखिपराणिना । शुख्तल्य- 

नतौ पापकल्सनां त्यजत दिजः] | येषां ¶: प् र्य 

चऋयंरुदारश्चे यदः । पापात्तापा, खदः एयात्, 

पराखोः खछ्रिति इतिः | वेषणेल्य' भूवं साचात्तदा- 
ख्यात बलाबले । सन्ट् हेऽप्यन्यदे हप्र ्विवव्छं' ठटजिनं 

यदि त्वजतं श्रोलियाः } सत्रं हिसाद्रुषणसंशयात् | 

यच्छरिवेदिविदां बन्द्यः स व्यासोऽपि जजन्य वः | 

रामाया जातकामायाः प्रशसा स्तधारण्ा । चढत 

वः कथं अह्धा क्षरते च कथंनसा१। तत्क एरुषः 

क्या दयोनान्ते छखमेघते । वनात् कुरत पापानि खन्त॒ 

तान्यज्तानि वः । शरव्वांन् बलङतान्यानङतान् ` मलुर- 

जवीत्। स्वाभमार्येऽपि भाऽखि स्वस्तिका | विचिकि- 

द्खितवः। तं तमाचरतानन्द्' खच्छन्द्' यं यमिच्छथ । 

खतिरटत्यथेवोधेट॒ कं कमत्य' भहाधियाम् । व्याख्या 
बुदधिबलापेच्चा खा नोपेच्छा चखथखोन्म खी । यज्जद्सतीति 

धीरे तहृाष्े व: किञेनसा। कापि किन्तत् फलं म 

ख्थादाकोति परसाचिके । ऋतः खरति कम्प्णि छते 
कमं फलोभेयः। अन्यूनं ते ठ परिरित्यलं धृत वार्तया ! 
एक' सन्दिग्धयोस्तावत् भावि तने टजन्मनि । हेत॒माडः 

स्वभन्त्ादौनसाक्गानन्यधा विटाः । अनेन जानताङीति 

कायं मायं त्वभित्यरौ । त्यज्यते चाद्यते चान्यदहो 

खल्याऽतिषृ त्तं य । रकख विश्चपापेन तापेऽनन्ते निम- 

ष्लनः | कः श्रौ तस्यात्मनो भीरो! भरः श्यद् इरितेन 

कै । शन्ते इन्तादृतात् एष्पात् तन्द्र हि फलत्यदः 1 

ग्यास तन् भूदं न्यन्यश्ध न्धाख्यनेवाष्नो यदि । दणानीव 
श्यावादान् विधूनय बधरलु | तवापि तादशद्धोव का 

चिर जनवञ्चना । कुरुध्व कामरेवात्तां अरह्भादौरष्य- 

खद्धिताम् । बेदोऽपि देवकौयान्ना तल्नान्ना काधिका- 

णा । प्रलापमपि नेद भागं सन्यध्वमेव चेत् | 

केनाभास्यन इःखाद्च विधौनपि तथेच्छय। खनि 

श्द्वलय चिप्राः । प्रचित नय च वयस् । भोमांसा 

भांसलप्रह्ा! स्तां यूयहिषदायिनीम् । को दि बद् 

ष्श्चिन् बा लोक दत्वा या छतिः। सम्भामाय्यादखः 

शोकं जोकः प्रत्येव वा कथम् । धम्मांघर््रौ मरव्लं ख - 

श्थक्याजनवजनौ । व्याजान्द्ण्डलदण्डाथभूौ श्दधाय 

धा बुपैः। व्याव निरा तच्धिन् चद्धाबद्धा स्य 

ताज्िकाः । मतृ पदग्टान् वः. कोमतृद्धामपि 

भाषताम् | पण्डितः पाण्डवानां ख ब्यासचाट्पदुः कविः |` 

निनिन्द् तेष निन्द्तृद्ठ  स्तुवतृदं स्तुतवान्न किम् १। 

न भ्वातुः किल देव्यांस व्यासः कामात् समासजत् । 

दासौरवस्तदासौव्यन््ाल्ना तनाष्यरेथि किम् ९) देविलः 

शता पन्थाः पन्था मेषां तदाहतौ । गां नतेः किंन 

तैव्यं ्ञ' ततोऽष्याल्नाऽधरोशतः । खाध् काहकता क्ता 

शान्तस्ान्े मखो खेः। शारङ्गकोचनासारां दिवं प्रत्याय 

लिप् भिः। उभयो प्रतिः कामे सज्जेदिति छनेमेतम् । 

खपवर्गे कतोयेति भर्तः पाणिनेरपि । विश्वत् परि 

यानाय जना जनितमव्लनाः। वियखडहायाखतः पञ्चाट्- 

मत्वरोरभ्च विश्रमम् । कः शमः क्रियतां प्रानाः! प्रीवाप्रीतौ 

परिच्रमः | भख्मीमृतख भृतख पुनरागमनं श्वम 1 एन- 

सानेन तिर्यक खादित्वादिः का विभीषिका | राजिलो- 

$पि छि राजेव श्वौ; च्वौ चखदेदभिः । इता दिवि 

दोव्यन्ति देल्या दैव्ारिणा रथे | तलापि तेन युद्धयन्तां 

तापि तथेव ते। ख्व चरस्सारे शक्तौ त बह्म 

केवलम्। इति सोच्छित्तिखक्त. त्व दग्धौ वेदवादिनाम् । 
खक्तये यः शिलात्वाय शस्त्रम्चे चेतसाम् । गोतमं 

तमवेतेव यथा वित्य तथैव सः । दारा इरिहरादौनां 

तन्प्ग्नमनसो चणम् | फिन क्ताः एनः सन्ति कारा- 
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गार मनोभुवः । देवश च्छि सन्नः करूणाभागवन्ध्य- 

वाक । तत्कि वागव्ययमामाचः सताैयति नार्थिनः 

भविनां भावयन् दुःखः खकरेजमपोश्वरः। खाद्कार खः 

केसी नः कारष्यादपरे परे | तज्ञ प्रति्ठया साम्बादन्यो- 

न्यस्य व्यतिन्नतास् । नाप्रासाथं- सतानां खात् केषां 

सत्तिपक्चवत् ! अक्रोधं शिच्चयन्त्यन्यान् क्रोघमा ये 

तपोधनाः } निद्खनास्ते अनायैव चाठवादोपदेथिनः । 

किं वित्त दल्य तष्टो यमदातरि हरिप्रिया । दत्वा सवं 

धनं खगो बन्धनं लच्छवान् बलिः । दोगषा द्रोगषा 

च सर्पाऽयं घनिनश्चे तसा जनः | विद्त्य शोभसंचो- 

भनेकदवा य्युदासते । दैन्यस्य युष्यमस्तेन्यमभच्छ कुक्षि 

वश्चना | स्वाच्छन्दार्टच्छ तागन्द्कन्दकलोकन्द्मे ककस् ” 

श्दु्यधमसखे रा्चसभेदे चचा्रशवधपवे शब्दो विडतिः 

लार्वाक्षवधपरधेन् न° सार शान्तिपवीलनेते ` अवान्तर 

पर्बमेदे तद्धधकथा च तवर श्टच° यथा । 

“निःशब्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने एनः । राजानं 

जाद्धणच्छद्मा चावां जो राच्चसोऽबरतवोत् | तन इथिन् 

सखो भिशुद्पेण संहतः । साच्च: यिष्डो लिदग्डो च 

शो विगतसाध्वसः । हतः सवैखथा = वपिपरेराथौ- 

वाौदविवच् भिः । परःसहच् : राजेन्द्र ¦ तपोनियणखं- 

शितैः स इष्टः पापभाशंत्ः पाण्डवानां लहाल 

नास् । अनामन्प्र व तान् विप्रासहवाच भङ्ोपतिम् । 

चादीक वाच | दमे प्रादि जास घणारोष्य 

बचोमयि ! धिगमवन्तं शपति श्रातिघातिनमस्तु 

वे किं तेन खि कौन्तेय ! क्षलेभं प्रातिसङ्खयम 

चातयिला गुध चेव खतं श्रवो ग लोविवम् । इतिते 

वे दिलाः शर्त्वा तख इख रच्षबः । विब्बधुच्क्,प 

दोक तख्छ वाक्यप्रधिताः। ततस्ते ब्राह्म्याः शवे स 

च राला डुचििरः | ब्रौडिताः परभोदिम्नाखूष्यो 

भासन् विशाम्पते ! । बधिर उवाच । प्रसोद्न्तु 

भवन्नो -से प्र्लद्छाशियाचतः। प्रत्यासश्चव्यस निनं 

नमा चिकरलरेच । । पेथस्मायम छवाच | बतो 

-साजन् } माह्मण्याश्ते सपेएग विथाग्पते ! ! अशु" गह- 

चोऽचावं ओरस्तु सव पार्थिव!) खच्ुसोष भह्ाव्ान 

कताः । ब्राह्या कचु: | स्म इयोधनसखा खावांडो 

गाम राचः । 

सैति) मवयं गरज चालनम् ष्ठते मयमोदथम् | 

¶ 

परिक्रजश्कपथ्य छितं तख विको- ` 

{ २९२४ 1 षाव 

उपतिढत॒ कल्याणं भवन्त ध्वाकमिः धह, वेशस्पायन 

छवाच | ततस्ते बाद्मग्याःसे शङ्करे; क्रोषम् 

च्छिताः। निर्भल्यं यन्तः चयो निजन्; पाषराचसस"' । 

शष्टितपुस्तके शान्तिपव्यौस्वि एगत्पष्वं डष्डति चिन्त 

भार अरद्पव्योख खपक्रलयकाध्याये स्ीपर्ववान्डर्मत- 

पररकौ “चाक बधः पर्व रक्षसो ््करूपिषखः | 

ष्ाभितेचनिकं पथे च्मरालख चोलतः | प्रषिभागो 

ष्डाणाञ्च पर्ल तदनन्तरम् । अान्तिपवे बतोयन 

राधाँ लुथासनम्* । . श्रत्यमेन ष्ट ह विलामपव्य - 

ख चोप तयेन तमोक्तिः | जच पवं हद्ितपुरके 

आन्तिपय रि 8४ अध्यापनं लम् । तन्मन नवेव 

खो पव्तःखलुनोयते अन्यथा प्रतिन्चाविरोधःश्धाय् यदि 

च द्रोप्पैखि षप्रदथितिरष्यायाणय . व्याेनोपक्रम- 

{खकष्थवये प्रतिन्नाताः प्रतिज्ञाता शोन्तिपवेि ३९९ 

च्ध्यायाः दखद्रितद्ख्कै च श्रौ पव्वं खि २७अध्यया र्व 

शशमते इद्ितपुखके शान्तिपैख्ि च 88 अध्याये श्ट 

विभागो इष्यते इचथध्याया्थिक्यः तथापि शा ^्िपष्वं {ख् 

१९९ अध्यायानासेव वक्व्यत्यं ग प्रतित्चातत्वात् छष्रितद- 

खनने च ९१७ अध्यायानां दमाद्, कष्यायायिकसय 

{खो पवरप्रभादजञतत्वदेव श्छोपयेययपि रप्रविंशतिरंख्या- 

भिक्पद्य किपिश्ररप्रमादकवत्वद्धापि वक्त, अक्यत्वात् । 

वस्तुतस्तु पकर खकाध्वाये चार्वाक वधः पव इत्यतः 

पृष्व नेव “धान्तिपव लतः प्रोक्तम् शादि पद्य मल 

घन्धे सितम् । विपि षरप्रलादात छत्तर शद्रितभिन्ये 

व बह्मयितुखखितम ष्यतस्तखय आान्तिपवः कगे मन्ये $पि न 

विरो्ः। खष्वायग्य नाधिक्यद् व लिपिकरपृभाद्कत 

अष्यनसेव च्यावः | चतएव खपकऋलखिक्षायां कीपय- 

पतिपाद्यविभवकथने ““तोयकम््ं खि चारण्षे राच्राद्क 

दाजिके । गटो्पञ्चद्म चखान अर्धा एथयाक्षनः'" 

दूत्यम्तेन ष्द्रोप्षलान्नोच्िः सङ्खचछत ' 

चरा व्वचाट (त) "8 चार रान्ति खा +हन् दारावा- 

णोऽ अन्ध च टः सन्नायाम्, चारौ वा" षार्तिर 

श्व वा टान्वाट्चः) छन्द्राचःसके खगभेदे 

| आावादि ४० नञः परतः च्न्ोद्क्षतानिमिन्षेः पार म 

सततस्तु च्रानचक्ुष। । ब्राह्मया बेदमिदंसश्लपोभिविनको | इतो क्न चल्दग्े इच गणः *चार, साधु योरि अन- 

धेलय वदान्क (खश्द्यात्) वं मान लान स्वराय 

({ऋवभाख ऋोयभाश्च रोचमान सोलसागा)रश्वायाम् | 

विकारः (सदे) ष्य्ञसमरत । ष्टङ्प्रति भ्टहएतिक | 



> 
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(राजाङ्कोच्छद्द्सि)'” । ^छल्योकेष्णु चा्यादय्च” पा 

ऋच्वार्ः | 

शवार्व्वो स्तो चास्+युखवचनत्वात् स्तिबां छोध | ए्वारत 

बुक्तायं स्तिया \च्योत्क्ञायाम् श्वौ ४बवेरपत्याम् 

च मेदि० \दोप्नौ शन्द्र°। 

ष्व्लं प° वल-ण) छदिसि (पटले लनामश्छाति ष्ट ङ्ाच्छा- 

दने यादौ लिका्लाते घल्ल | र्यके प्र चश्-खिच् 

भावे अच् । चालने ¶ए° । [ भले ए निकार । 

खगृत्लकर लि अ+ स् । १ख्या नान्वरप्रापङ्े श््ङ् पदु्भ- 

ष्णम भर चलज्-र्िच्-माने ष्टु | !ख्यानान्रमयने 

कस्यने च । शयो मागरद्धाहो पठेत च चाबनम्" 

मानसौऽ८ख० । करये ष्टुट् एकाखण्धा। न ° । “स्च 
समोपे चाबनं तितः । ̂ षूबि सूम पदोपः । 

्ाखनोौ श्लो चश-रिच करणे युट् । तख्छ. चदे, चुद्रा- 

शापसारखा्थे धंखरडादिभिन्बिकै पालमेदे तितथ्यौ 

(जलनौ). शमरः । 

चाष दखल च~म सला प्थिर्-शद् । १नी सकरा 
खगे अरमर+ द्वं जातित्वात् छेष । “नेयुरभर्ड- 

स्लोनां प्रभाषन्नानेन कखिददिको यं भाख््वाषः'" काट्० । 

“अशोकच विशोक भन्द्नः इटिवद्धं नः । $ईमदर्डो 

मखिणीथः खस्तिक्घापरालितः | 

नामानि चाघंद्ष्ातु थः पठेत् । 

सिटमच्च' वराङ्कने !”' एति पठन्ति । “साजारनकुणौ 

इत्वा चाषं मण्डकमेव च | श्वगोषो लृककाकांच श्र 

द्रहत्यात्रत चरेत्” मदना तङ्खप द्र हन्चानतदक्तम् या- 

लायां तख्छ॒पूवेदिग्रादिभेदेन ग्थित्या एमा शुभम् इ°स° 

८६० छ्क्ञ वथा | ^“चाधस्वकषण्लाहवरटाशद्कुःरवा 

उद् । ^धन्टा नकुलचाषौ च सरटः पापटोऽग्रतः'२। 

१ अङ्कश्च प्रथमे भागे खाषवन्न् खक् टाः” 9 च्खषशेत 

स्थिवौ युवराज्ञभयश्चक्घ' तन्नैव ४१७ यथा 

^ क्रव्छाट्व्ते शििककपोतञ्काकञ्; केदरितेभेहदशम्वि 

भवं .ग्टपद्य। चने चापि बुवराखभयं षदन्न 

येनो विलोचनभयं निपतन् करोति । “शश्जवाङ 

छोवजोवकध्रकचिख्िश्तपन्नचाषटहारोतेः। करषरचशो- 

रकपिञ्चबबज्ञ्, क पारावत शोकः" ५८अ* । 
चास इ चभ्-ह्िषावाम् िच-खच् एषो० । रप्शुपरभरे 

र््वाम््ठगे एश्षो भेदि. श्यां लातित्यात् शे्। 

जि आाकभषेनाटाने विमागपूवकादागे च उभ० हिक खसा१ 

व्यौ चाण्ड. 

थ सिदधिभवेत्तद् 

खनिट् | चिनोति चिदुते। विनोद चिद । अभत 

चेद | चिकाय चिच।य चिक्ये चिच्ये । कमश चीयते 
खचायि | चिकोष्ति ति चिचौषतिति} चयनौयम् चेत- 
श्यम् चेयम्! चिन्वन् चिन्वामः| चित वचितिः।. 

कायः चायः चयनम् । अग्निचित् {चित्वा चित्य 

श्विचि चाययति चापयति। [ खादिवत् 
चि चयने वि्ौगपूयेकादाने श्वा० उभन्डनिट । चयतिते 

च्वि चयने विमागपूदेकादाने षा० च्° उभ० पके ध्वा" दविक 

च्छनिट घा चटादि | चाययतिते चापर्यतिते चपयति द्तयेके 

च्मचोचयत् त अचो चपत् ।“दुह्हियाचिरुधिप्रिभिल्तिचि- 

घ्माभिति? भापरोक्गोरख्य दिकम्मं कत्वम् "अचेर्वा- 

नरोसभाः'” भट्टिः । “चिचौषयन्तोष्वरपाब्रजातम्"* 

भरहिः ““यन्तरौके नाग्नि खे तव्य” तिः । “'राजङ्धख ! 

सष सेष शश्वता चीयते भ च न चापचोयते"“काष्यप्र । 

क्थि+आाधिके्रम चर्य॑ने 1 ““वरएष तप्ये तञ्ज।देवाध्यचोय- 

तेतस्िन्नध्यचौयत'” त° ब्रा १०।४। 
च्छह+पश्चाञ्चयने “खा मलाद् आाख्वाजिरनु चितः” रेतरेश््रा० 

अप-+होनसासम्मादने सक । “'यखायुरपचोयते” भा० ष 

१९७८ | कम्प्र क्तरि प्रयोगः । 

ष+-अधः स्थित्वा चयने | "फलान्वधा चनोदुष्ान्”" छग्ध ° । 

च्छव+-श्चा सष्यगाचयने (शष्पा यय वाचिन्वतीम्ः सा०्द०११।५ 
च्ा+-सस्यक चयने | “कमा ण ाचिदतेऽ सल्त्”" भान० ५। 

९९।७५। ““आचिक्याते च भूयोऽपि रावषौ तिन पच्चगेः" 
भा० ष० १९ व्याप्नौ च “कचाचितौ विष्यगिवागजपै 

शलौ ?* किरार 

श्वठ+-ष्या अन्वाष्वये ्वन्वा चशब्द दण्यम् 

ससू+-ा+षमाष्ारे ““वदा वं वाससां रायिः सभाषध्ये 
समाचितः" भा. सर ९१०४ । [भद्धिः। 

खट उद वञ्चये उसोश्यादामे^“खश्खिकिरे धष्मफलं वनानि?” 

खि +उड1सखश्चये अभ्य् अथशब्द थस् 

पू+खद्+खचञ्चये समाङारे सश्र° एशघ्नातीयश्रियान्व- 
धादौ “पिः पाथं संभाव्य खाहच्चासषद्यये"" छग्ध* 

“खपिशन्ट् न ससयोमाभावादिः सञ्चीयते” शाव्यप्र° | 

खउषए+-उद्व खकर वदने सक्र । वानि षं कपाशान्द् प 

चिन्वन्ति वेधसः” से०न्ि१।१।७।९। ““खथ-नैन्नगतसये- 
ष्टोर्विरदंरनाधिः। उपचिन्म् -प्रभां तन्वभृ” क्ञमाः। 

नि+निचेभेष्य चयने सरैदधये अ “रयः चरमं निचितः” भा० 
७।१४। “खरेये निचिता दोषा अण्यज्ित् कोष 



चिकि 

सागताः”' चतः “बयः पराये क्लिश्यन्ति साकिणः 

परिभ कृकस् | चत्वारस्त, पदोयन्ते विप्र आद्यो वणिः 
न्धपः” भसु 

परि+परिचये एनः पएनरचुशोलने | “चरथारविन्द्ख.ध्यान- 

परिचितभक्तियोगः" भाग ५।७।१। “छक्ताजालं चिर- 

परिचित" त्याजितो देवगत्या' मेष, । “हेतुः परिचय- 
स्थेय" वक्त नियो सा" भाषः 

प+प्रके ण चयने समाहारे च सकर ““कथिकारानु प्रचि- 

खतो" भा० खा० ७७ 

वि+ विषेण चयने | ' 'एष्प' इष्प विचिन्वीत मलच्छदं म 

कारयेत् । भालाज्ञार दवाराभे ग यधाङ्ारकारकः?' 

भा उ० ११११ सो. 

शम्† सम्यक चयने समाहारे "संचिन्वन्ति बदा युक्ता जा- 

वरूप मौक्तिकम्” इरिव०५२१६ 

चिकित नि" जु" चि-श्चाने कमणि ज्ञ “बन्दखयुभयथा” 
पा" निष्टायाः खादधाठुकसंन्नायां शप् जु होन्यादिववाव् 

तशय चः दत्वम्, कित-त्ताने यङ शुक पचाद्यच्. । 

संत्तापूष्वं कत्यात् खभ्यासयुखाभावः इति माघवः {त्नाते 

शखअतिथयन्नातरि च “ल्व सोम ! प्रचिकितो मनीषा" 

१।९।।१। अख भाष्ये उक्ता व्य तृपति गदा । रऋषि- 
मेदे । तद्यापत्यम् इञ् इअलत्वात् यूनि फक । चेकि- 

लायन तद्य यून्यपत्ये प्ख । “नयो हो गोये कला 
बभूवुः भिलक्रः थालावत्यद् कितायनोदालभ्यः?” 
छा° उ° | 

चिकितान लिरकित-न्ताने कानच् } अभिन्न “तपोवसो ! 
चिकितानो अचित्तानु” ऋ० ३।१८|२। ^“ चिकितानः 

कम्मांभित्तः”' भा० । श्छषिमेरे ए० । तखापत्यमण् ततः 

यनि बा ठक् । देक्तितानेय तच्छ यून्यपत्ये । ““नङ्गापि 
बद्धदत्तच कितानेयो राजानं मच्यन्न् वाच” ०० । 

चिकितु लि कित-च्नाने उन् रे दितम् | अभिन्ने 

ˆ अचेत्यग्नििकित हेव्यवाटृद्ठमद्रयः?” ० ८।५६।५। 

विकित्वन् लिकित-च्नाने ख्वनिप् वेदे निणदितवम् । त्तात- 
रि । "केतेन शमेनृत्यचते इषामण्यम्ने ! तभ्य' तचि- 
क्ित्वमा” ० ८।६०।१८। 

विकिलित् लि कित- ताने बार किति वेदे नि हितम् । 
अभिन्नो “यवयहे षसं सवा चिकितिवितृन्तावरि” ० 
४।५२।४। ““चिकित्यिनु मनसं त्वा ठेवं भता ऊतये" 

क० ५।२२।३। 
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विकित्सकं एर कित-रोगापनयने खाये सन्-र् ल । 

शोगापनयनकत्तंरि वैद्ये खभरः | “पूयं चिकित्सक 

ख्याच्रम्” मनुः । नङ्घकच्षणादि चिकितृसाशब्दे दंणयसम् 

चिकित्सा स्त कित-खा्थै सन्-मावेष्य। रोगप्रती 

कारे रोगनिवारग्योपाये खभरः | खख ल चणभेदाद्ग- 

दिकम् भावप्रण उक यथा 

“भयां क्रिया व्याधिहरणी सा चिकिल्धा निगद्यते । 

दोषधादुमलानां या साम्यलत् सैव रोग्त्' । 

क्रिया कम्म व्याधि ईन्यतेऽनयेति व्याधिहरण्णौ ““कर- 
खाधिकरणयोच ति"पा*छल ण करणार्थे ल्युट् तथाच ; 

(न्याभिः क्रियाभिजायन्ते अरौरे धातवः समाः। सा 

चिकित्धा विकाराणां क्म तद्धिषजाम्मतम्?' । “या 

द. दों यमयति नान्यं व्याधिं करोति च । सा क्रिया 
नत या व्याधिः इरत्यभ्यहदौरयेत्'” | क्रियान्ं चि- 

क्ल्धा। तथा चाभरसिंहः “खारम्भो निष्क,तिः 

शिचा पूजनं सम्मधारणम् | उपायः क्म चेटा च 

चिकित्सा च मवक्रिया इति । अथ चिकित्धादिष्य्,- 

पेषः । ““जातमावचिकित्धयः स्ाच्नोपेच्योऽक्छतया 

मद्: | वद्किथम् विषेस्तुल्यः स्वल्पोऽपि  विकरो- 

व्यघौ | रोगमादौ परौचेत तनोऽनन्रमौषधम् । 
ततः कम्रं भिषक् पञ्चात् ज्ञानपूर्वं" समाचरेत्” । अय- 

मर्धः भिषक् आदौ रोगं परोखेत विचारयेत् । ततः 

पञाद्रोगौषघषिचारानन्तरं ्तानपूै' सावधानो न॒ त्वव 

ज्ञाय कर्म चिकित्धामौ षधदानादिर्पां समा षरेदिव्य्धः। 

रोगाज्नानेन चिकिल्धाकरणे दोषमाह 

“न्यस्तु रोगमविन्नाय क्माणारभते भिषक् । अष्यौ 

घघविधानन्नससध सिद्धय टच्छया?” । सख रितया सिदधि- 
भवति नापि भवतीव्यधः | अखन्यञ्ख 

“मेषं जेवलं कुः यो जानाति न चाभयम् । 

वैद्यकं स चेत् शु्याटूबघमरति राजतः'” । 

रोगन्नाने भेषजान्नाने दोषमाड । 

५“यस्तु केवलरोगन्नो भेषजेष्वविचच्चणः | तं वेद्यं प्राष्य 

सेनी स्याद्यथा नौ नाविकं विना? नाविकं कर्णधारः विना 

यथा नौः सङ्कटे पतति तथा ख रोगीतयधेः । चन्वद्ध 
“यस्तु केवलशास्त्रन्नः क्रियाखखङशलो भिषक् । स द्य 

श्यातुरं प्राष्य यथा भौरूरिवा हवम् । 

रोगौ षधयोन्नाने युणमाइ । 

«यस्तु रोगविेषन्नः स्वमेषज्धज्ञो विदः | देशकालविभा- 

ड 
+ 

ए 



संयुक्ता निरोगाञ्च भवन्ति ते। 

विकि 

मञ्जस्तद्य सिद्धिने संशयः। च्यादावन्ते रुजां नामे 

प्रयतेत विकित्यक्ः। भेषजानां विधानेन ततः कुय्यी- 

-चिकिद्छितम्?” । विकिद्धितमित्यत भावे क्तः | 

“विकारारणामङ्गशलो म जिदधौयात् कदाचन | न हि 

सवैविकाराणां नामतोऽस्ति भूवा स्विति" । 

नः जिद्धीयात् न लच्जेव । प्रवा नियता ।५नाल्ति रोगौ 

विना दोभेयं खात्तसाचिकित्यकः । च्चक्तमपि दोषाणां 

जिद्व्यांधिखपाचरेत् । येन कैन्यसाध्यानां चिकिल्घां 

ने भिषम्बराः} अतो वेद्यो: चरमः कार्य्यः साध्यासाध्य 
परीच्चणे'"। रोगन्नानोषाया अम्र वच्छन्ते । ““शौति शोत 

प्रतीकार्ष्णे दष्णनिवारणम् । रत्वा कुयात् क्रियां 

प्राप्रां क्रियाकारू न 'इापयेत् ।.अप्राप्न वा क्रियाक्षाले 

प्रापने वान क्रिया कता | क्रिया इीनातिरिक्ता च सा- 

ध्येष्वपि न सिद्धयति" अयमर्थः । काले चिकित्खाऽवसरे 

च्छप्राप्नेऽमागते। या करिव चिकितृष्ठा। यथा ज्वर 

जौ्यतामप्राप्ते तरूणणव कघावदानक्रिया न सिद्धयति। 

या च क्रिया चिकित्सावसरे प्राप्ने म लता अथात् 

पश्चात् ता । यथा दाहे कथच्चिच्छान्ते पञ्चच्छीतलालु- 

लेपनादिक्रिया.। तथा ङोनातिरिक्ताच क्रिया सा- 

ध्येष्वपि न सिद्धयति) अतिरिक्ञां नांच क्रियां 

वज्ज यन्ना । ““विकारेऽल्ये महत् कर क्रिया वौ 

गरीयसि । इयमेतदकौ ल्यं कौशल्यः युक्गकम ना। 

क्रियायास्तु युणालामे क्रियामन्यां प्रयोजयेत् । पूवां 

शान्तवेगायां न क्रियाखङ्करोोडितः' । भिच्रद्पाभिस्तु 

क्रियाभिः साङ्कय्यं मपि न दोषाय | यतच्राह़ “क्रिया 

भिस्तुल्यद्पाभिने क्रियासङ्करो हितः । ताभिस्तु भिच्न- 

पाभिः साडयये' नेव दुष्यति” । अतण्वोक्ताम् ५लङ्कनं 

बालुकास्लेदो नद्ध निष्ठीवनं तथा । अवलेषोऽञ्जन्चापि 

भराक प्रयोज्य लिदोषजे'। ज्वर इति येषः। “नचवैशान्तेन 

निष्ट शस्त्रे निविशते बुधः| सखयमप्त्र भिषजा 

तके्ौयं चिकिल्यता” । यता ह ̂“उत्मद्यते च साव - 

ख्या दोषकालबलख्मति । यख काय^सकाय्यं खात् 

कम्पं कां" बिवजितम्” । विवजितं कम्मं कत्तव्य" 

भवतोलयर्धंः | अथ चिकिल्धायां फलमाह | ५कचि- 

दथः कचिन्पौली कचिदर््ा: कविद्यशः। कम्पौभ्यासः 

कचिद्धेति चिकिल्घा नास्ति निःफला। आयुब्वे^टो- 

दितां युक्ति कुवारणा विदितां चये। पग्याबुद्द्धि- 

नैव कुर्वीति लोभेन 
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चिञ्िल्वां एणयविक्रियाम् । दैश्वराणां वद्मा लि्षं- 

तान्तु इत्ये! चिकिलितं शरीरं यो न निष्को 

णाति दुन््तिः। स यत्करोति सक्तं सवं तद्धिषग- 

शते। न देशो मदजेडहीनो न मन्ष्या निरामयाः । 

ततः सैव वेदयाना चखिद्धा णव टत्तयः'। च्य 

चिक्िल्धाया अङ्कानि । “रोगी द्रुतो भिषगदौचमायु- 

द्व्य उसेवकः। 
बुधा जुः"? । 

खदौघधं चिकित्धायाम् इत्यङ्कानि 

तक्ष रोगिणो लक्षणमाह | “रोगो 

यख्छास्ति रोगौ सस चकित्ययुसतु याटश(। याढशथ- 

खाचिक्ित्छयोऽपि वच्छमाणो निशम्यतामू" | तत्र चिकि 

वप्रः ।“निजप्रसतिव्णाभ्यां युक्तः सत्वेन चुषा 1 च~ 

किद्ययो भिषजां रोगौ वेद्यभक्तो जितेन्द्रियः”! सत्वं 

व्यसनाय, दयक्रियादिष्वविद्धकताकरं तेन युक्तः । चन्तघा 

चच्ुरुपलक्ितेन । ततोऽन्ये नापोन्द्रियेण वचिकिल्ययः 

तोगानृमो चयितव्यः 1 अन्यच ““आायुद्नान् सत्ववान् 

शाध्यो टृव्यवान् नितल्रवानपि | चिक्ल्घो भिषजा 

रोगो. वैद्यवाक्यजदास्िकः' । च्ायुरबेदोऽस्तीति मति 

य॑ श्याल्िकः| अयाचिकिल्छवयः “चण्डः साड- 

सको भोरुः छन्नो व्यस ख च| शोकाक्लो छम् 

धै विष्टीनः करणेश्चयः। वेरो बेद्यवरिदण्ध्च् च््जा- 
होन शद्धितः । -भिषजामविधेया+खुरनोपक्रम्या भिष 

ग्धाः । रएताहुपाचरन्वे दयो बह्भन् दोषानवाम्र्यात्'” 

खण्डोऽत्यन्त क्रोधभोखः | ऊतन्नो बेद्यकतोपकारलो- 

पकः । व्यो व्याङ्ञलः। विद्टीनः करणेच यः नि. 

जेन्द्रियशक्गिरड्हितः । वैरी न चिकिल्ययः कदाचि- 

द्रोगोद्रेके अपवादट्भयात् | वैद्यषिदग्धो वैवयधृतत : | 

तथा च छु्ुतः | “स न सिध्यति वैद्यस्तु ब्टहे यख न 

पूज्यते” । शङ्ितो चद्यविश्वाषरह्हितः । भिष्जा- 

मविधेयाः वैद्यवचनाविधधायिनः। भिष्ञ्विधाुः 

बैद्यदल्याः दते नोपकम्याः न चिक्द्धियाः। चथ 

दरूतख लच्णम् । ““यच्चिकित्यकमानेत' याति दूतः स 

कथ्यते 1 

दर ताःजातयो व्यङ्गः पटदो निमेलाम्बराः। इखि- 

नोऽचटषाख्दाः शुभ्वुष्यफलेयताः । . खजातयः 

चेष्टाश्च सजोवदिशि सङ्गता । भिषजां खस्य प्राप्ना 

रोगिणः चचखद्ेतवे"” । सजातयः रोगिसमानजातयः । 

*व्यद्या प्राणएमखद्वाति सा नाडो जौवसंञ्चिता” | थ 

दरवद याल्नायां शङ्नविचारः । “वेद्याज्ञानाय दूत 

स च याटक सुचितस्दाहगलत निगद्यते । 
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गच्छतो रोगिणः कने । म शुमं सौस्यशकनं प्रदोप्रसतु 

सखावहः”' । प्रदोप्रोऽग्निः । दूतो रोगौ च रिक्हस्तो 

वैद्यं न प्येत् | तथाच “रिक्तो न परेत, 

राजानं भिषजं युरुभिति"” | च्य नेदयख लच्चणय् | 

“चिकित्व कुषे स्तु स विकिलत्छक उच्यते। स च 

यदक् कलोचोनसखाटशथोऽपि निगद्यते । तच्त्वाधिगत- 

भाष्ार्थौ दष्टकं खयद्भुतो । लनुहसः शिः 

शूरः शद्योऽपस्करभेषजः । प्रच त्मच्चमतिर्धगमान् व्यव 

सायो प्रियंवदः | स्यघश््ौपरो यच्च वेद्य शैडक् प्रश- 

स्यते | ट्टकम््ां दा परे सता चिकित्धा येन सः 

स्लयङ्ध, तो स्वयं चिचिनृसाङ्गथलः। लघड्स्तः सिच्च 

मद्स्तः । आथ निषिद्धो वेदयः । “कचेयः अर्कं थरूब्धो 
मोः खयभागतः । पञ्च वद्या म पच्यन्ते धन्वन्त- 

रिसमा यदि। कक्षः श्यप्रिववादी सव्यः सानि- 

मानः सामोणः व्यवह।राचत्रः | अथ वैदयाख 
कमांह । “व्याषेखन्तवपरिन्नानं वेदनायाश्च ` निः । 

रतहं यख वेद्यलं न वैद्यः परभ्राबुषः" । च्यखायमर्धः 

व्याधेः सम्यकपरिचयो व्यथाशान्तिकरण्ं वे्यश्ध कमं 
नव वेद्य आदुः प्रमुरिलयधेः । श्यपरे त्वेव" व्याच- 

त्ते व्याचेस्तच्वतः परिचयो बेदनाया शान्तिकर । 

शतदेव वैद्यस्य वैदयत्व' विन्त॒ वैद्य आयुषः प्रमु; आगन्त 

श्टत्य् शतहरणात् । तथा च चते धन्वनरिः' 

““रुकोन्तरः त्य, शतमथर्वा णः प्रचक्तते । तमकः काल- 
खंयुक्ञः येषारागन्तवः खडताः' | खयभथेः अथर्वाखः 

अथव वलन्नतवेनाथवं तलाः तय मेकोत्तर' शतं प्रच्च- 

ते। तत्रैको खन्य्: कालसंयुक्तः। काल आयुषो. 
ऽन्ते शररि्णामवग्य संहत्तां | सक रपायैर्भिवारयित- 
शक्यः | स ब्रह्मादोनायुषोऽन्ते संहरति | यत छाद् 
लिङ्गपुराणे का्तिंकेयं प्रति महादेवः ““भखायु 
खे कालः कुतः घुर !। रसायनभिति"" । तेन 
कालेन संुक्तः। संहाराय नियुक्तः शोऽथ भावी 
भेषाः शतं तवः चागन्तवः च्यागन्तु्प्ेतजन््ानः 

काष्ठं कारणयोरभेदोपचारात् | च्यामन्तवो हेतवः यथा। 
` “विघमक्चणमलौ णा ऽत्वनमोजनञ्च॒ इदे जलपानम् । 
सथाऽतिबलवेरिव्याचवनमह्हिषमत्तमातद्कदिभियुं बम् । 
दन्द् केन क्रौडनमव्य् इटक्षापारोहयम् बाह्भ्यास् 
महातरङ्किथोतरभेकाकिनो रातौ इग मागे गममम् 

दद्यादि । आागन्दुेवज्रा गधयो इर्मिमित्ता माबि. 

भावनयलवन्त्वादायुधि खत्यधि भारवन्बि | यया 

तेलव्तिंवङ्किषु विद्यमानेषु षात्वा दीपं गाश- 

यति | चया “वथा शद्दपि मैलादौ दोषं निर्वाप 

येन त् । एवभाखब्धह्टीनेऽपि हिसन्यागन्त॒कत्यवः'› । 

किन्तु आ) गच्डुनिसित्तानि निवारयिवुश्च शक्यन्ते । यत 

ष्या शश्ते धन्वन्तरि; “दोषामन्तुगिचिन्तेभ्वः 

रखमन्तविशारदौ । रथेतां पतिं निं यन्राहैद्य 
इएर्हिसौ"' । वेदयभन्ति्यौ पति नि ' यद्र दचेनाम् । 
कतः दोधागन्तुनिभित्तेम्यः दोघा निषिद्गाहारषिडार 

इूधिता बातपिस्तकफरोगोत्पादक्ाः। आगन्वः निषिद्धा 

विदारा आअतिवखेरिविषहादवः के निमित्तानि 
बेषान्तेभ्यः बत् भ्यः । बेद्यषरोशितौः बयं स् 
ध्यतं निवारयिदु'शक्नौ वन्मा । यतद्लौ रषथन्त्रवि- 

धारदौ प्रथमं वेदेन दिग्व्थारानिषर््यात् चरवयक्ादहा. 

रविद्काराभ्यां वावपित्तशफथादमलान् शमा 

र्ति ततो रछा तद्ञ्जयादिभिर्भिंषिदधा- 
हारविह्ारदूषितद)भजनिदानू विन्नारानृधबय, दन - 
पष्रति । षन्तो च खदृबुदधिदानेन ब् हेदभ्धो 
निषिद्धविद्ारेभ्यो खपति गिचारथति । तव शआ्रागन्तु 

ष्टनयवो मिषारयित' शक्या मल्ववथनृग््ाविनः । अथा- 

उुविचारः । “भिषगादौ षरोक्लेत सगणस्य दुः प्रयतः । 

बत चायुषि विस्त चिकिद शफा भवेत्” । सए च 
विधा “आचर भामो देवो किक्त्का खा निधा भता । 
षत (पारद) प्राना देवौ श्यात् देद्भेदाद्धिश्षा $रो। 

भादषो ष्ड्रखा प्रया जप्टोमादिषत्नता। क्यौ 

चाद्छवले शोके माहभो ततर पर्जिता" वद्यक्चस् । 
विश्छित्डित लि कित~खाये सनृ कसे क । ।कनरोग- 

प्रतोकारे । भगेशं । रेचिकिवृखायां न^ नरः| 

५छतानानश्वसारव्यमन्बछठागां चिकित चितम्" महुना 

खभ्बहानां चिकिवितठन्तिर्का | शिकितृसा जावाऽख 

नारका° इतच् | श्लातचिकितृते निर । $जहेभिभेरे एर 

तद्छापव्य' गमा" यञ् । चेकित्सित्य द्पन्धे इसन 
सिय ख्येष् यलोपः चैकित्चिती ! 

दिक्धित्स्य लि* जित-सलावे घन् कमणि थद् । प्रतीका 
चिक्विसच्छ्ट् उद्ा० । ““चयेवियष्च परेन न्विखि- 
व्यः” पा० | भेषलेः ख चिकिव्द्धः शात् य च्ा 

मेख गच्छति” भ)° या १४अ०। “"अत्तोऽचिकित्+ 

रोगास भक्त घ्या नरकाः" यार । 

न 



चिक्र 

शविकिन लिश्निनता नासिज्ञा ष्नच “विटञ्धिकनि च॑"वार्ति 

इनच् प्रलेच चिक्यारेधः | निनतनासिके (खाद) 

विकिलं इन च-वा° पवस कुक् च । पद्ध हेम 
चिकोषेक नि. कखन ख । कुं मिष यन् रल ली- 

जिन्वात् !“जितिः' पा प्रत्ययात् पृष्व योदा्तता । 

च्यव “न॒ पदुान्तहिवेचमवरोयखोपखरेकटि? पार | 

करोतेः सनन्ताब च्छल अतोरोपः सख च लितोति खरे 

करव्यो न शवानिवत् । इति भनोरभोक्तः खरे कसेष्ये 

ष्ज्ञोपद् न खानियच्वम् | 

विकोष्यं नि. कन्तु ष्यम् ल-सन् कर्मवि यत् | कन् ~ 
चेष्वे शल यतच्ित्वात् ^“तित्ष्लरितम्'"पा०खरितस्लरः | 

शक्र इ चि इग्यव्यक्कं शब्द् ` करति छुर-क। ।केथे, 

अमरः “चिङ्खरपुकराः छपयन्ति ते" नेष शडशमभेरे, 
शएवेते, $सरीच्छपे च । ५ चपले, तरले, ६चश्चले 
य नि भेदिनी। चपशच दो्यनिदित्य बध- 
बग्नादिकारी। अब सर्पः शपंमेदः सुखयिता 

यथाह? भा० €» ॥*२ख० ^रेरावनङ्गके जातः 

छरखोनाम नागराट् | आये का भगः पौलो 

दौ हन्न वासनद्य च । तद्य शि पिता नागचिकुरो- 

जाम ष्णते!। रविराषौगतेयेन पद्चत्वरुपपादिवः। 
सतो ऽत्रषील् प्रौवलना भातलिनारदं वचः। एषम 

खचितल्लात । जामाता भुजगोत्तमः । क्रियतामत्र यन्नो 

हि प्रौ तिनानखःनेन पै । अद्ये नागाय वै दात प्रियां 

इडडितरं हने !” । कचा्ेंकात् खात् सम हाये" पक्त 

पाश इस्त प्रत्ययाः| वविकरपकच्च चिक्करपाशथ चि- 

करस केशसम्हे ए,। चिर +कलतौ णिच कम्पि क्त । 
चिक्ञरित चञ्चलोदते निर । “खारक्तविङरितेल्ाम् 

काद्° | 

चिकूर ए चिङ्र+एषो° । केये अब्द्भेदप्रकाथः । 
चिक्क पोडने =° उम० उश्च° रेट् । चिक्कयति ते सचि- 

सकद न । [ चौर । (दको) निका. 
चिक ए०चिक् दत्यव्यक्तेन श्ट न कायति के-क। च् खुन्द् 
चिक्कण पए, चिद्क-किप् चिक् तं कयात कण--न्द् च् | 

श्थैवाकष्टक्ते । २तत् फे न° राजनि° | शमद््षे च्िग्णे 

(शिकण) वि यन्दमा० $चिकणगु्वत्याम् उत्तमायां 
गवि श्तौ! अमरः %कंडिन्िककथः क्ञश्छः 

पिच्छिलो शधद दारुणः” भा° शा० १८४९० । गौरा 
`क । पक इरोतक्या० तवृफे च सनी रालनि° | 

[ २९२९ ] चिष््छा 

खख कन्धान्त ततृपुरुषं ज्लौवता चि इण खाद्युदात्तता 

च चिककषणकन्धम् । 

विक्स ४० चिक्-असच । यवच्े हेमच० । 
चिङ्का सती खक्ष-अच। 1 पूगडचे राजनि २ततृफलेऽपि सौ 
चिक्रिर ए चिक्र-बा इर् । भषिकभेदे। न्दु रथन्ट् 

११८२८४० दग्धम् । "लालनः एलकः लष्णो हं सिरचिक्ति- 

स्तथा” सश्चत° । 

चि ् ञिद लि*लिद-यशः लक् अच् नि०। अतिथयज्े दयक ¦ 
विङ्कटः इ° चिज्गङु-एभो० । भतृखभेरे हारा० । “चिङ्धट- 

ख्य इश्पाो मरो वखवङ्गनः |  भेदःपित्ताज्छ 
नाशौ व॒ इषयोरोचनङतृतथा | कफ्ातक्ररो न्ते यः” 

रालव्ञ° । ल्प्य छप् । (चषाचिछडो) चद 

चिद््टं “शचिद्कटौ भधरा ष्या कफवातविनाथिनो 
चर्ग केद्मकरी न्न या'” रालव० । 

चिङ्गड ए° चिभित्यव्यक्तशब्द् न ॒गल््यते भच्छते गल भक्ते- 

कर्मणि वज्यै संत्तायाम् क शख डः, 6चिक्ङो ) 

भतृख्भेटे शब्दमाला 

चिचिर्ड इ चि-वा० इण्ड च चक् च । फलप्रधाने टचे 
भप्वप्र “चिद्धर्डो वातपित्तघ्नः पथ्यो बलरुचिप्रदः । 

. शोभिणोऽतिद्ितोन्न यः पटोलात् किञ्चिदूनकः" तद्या 

खक्ताः। 

चिच््छिटिङ्ग ए चौयते चि-र्गश्ि किप चिद्ग्निः 

तत्र चिटिं प्रघ गच्छति गभ-ड एषो, सम् । कौट- 

भेदे कौटशब्द् २०५ ८४० च्ुतवाक्य' टण्यम् । 
विच्छक्तिं निरेव शक्तिः| चैतन्धे रु्ेपशारोरकम् 

“चिच्छक्तिः परमेश्वरश्च विभला चेतन्वभेवोच्यते"” । 
““चच्छक्तिरस्ति परमात्सनि तेन सोऽपि व्यक्तो जयत 

विदितोभवलत्यकत्तां। कोऽन्यस्या विरद्छितः प्रभ 

वत्यशशिन् कले" विडततमपि खञ्चलिठः सशक्त” 

देवीभागवतम् । “मायाखदख चिच्छक्लया चैतन्य" 

खितमाकनि'” भाग १।७।२४। 

-चिच्छायापत्ति ली चिति बयः, बुद्धयादौ वा शितेः 
दाया पुतिविभ्वः तखा खापत्तिः। सांख्यमते १चितौ 

बुदयादेः पृविषिच््पराप्रो बेद्न्तिमते शवुद्धवादौ चितः 

पुतिविम्बनपृप्नौ च । चिदपुतिविम्बस्लीकारञ्च सोष- 

पत्तिकः “अन्तःकरण तद्च्छ्वजितत्थाक्नो हवदधि- ` 

छातत्वम्” सां ० भधेय खमथि तञ्च वाक्यं १६५। 

६६४, उक्तम् ततः रेषन्त॒ ननु पृतिषिम्बहेतुवया 



चिदटौ [ २९३० | चित् 

संयोगवियेषावश्यकत्वं प्रतिविम्बङद्यना व्यथां प्रतिविम्ब- 

कार्यःस्यार्धन्नानादेः संयोगविेषादेव सम्भवादिति । सेव- 

म् | बद्धौ चेतन्यपतिबिम्बस् तन्यद्शेनाथ कल्यते दपखे 

सष्पतिविम्बवत् । अन्यथा कसकढ विरोधेन खख सा- 

च्वात् खदथेनारुपपत्तेः। कयेव च चित्पुतिषिम्बो बुद्जौ 

चिच्छायापर्तिरिति चेतन्याध्यास इति चिदावेश इति 

चोच्यते | 

विषयैः सड बुद्ध भौनाथेमिष्यते । अथाकारनयैवाधे ̀  

यच चैतन्ये वृद्धः पुतिषिम्बः स चाद 

सहणस्य बुद्धं रन्यत्र स्थले दच्त्वेन तां विना संरोगवि- 

ओेषमात्ने णार्थभानख परुपेऽप्यनौ चित्रात् च्र्थाकार- 

स चाथाँकारः परे 

परिणामो न सम्भरवतोतप्रथीत् पुनिविम्बरूप णव पयेव- 

स्यतीति दिक} स चायमन्योऽनपरपुतििम्बो योगभाष्ये 

व्यासदेतैः सिद्धान्तितः । ““चितिरशङ्रपरिणाभिनन्रपुति- 

संक्रमा च परिणाभिनप्रे पुतिसंक्रान्तेव तद, त्तिमदु- 

पतति तखाञ्च पुाप्रचेतनप्रोपय इष्छपाया बुदधततेरल्- 

कारिमान्रतया बद्विटत्तयविशिदा हि च्नानहत्तिरिता- 

ख्यायत' इतवादिना । ` 

अन्तःकर ययेकत्वेऽपि टत्तिमेदाह्गेदः सा° पुर भाष्ये 
समर्थ तस्तदाक्यञ्च अन्तःकरण शब्दे १९५४० उक्तम् 

चिच्छिन्त ए एदेथमेदे र्तहाचिषु ब० व० । भेलकेखतं एर. 
व चिच्छिसेञ्च समन्वितः” भाग्भौर ट. | 

दिञ्चा स्त्री चिमित्यव्यक्त शब्द् ` चिनोति चि-ङ। ¶ति- 

न्तिडोदन्चे अमरः । ततले ऋष्य इरितक्यार 

लपि व्यक्तिवचनत्वात् स्त्री खाये क । रेगज्ञायां 

चिशचिकाष्यत्र गौरा" डोेष । चिद्धीत्यष्यतर केचित् 

विच्चिड पूज चिभि्यव्यक्तशब्टन चिडति विड-वा्ते । 
चिश्चिख्डटन्ते भावप्र | चिञ्चिर्ड इत्यत्र चिद्धिड ति 

पाठः युणास्नु चिञ्जिर्डशन्दोक्ताः 

विच्चाटक ए चिद्चेवाटति अट-सल् ल् । (चे चको) ठ 
भेदे रल्रमः° । चिञ्चोटक इत्यपि पाठः तत्राय एषो 

चिच्चाम्त नरचिञ्चे वाण्डम् । अस्दशाके ! (आमल) राजनि०। 

चिच्चासार ए* चिच्चाया इव उारोऽख । चअस्रशाके (खा- 
मसल) राजनि° । [ चिचेट-चेटः चेटी | 

चिट प्रेष्ये श्चा० परण सकण सेट। चेटति अचेटीत्। 

चिटः प्रेषणे चन्डभ० खक सेट् । चेटयति ते अचौचिटत् त 

चिरौ स्त्री व्विट-क मौरा० छोष्) चश्ड़ालयेशधारिणयां 

यो गिन्याम् वन्छन्त्प्रयो गः तन्तरसारे उक्तो यधा | “तारं 

अ 
ख वार्थय्र हण शब्द् यत्वाञ्धे ति । 

चिटिदयं ज. याद्वाण्डालि च ततः परम् । भडदाद्यं ततो 

ज,याद्क्ं भे ततः परम् | वशमानय ढ--इन्ह' चिटि- 

भन्त्र उदाहृतः (ओओ चिटि ] चिरि! महाचाख्डालि 

चकं मे वशमानाय स्वाहा) सप्तभिदिवरेभ् पान् 

वशयेदिधिना जनः" | विधि भा | “विलिख्य ताल- 

पले तं खाध्यमाश्नाधिगभितम् । निःचिष्य क्ीरसं- 
भिश्रो छले ततृक्राथयेन्निशि | वश्यो भवति साध्यो- 

शख मात्र कायां विचारणा तालपत्रे लिख्वित्वौनं 

भटूकालोग्टहे खनेत् | वाय सर्वैजन्तनां प्रयोगो 

ऽयखदाषतः* । 

चित न्नाने भ्वाण्पर सक. सेट । जेतति अचेतीत् । 

चिचेत दित चित्तः | “य ष्न्द्र। सोमपातभोभद्ः 

शपिष्ठ खछेतति" ऋ० ८।१२।१। 

ष्टिः । “शतानीदख कच्वी चेतन्ते ददत याम्" ० 

६।४७।२। अ वेदे पदव्यत्ययः । चेतः च तनः चित् | 

` क्ञमरह्ितिमचेतन् नोर जोकारितच्छयाम्” भटः । 

चित न्नाने च्° ात्न्सक°सेट् । चेतयति ते अचोचितत् त 

चेतना चेतितः। पूवे चेतयते चन्तरिन्द्रिैबिषयान् 

एक्” भा० भा ९८९० “किन्, चप्रोऽि जागम 

चेतयामि न चेतये" मा० खगा २अ० “राच्ये त- 

यन्ति न” भङ्किः | आख खदन्तत्वंमपि । तस्य चित- 

यतीत्यादिद्पम् “इन्द्र न यन्नेखधितयन्त च्चायवः* ० 

१।१२१।२ 

चित ख,तौ च्° उम सङ्घ सेट् इद् । चिन्तयति ते 

ऋचिचिन्तत् तं चिन्तितः चिन्तनम् चिन्तनाचिन्ता | 

“यद्य ह' नैषधाद्न्य मनसापि न चिन्तये?” भा» व 

६शअ० “नस्मादख बधं राजा भनखाऽपरि न चिन्तयेत्?” 
मचुः । 

चित् स्तो चित-संग्पदा० भावे किष्। न्नाने चेतनायाभ् 
अमरः । रचेतन्ये । ““सञ्खिदानन्द् विख इम्”” ° सार 
रेचित्तह ्तिभेदे । चिदसि सनाखि धौरसि”यज्° ४।१९। 

“चेतन देहादिंघातसखय ` चेतनत्व" संपादयन्तौ बाद्यव- 

स्तुष. निविकल्यद्छप सामान्यन्नानं जनयन्तो ठत्तिञित्तं 

तदेवात्र विदित्यच्यते" बेददो° $निवियेषस्यं रणमाले 

चेतने खतणएष प्रकाशमाने ब्रह्म खि “नि विकल्यकं सवांवभा- 

सक स्नानं प्रत्यमात्मखेद््प चिदिति" व्याख्यातारः 

एव तेऽचेतिषः; सव्ये?” 

(“चिदिडाखजीति चिन््ालभिद्ं चिन््यभेव च । चित्व" 

चिदहभेते च लोकादिति भाक्वेव्"वेदानप् विद्रसः 

> 



चित [ २९३१ ] चिति 

चिदट्षवः ““चिन्ञयश्याहितौयख निष्कलश्धाशरीरिणः । 

उपासकानां सिद्धवर्ध' ब्रह्मणो र्पकल्ना” । “तसि 

शिषे खूषारे समस्ता वस्तुख्टयः । दमास्ताः प्रतिवि- 

ष्वन्ति सरसोव चलद् माः'” योगवासिष्ठः 

चिनोति वि-कत्तेरि किप् । ५चयनकङतंरि नि" 

अग्निचित् | कम्म स्प किप् । ६ अग्नो । ७अखाकल्छे अव्य 

अभरः । कञ्चित् कथञ्चित् जातुचित् । ८्खव्यक्राहुकरणे 

च अव्य चितृकार; “म्हि करिणि दष्ट {दत्कारेख 

तमदुभिभतऽदमतारः'” वाचद्यतिमिचः। शग्धबोध 

विभक्तय न्तात् किमः चिद्वनहै प्रत्ययौ विहितौ इति- 

भेदः | तञ्धिन्त्य चनशब्द् सब्गतुरक्तः जात॒चिव् 

इत्या दि्प्रयोगासिद्धिश्च तद्य किमः पल्लतिकत्वाभावात् 1 

{चित लि° चि-कम्प्रं कर| रढत्रे भेदिर श्छतचयने “'चखव- 

वितदलिपष्या वेदिसमभ््ागेदच्ता" कमा०। श्सञ्चिते ४सब्पा- 

दिते च “तद्यथेह कमचितो लोकः चछौयते एवह 

षुरचितः च्ोयतेः” तिः ५शवदाङहाघारचृङ्ञोभेदे 

श्लौ अमरः । “प्रणिपाताञ्जलियाचितां चिताम्" कुमा 

«वद् वामोर् ! चिताधिरोहखम्*रचः “तया न पठिता 

अण्ड भया नापि चिकिद्धितम् | अक्द्माद्नगरोपान्ते 

कथं धूमायते चिता" इाष्याेवः । “चिताम्ने खद ह- 

च्राञ्चस्* भा० व° २१४० | “सगोबजेष्ट हत्वा त॒ 
वचितामारोष्यते श्वः। अधोखयखो दच्िणादिकचर णस्तु 

एमानिति | उन्नानदेहा नारौ ठ षपिण्डौरपि बन्धु 
भिः। चाण्डालाम्ने रमेध्याम्नेः सूतिकाग्ने ख कि 

चित् । पतिताग्ने चिताम्नेच न शिष्टौ हणं टतम्” 

शु*त० | खधिकं चितिशन्द् दश्यम् | भन्त्रशाधनाङ्कचिता 

लच्तणं तन्लसारे उक्तः यथा -खसं्कता चिता याद्या 

न त॒ संस्कारसंता । चाण्ड़ालादिष संप्राप्ना केवलं 

शोत्रसिद्धिदा" । चितासाघनप्रकारः धोरतन्त् 

“अषटस्याञ्च ` चतं श्यां पच्चयोरुभयोरपि । छष्णपच्चे 

विेे ` साधयेददोरसाघनम् | तत्सा प्रहरे यामे गते 
च चछुरदचब्धरि ! । शवं वापि चितां वापि नौत्वा गत्वा 

यथाद्चखम् । साधयेत् खितं सन्नो मन्त्रध्यानपरा- 

यणः । भयं नैव त॒ क्तव्यः ाद्नन्र विवजेयेत् । 
चति न वौक्लेत मन्त्रमेव लमभ्यसेत्”” । तन पूजा- 

द्रव्यम् ““खामिषान्न' गुडं छागं चरापायखपि्टकम् । 

। नानाफलच्च नेभेद्य खसखकलपोक्ञक्षाधितम् । श्वतास्थानं 
समानीय इख्ृद्धिः शस्तरपाखणिभिः | सभानयुणसम्म- 

५७ वा० भाग ४ 

चरौ: साधयेत् वीतभीः खयम्" । [ विकार । 

चिताचूडक न° चितेष खक चलकर् लख डः । चिताया 

चिति स्तौ चि+्ाधारे किन् | १चितायाम् तत्कर 

देशादि: का० शरौ २५।७।१५। खव्रोक्तो यथा 

“वितानं साधयित्वा समे बह्धलटेऽन्तराग्नौ {चति 

चिमोतिः'१५ द वितानसाधनमम्नोनां यथादेशस्यापनः 

कृत्वा सभे ठ णब्ड्धले देरेऽन्नराम्नौ काष्ठ; {चति {चिनो- 

ति” ककः «“पूषेतरम् उद्धत्य च्ीरिणीः पुरुषात" 

१६० "एरषाह्ञानं यासामोपधघौनाम् ताउ न्यः" देद० 

“कौरयुक्ताः प्रुषाइ्ृतीः एरूषनामस्बरौः ए लिङ्गनगन्द्ा- 

भिषेयाः अरनादयाः'* ककः | “विशाखाशराश्मगन्वाष्दधि 

पयध्यण्डाञ्च” १७० ` उ्डुत्येति वर्तते विशाखा 

दूब शरोखञ्जः शिप माषपरणगै अध्यर्डा ठटणद- 

खिक्षा" देव° (चच्गन्धा आसनज्विः एञ्जिपर लच्छणेय 
परे अध्यण्डा च ब्रह्ममाण्ड कोति निगे'" ककः चिति 

वञ्च" काल्या° चौर २१।२।२१ “दो भवति तद्र णयुक्त 

शत्यः | स चितिवत् तद्य दाहं यादेः काष्ठं 

चितिर्विंद्िता तादे देधे?” कर्कः । भागे रिन् | रसम 

भेदि । अग्नवरारेः रेचयने संस्कारमभेदे। अग्नि 

चयनप्रकारः शत° बा० ७।१।१।१। “गा हेपव्य' चेवयन् 
पलाशशाखा च्य दूहति अवद्यति ह्यंतदु गारं- 

पत्य चिनोति इत्यादिके वि्तरेणोक्तः। चौय 

नेऽख्याम् आधारे क्तिन् आग्निचियनाधारे ४ष्टकाभेरे 

तासाहपधानादि संख्ताराः शत, व्रा. ८।१।१।१। 

^प्राणण्टत खपदधाति । प्राया वै प्राणब्टतः प्राणा- 

नेवैतड़पदधाति ताः प्रघमायां चिताबुपदघाति" “दषो 

गने यैत् प्रथमा चितिः पुख्लात्तत प्राानुपादधाति तखा - 

दिभमे एर स्तात् प्रणाः इत्यादिके उक्ता दशवरा'"|“प्रथमो- 

त्तमयोः पादमाद्ररतिरिक्ताः” काल्या* श्रौ १७।७।२९। 
““प्रथमोत्तमयोखित्योरतिरिक्ता सा पाद्भातरी भवनि 

मातोऽतिरिक्रा चेतिःककेः प्रथमापञ्चम्योः अतिरिक्ता यः 

मत्य इष्टकास्ताः पादमालीरूपदघातिः' सश्व्या.। ५कु. 

स्व्ये टकादौनां सम हविषे | इषटकामानेन चितिमान- 

ज्ञानोपयोगिव्यवह्धारः चितिवद्रव्ारः। स च लौला० 

द्भितो यथा चितौ करणद्तरं साङ्ग दत्तम् | " “उच्छ्रयेण 

गुखितं {चितेः क्षिल सेल सम्भरवफलं घनं भवेत् । इटिका- 

धघनड्ते घने चितेरिशिकापरिमितिख्च लभ्यते। इट 

को च्छुयद्दच्छि ति्ितेः खट्: राच्च टषदां चितेरपि। 

७२४ 



वित्त [ २९.३२ । 

उदाहरणम् । अषटादपाष्कल' देध्यं  विन्लारो हाद्- 

शाङ्क,ः । उच्छरितिखयद्ध,ला यासाभिशिकास्ताखितौ 

ल । यददिष्ल,तिः पद्धकरा्ट हस्तः टेष्यं" च यखां 

विकरोति । नद्यां चितो कि फलमिर्िकानां 

सङ्खया चका बहि कति स्तराच्च। न्यासः । 

प्रि राः२४ २ 

<> ९ ५ 
र 

दटिक्षायाः एनहस्तमानं२८६४बितिः चेवकलम् ४० । 
उच्छयेण गुणित" चितेयेनफनम् १२० ॥ लब्धा द्रिका 

सद्या २५६०! खरसङ्खया २४ । रवं पाघाणष्वयेऽपि । 

“चितेः कपि" पा० कपि परे दोषैः एकवितोकः “पञ्च 

चितिक्ोऽभ्निः"द्त्यादौ ढन्ट्सि न दषः | चय-दीप्रौ 

क्रिन् चिभावः। £ चेतन्यं स्तयं परकाये चिष्छब्ट्र्ये सलौ 
“अ ख्रयत्वविधयत्वभागिनी निर्विथेषचितिरेव केवला" 
स्ते पशारी० | ऽदुगीयाम् । ^“ चिति तन्यभा- 

वाह्या चेतना बा चितिः स्ता | महान् व्याप्य खिता 

स्वान् महावा प्रशतिभ्प्ंता” देवीभाग०पु* ४५ ० । 

चितिका स््ली° दितिरिव कायति कै-क । {कटिष्ट्ुला- 
याम् इारा०| चिति+सख्वाे क | २जितिशब्दार्येः चिता+ 
स्वा क अतद्त्वस् | श्चितायाम् । 

चितकश ए नि चिदित्यव्यक्तथब्द्' कणति कण-अ | 
चित्श््टकारके । क्लोवकन्धशब्ट् परे ततृपुरुषे चिङ् 

शादि० च्यादयुदात्तता । वित्कण्कन्त्रस् । 

चि(चो)तकार ए चित्+ल-भावे च्ञ ` षो वा 
टोः 1 विदिव्यक्तशन्द्करणे | भ्न दहि करि 
दृष्टे चि(चौ)तृक्ञारेण तमदभिभतेऽसुभातारः” वाचस्यति 
मिचः। ^ विषीदति शितृक्लारात् ताड्ड्वो ग्रहेमो ॥ 

यथा'” हहतो. | 

चित्त नर चितो-च्नाने का करणे क्ते | १अन्तःकरणमेे 
"मनो बधिर द्धारदिन्त' करणमान्तरस । संशयो निश्चयो ग- 
> [५ ॐ 

वः खर विधवा इमे" वेदा०प० । तद्य च अरणम् 

अनुसन्धान ताक इकत्तिभेदः। चिच्छन्टे इश्यम् | २अन्वःकरण- 

त्त 

मानं भरः “भ्योगखित्तट्तिनिरोधः” पात स्" । 

“जनस्य चित्तेन शशं वथाद्मना”१मैष° । “चन्द्र चतं ष 

अद्वराच्य् तेः कमाच्जियन्तितेन भनोजुद्रङ्कारचित्ता- 

भिघानरिन्दरियचतव्कखच क्रमात् इंशयनिशयाहङ्का- 

श्य चत्वा सर्वानेतान् ख्छलविषयानसुभवतः” बेन सा 

जक्तं: खष्याधि्ाता अच्य्तः) कम्पोणि क्तरि वा 

चक्र । श््नाते शन्नावरि चः। चिन्त च खांख्यमते विु्- 

पकतिञायं सृ । तरेतत्योगर्बभाष्यादौ दर्भिंतम् 
“योग चित्तदृत्तिनिरोघः” पाव १।१।८्० 

“चित्त हि प्रखयाप्रटन्निस्वि वि लतवात् बियुखम् । 

प्रष्याद््पं ह चित्त स्वम् । रजस्तमोभ्यां संखषटम् 

रशवं विषय प्रियं मवति । नटे मसह विद्धमधम्डा- 

श्वानावेराभ्यानश्चयैपगं वति । तदेव पृलो्यभो हावरथं 

शब्वं तः प्रयो तमानमदविद्खं रजोणालयः धम ज्प्नमैरा- # 

ग्य र्यौ पगं भवति सदेव रजोखेशणखापेतं खद्कपप्रति- 

छः सत्वपुरुषान्यताख्यातिभाक' धम्द मेधष्यानोण्गं 

भवति । तत्पर परचङ्खयानमित्याख्दति ध्यायिमः | चि- 

तिशक्तिरपरिणाभिन्यपरतिरुङ्कमा दर्भितविष्या शुद्धा 
चानन्ता च सत्वगुणाक्विका चेयम् | यतो विपरौता 

विषेकण्यातिरित्यतस्तस्ां विरक्र' चिन्तन्नाभपि ख्यातं 

निरणद्ि । तदवस्व' वित्तः संस्कारों भवति | 
ख निगेजः समाधिः, न तत्र किञ्चित् सम्बन्नायतष्त्यख- 

श्मन्नातः हिविधैः स योगचिन्चदढत्तिनिरोधः इति भा०\। 

“क्तः पुनरेकस्य ` सिप्रादिमूमिसम्बन्वः किमर्थं चैव 

स्य चित्तस्य इत्तयोनिरोडव्या इत्याशङ्कय प्रथमं ताव- 

दवस्वाञ्म्बन्ध हेव हपन्यखति । चिन्त होति । प्रख्या- 
शोलत्वात् सत्यगुणम् । प्रठत्तिशौडत्वादरजोगुखम् स्वि- 

तिशौोलत्वात् तभोगुखम् । प्रख्या ङणषपलक्तणाथं ते- 
लान्योऽपि साखिकाः ४सादलाक्वप्ोतवादयः च्यन्ते । 

प्रहन्त्या च परिताप्थोकाटयो राजाः | द्थित्तिः प्र 

त्तिविरोधी वमोडटत्तिधभ्सं : स्थिद्धियङ्ण्ाङ् मौ रवावरण- 

दैन्यादय उपलच्छन्ते । एतटुक्त' भवति एक्जपि चित्त" 

ल्ियणनिन्िं गतया गुणानाञ्च वैषम्ये परश्ढरधिमदं 

यै विल्राहिचिव्रपरि्छां सदनेकावस्वरुपपदयत इति । 

चिप्राद्या एव चित्त्य भूमयः यथासम्भवमवान्तदावस्या- 

भेदबतेयस्ता द्भवति । प्रख्या्ुपं होति चित्तक्पेय 

परिणतं सत्वः चिन्तसत्व, तदेवं प्र्याखूपतया शत्वप्रा- 

धान्यः चित्तश्च दर्भिंतस्) वन् शिते षत्वात् व्विचिद्रने 



वित्त { २९३३ | 

रजखभसमौ यदा सिथःखभे भवतः तरेर विब- 

याञ् शञ्दादयस्ताग्धेव प्रियाख्ि यख्य तत्तथोक्तं सत्वप्रा- 

घान्यात् खल चित्तः तच््वे प्रशिधित्सदपि सच्वद्य तम- 

श्वा पिश्छितत्वादखिभादिकमेव तच्वमभिमन्यमानं ततृप्र- 

खिधितृखति प्रश्थिघत्ते च च्यम अथय रजसा क्ियमा- 

आम् । तवबाप्मलब्धस्िति तत् प्रियमा" भवति । श- 

व्दादिष पुनर्खछय शखरववा्ोप्रंमा निष्ढ एव | तद्- 

नेन विप्र चिन्तछक्तस चिप्र दशेयन् सटमपि श्च, 

अति तदेव वभकैति} यदा {हि तमो रजो विजित्य 

प्रज्धत तदा {चित्तसत्वावरकतमःसशल्धारणेऽशत्ता- 

ध्वात् रजस्लमश्यगितं चित्तमघम्म टुपगच्छति । सन्नानच्च 

विपद्धं यन्नानसमावण्त्ययानम्बनश्च निद्राज्तान्क्तम् । 
गतच्च ष्डावश्वापि द्छरचितेति । अनै" स्वने - 
च्छापतिवातः | अधम्पदिव्याप्र चित्त भवतौोत्ययेः 1 

दा ठु तदेव चिन्श्वत्वभावि्भतसत्वमपगतवमःपटलं स- 

रजसं भवति तद् ध्र ्ञानवैरान्यं शर्या खट् प गच्छतो - 

न्या प्रलीखेत्यादि । भोडइस्स्स्तदेव चावरण्ं प्रकमे- 

या रोण्ठं यद ततृतधोक्तम् | तएव सवैतो विधेषावि- 

येषलिङ्गमााऽचिङ्गषुरभेष प्रयोतभानं तथापिब ध- 

मरायेश्वयीय च कद्छते प्रदत्तयभावादित्यत राह चख- 

दविद्खं रजोभावया रजसः प्रव्तंकत्वादस्ति घम्मदि- 

रिगयर्थः | तदनेन संग्रन्नातसमाधिसम्मन्नयोसघभूभिक- 

प्रत्ताग्योतिपोच्छध्याधरयोर्योगिनो चिनत्तसत्ं ॑टहोतम् 
खंपुत्यतिक्रान्तमावनौयद्ध ध्यायिनतुर्थी ' चित्त खाव- 
श्यामाह तरेव वित्तं रजोलेशान््रलादपेतम् अतएव 

सख्धपप्रतिकभ्यासवेराग्यपुट पाकप्रबन्वविधृतरलसततमोम- 

यञ्छ ह बुद्धिस्त्वतपरनोयख सद्धपण् विष्ट विषयन्दरियपु- 

ग्या हृतद्यानवसिताधिकारतया च कार्य कारिणो विवेक- 

इद्यातिः परं काय्येमवशिष्यत श्व्याह सत्वएुरुषा- 

न्यतारखातिमाव' चित्तं ध्र मेचध्यानोपये  भवटि । 

धम्डेनेवचच वच्छति। अलेव योजि्नयुङिद्धिमाह 

तदिति । सत्वषरुषाग्यता या तिमाल ̀  चित्तः घम भे- 

चप्यन्' परः श्रं स्यानमिति, याचते ष्यायिनः । चित्त- 
खामाग्याधिकरणय' च धम्छधष्छिं ोरभे दविवश्चया दद 

व्यम् । विवेकख्यातेहानेत' चिव्रिशक्त चोपादानद्ेत' 
निोघसमाप्विमवतारयितु' चि तिथक्तः स्ाधतामसाधुता- 
ख विबेकश्यातिदेधेयति चितिथत्निरिवय्रादि । चखखदुः. 
ऋभो हाढमकत्रमणुद्धिः। खखमोहावपि विभेक्खिनं इः- 

वित्त 

खाक्रतः । श्लो इःखवद्धे यौः तथाचा तिद्धन्द् रम्यन्त- 
धत् दुमोति | तेन तदपि हेयमेव विवेकिमः। सेयमवि- 

शदधिरन्ख वितिथक्तौ परुषे म ख द्ण्युक्त द्धा 

` वानेन्ता चेति | भल छखखद्ःखमोहासकशब्दादोन् द्य 

चेतयमानः तदाकारापन्ना कथं विशुद्धा तदाकारपरिय- 

परिवलेमे च कुवेतो कथभनन्तेतद्रत ख्क्र' दधि 

तविभयेति ।दर्भितो विषयः शब्दादि सा तथोक्ता 
भवेदेतदेवं यदि जुद्धिवञ्खितिशश्जिविंषयाक्ारतामापद्येत | 

किन्तु बुद्धिरेव विषयाकारोख परिया सतो अतदाका- 

, राये ितिशक्तदरौ विष्यसाद्थैयति ततः दषटषसे तयत 

दल्यते । नक विषयाकारा बुद्धिमानारूढाया 

प्वितिशक्त ; कथ विषयकेदनं) विषयारोष्े वा कथं न 

लदाकारापत्तिरिति अतः उक्तम् श्वपुतिखंक्रमेति । 

पुतिखंक्रमः शच्चारः स चितेनाख्लीवय्रथेः। स प्व कु 

लोऽखां नाङतीवव्रत उक्रस् खपरिणामिनोति। न 

वितेच्जिविधोऽपि धम््राषम्मौऽवश्ालक्खः परि 

श्यासोऽच्ि येन व्रितयस््पेय परिता सतो बुद्धिसंयो- 

गेम परिश्वमेत | जितिशक्त रसंक्रान्नाया ऋपि विषय 

संबेदमषटपपादयिष्यते । तच्धद्ध चितिपक्तिः शोभनेति, 

विनेकख्यातिस्तु बुद्धिसत्वाक्षिका ष्शोभनेलय् क्म् । खत- 

िविधक्न विषरीवतेलि † यदा च वपिवेकष्यातिरपि, 

डेया बदा केव कथा हन्यनराण दोषबडलानामिति 

भवः। ततस्तद्ं तोनिसेधश्मासेरवतारो युज्यते दववन्ह 

आअतसतख्यानिति | स्तानप्रसादमात्ेख छि परग; वेरा- 

भ्येख वियेकख्यातिममि निरूणद्खौत्ययेः । च्य निरू- 

्ाऽेषषटन्ति चित्तं ` कड यमित्यतञ्आाह  सद्वस्वसमि- 

ल्रादि। स निरोधः खवस्या यद तत्तथोक्तम् । 

निरोधस्छ खर्पमाद स निर्वज एति। को शस्तः 

कम्प्श्यो जातावुर्ममोवोजं तखाच्धिगैतः निर्बीजः 

अश्व योगिलनप्रसिद्धामन्बथेसंत्ञाभादगेयति । न 

बन्नेति। उपसंहरति । हिविधः ख योग्शित्तटत्ति- 

जिरोच इति ” विवरश्बम् | 

““तद्वद्ये चेतसि विघयाभाबाठ् बुद्धिवोधासा रुष । 

किंखखभावः९ दति-भा. 

^तदा दरः खद््पेऽवस्थानम्”” शम्, । 

““सवद््पप्रति्ा तदान ितिशक्गियेया केवच्छे ब् ल्यान- 

चित्ते व्व शति तथापि भवन्तो न नया" भा०। 

^“ प्र् ्र्छत्तमबतारय खोद्यति ] तदवशछ चेतसनोति 



चित्त { २९३४ ] ` बन्न 

श्िमाचचेमे तत्तदाकारपरिणतबुद्धिवोधात्मा त्वय परुषः 

सदाहम्यते , त बुह्धिगोधरड्ितोऽतोऽख परुषस्य 

बुद्धिबोभस्वभावः सवितुरिव प्रकाशः | नच संख्काररेष 

चेतसि सोऽस्ति, म च स्वभावमपहाय भावो व्तितुम- 

चेति दति भावः। श्छादेतत् संस्कारथेषामपि बद्ध 

कमात् पुरुषो न बुध्यते १ इत्यत चाह विषयाभावा- 

दिति। न बुद्धिमान" परुषय विषयोऽपि त॒ परूषाधेवती 

बद्धिः। विवेकख््यातिविष्यभोगौ च पुरुषार्थतौ च 

निरङ्गाबस्यायां न स्त इति सिद्धो विषयाभाव इत्यः । 

सत्रेण परिहरति “तदा दर्, खद्छपेऽवस्यानम्" ह° । 
“खष्हप इन्यारोपितम् शान्तघोरमद्खद्धपं निव्तेयति 

परुषस्य हि चैतन्य" खद्धपमनो पाधिकम् नत बदधिवोधः 

शान्तादिषप आअौपाधिको हि सः स्फटिकखेव खभावतः 

स्वच्छधवलयख जपाकुसुमसच्रधानोपाधिररुखिमा नचो- 

पाधिनिवृत्तावृपह्हितनिवृत्तिरतिप्रसङ्खादिति भावः| 

श्वष्ट्पस्य चाभेटेऽपि भेदं विकल्प खधिकरखभाव उक्र 

दूनि। अयभेवार्येभाषयरकता द्योत्यते । सखद्पप्रति- 

ति। . दानीं निरोधावस्यायां न ब्य् लयानावस्वाया- 

भिति भावः| खारेतत् व्य् ल्यानावस्वायामप्रतिहिता? 

सखवद्पे चि तिशक्किः, निरोधावस्ायां प्रतितिन्ती परि- 

शामिनो खात् व्य् व्याने वा खद्धपप्रतिष्ाने सति ष्य् लयान 

निरोधयोरविगेष इत्यत आह व्य् ल्यानचित्ते त्विति 

म जाद करूटस्यनित्या चितिशक्तिः खद्हपात् च्यवते | तेन 

यथा निरोधे तथेव ब्य व्यानेऽपि । न खल शुक्गिकायाः 

प्रमाणविपर्ययन्नानगोचरत्वे ऽपि खद््पोदयव्ययौ भवतः 

प्रतिपत्ता स्वतयाभूतमपि तथात्वे नाभिमन्यते । निरो- 

धसमाधिमपेच्छ सख्मन्नातोऽपि व्य् व्यान मेगेति' विवरणम् । 

“कथन्त हि ट्थिंतविघ्रयत्वात्*-भा० 

“इत्तिखाद््भितरने" स् 

५ब्य् त्याने याः दिन्तट्नयः तदिशिष््त्तिः पुरुषः | तथा 

च श्त ̂ एकमेव दयेन” ““ख्यातिरेव द्ैनभितिः' 
“चित्तम् अयस्कान्मणिकल्यं सत्रिधिमानोप्कारि टग्य- 

त्वेन खव भवति पुरुषस सखामिनः । तख्ाञ्धित्तटटतिबोधे 

परुषस्यानादिसम्बन्ोद्ेतः” भाष्यम् । 

*सत्ान्तरमवतारयित्' च्छति कथन्तर्हि इति । यदि 

भवति न तथा केन तरिं प्रकारेण प्रकाशत 

ष्व्यथेः। हेतपदभध्याहृत्य त्र पठति ! दर्भित 

विषयल्णात् । इत्तिसाद्ूयमितरल्र । इतरत्र ब्य लयाने 

याचित्तटत्तयः शान्तचोरम्टास्ता एव विशिष्टा कभिन्ना- 

त्यो यद्य परुष् ख तथोक्तः सादूप्यमित्यन सन्द 

एकपर्यायः । एतदुक्त भवति जयाङ्गस्मसफटि कयोरिव 

बुद्धिएरुष्योः सच्चिधानादभेदयहे बुद्धिटत्तोः एरुपरे समा- 
रोय थान्तोऽख्ि दुःखिलोऽद्दिम्ढोऽखोति अध्यवस्धति । 

यथा मलिने दपणतले प्रतिषिग्बितं खं मलिन तामारोप्य 

अोचत्यात्मानं मणिनोऽकीति। यद्यपि पुरुषखमारोपोऽपि 

अन्दादिविन्नानवत् बह्विटत्तिः यद्यपि च प्राङतत्वेना- 

चिष्रषतयाहभाव्यस्तयापि बुद्धः 

भुरुषष्टत्तिरिवालभव शवावभासते । तथा चायभविपवय योऽ- 

परूष्त्वभापाद्यन 

ष्या्मा विप्यंयवानिवाऽमोक्तापि भोक्तोव वितेकख्याति- 

रद्ितोऽपि तत्घह्हिन इवाविवेकख्यातेः प्रकाशते । रएतद्धु 

चितिरप्रतिसंक्रमायास्रदाकारापत्तौ स्लबुद्धिरंवेदन- 

मितव्रव सत्वपुरुषयोरतन्तासद् ययोः प्रतद्रयाविे- 

घोभोग इतन चोपपाद्विष्यरते। रखतञ्च मतान्तरेऽपि 

सिष्कभितप्राह तथा चति | पञ्चशिखाचाय्यख्य सन्म 

“रकमेव दथेनमिति। मह कथमेकं द्थैनं यावता बधः . 

अब्द्ादिषिघया बिेकविषया च वृतिः प्राकुततया जडत्वे 

नाहभाव्या, देनं नोऽन्यत् परुष, चैतन्यमनुभवौ 

द्थेनलितद्रत आह “ख्छानिरेव देनभिति" €द्यव्यय- 

चम्रंखीं वृन्त ख्यातिः लौ किकोमभिप्र ते तइक्तभे- 

बेति चेकमव चेतन्यन्तु एरुषख स्वभावो न ख्यातिः त्त् न 

लोकप्रत्यच्षगोचरोऽपि तागमाहमानमोचर इत्यः | तद्- 

नेन व्य् ल्यानावस्यायां मूलकःरणमविद्यां द्शंयता तद्ध- 

दक्स्योगो भोग््ेतुः स्वस्ाभिभावोऽपि खचित इति 

तश्पपादयच्ना ह । चित्त ख्व भवति । पुङ्ख स्वामिन 

इति सम्बन्धः | नु चिन्तजनितद्पकार भजमानो हि 

चेतनश्चिन्तख् शिता न चाद्य तल्जनितोपकारसम्भव- 

श्तदसम्बन्धादतुपकाण्ं त्वात् तल्ब'योगतदपकारभा{गत्वे 

परिशामप्रसङ्खादित्यत खाह ` चआयच्कान्तमरख्पिकल्यं 

सन्निधिमाल्लोपकारि दृश्यत्वे नेति । न परुषं युक्त चि~ 

त्तमपितु ततरुन्निहितं सन्निधिश्वं पएरुषद्यन देशतः 

कालतोवा तदसंयोगात् किन्तु योग्यतानच्चणोऽस्ति च 

एरुषसख भोक्त.शक्तिचित्तख भोग्यशक्तिः । तदुक्रम् दण्य 

स्वेनेति । शब्दाद्याकारपरिणतद्य भोग्यत्वं नेत्यथेः । 

भोगच्च यद्यपि शन्द्द्याकारवृत्तिडिन्तद्य भ्म स्तथापि 

चिनत्तचैतन्ययोरभेदसमारो पाद. न्तिसाद्धप्यात् . रषः 

तय् स् । तख ्वितेनासयोगेऽपि तच्जनितोपकारभागिता 



चिन्त 

षरषद्यापरिष्वाभिता चेवि सिद्धम् । ननु खस्तामिलम्बन्धो 

भोग्ेतुरबिद्यानिभित्तोऽविद्या व॒ किञच्चिमित्तान खल 

निनि भित्तं काय्यं शत्मद्यते । यथाः ` 'स्त्रादिविद्वि- 

द्यावाः प्रहस्तिः कद्ध किंकृता" दति शहाहपखंहार- 

व्याजेनोद्गरति । तात् चि्तदत्तिबोधे शान्तथोरमुद़ा- 

कारञितव॒तर्,पभोने अमाद्यविद्याजिसित्तस्वादनादि- 

संयोगः हेतुः खरिदय्रामाश्नयोदध उन्तानो बौोजाई र~ 

अन्तानवद्नादिरिति भावः” विवरम् । 

अन्तःकरयथन्ट् १९५४. आअधिक्छक्म् । 

केवदपारे च स्ञानन्नोययोभेदव्यषस्यापनेन तदिशेष 
क्रो यथा ५ङ्ञतद् तदन्यायम्” भा. 

“वस्तुदाम्ये चित्तमेदात्तयोविंभ्लः पन्याः” स्० | 

“बद व्िसाषलम्बनोमृतभेकं वसतु शाधारणं तत् खन् 

मेकचित्तपरिक्षखित' नाप्यनेकचिन्तपरिकल्य" किन्तु 

श्लप्रतिडितं कधं १ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्, घम््ापेचं चि- 

श्य वस्तुसाम्ये ऽपि चखन्नानं भवति, खघर्मापेध' ततएव 

इःखस्नानम्, अविद्यापेक्ष तनएव सढश्चानं सव्यगद्भेना- 

पेषं ततएव भाध्यश्यन्नानसिति । कद्ध तञित्तेन परिकद्धि- 

तं ९ नचाग्यचित्तपरिकल्पितेनाथें नान्यद्य वित्तोपरागो- 

युक्तः लखादस्तु्तानयोर्यादययरहयमेदभिच्चयोति भङ्गः 

पन्था नानयोः सङ्करगन्धोऽप्यस्लोति साङ्ख्य पके एनस्तु- 

नियुखं चलञ्च गुणषटस्तमिति घमा दि निमित्तापेख चिन्त - 

रभिसंबह्धत्रते निभित्ताचुद््पख च प्रत्ययस्योतृपद्यमानद्ध 

तेन तेनाना डेतभवति। केचिदा्त्तानशहभूरेवार्धौ- 

भोग्यत्वात् खाद््विदिति तन् तया हारा साधार्त्व 

शवावमानाः पूर्वोत्तरे षणेष॒॒वस्तुपभेवापडङ्धवते” भा” 

नदेवचत् शृतां भाष्यलदिन्नानातिरिल्लस्यापने युक्तिश्क्ला 

सौली युक्रिभवतारयति कुतस तदिति। वस्तुसाम्ये इति 

यच्नानात्वे यद्ध कत्व तत्ततोऽत्यन्त' भिद्यते वथा चेबख 

त्ञावमेकं भिद्धेभ्यो देवदक्तिष्ण भिन्रभेलप्त्ययेभ्यो भि- 

द्यते च्राननानाल्येऽपि चार्थो न भिदुय्रते इति भवति 

विन्नानेभ्योऽन्यः अमेदचचायेख स्तानमेदेऽपि परमातृथां 

परम्परप्रतिखन्धानाद्यसीयते ! असि डि रक्गहि्टविम्ढ्- 

` मध्यस्यानामेकद््रा योषिति प्रतीयमानायां प्रतिसन्धानं 

या खया इश्यते सैव मयापीति । तखादसतुखाम्ये चत्त 

{ २९३५ ] 

भेदात् श्रानभेदात्योरथन्नानयोविभक्रः पन्धाः खद््पमेदो- 

पामः दुखन्नानं कान्तायाः काम्तख् सपल्लोनां इःखन्ञानं 

नामविन्द्तो विषादः! खादेतव् यल कख चिरेन परि- 

७३५ 

उत्त 

कलिकः काभिनीललणोऽथः मेनेवाग्येषामपि चित्तष्ठप- 

शच्छते एति साधारणस्पपदयते इत्यत अह नचान्धेति 

तथा सत्यकञ्िद्नोलक्नानवति सव्वं एव नीलन्नानवन्नः 

खछ,रिति नन्वथवादिनामप्ये कोऽथः कथं चष्ठादिभेदाद्धिच्न- 

वित्चानहेतुम इ विलचश्यात् कार्यात् काथमेदोयुक्त 

त्यत च्ाङ् साखपत्त दति एक्ख्योव बाद्ख 

बस्तुनस्तं गुण्यपरिणामसख म पय पपन्नम् । 

एवमपि संदषाभविशेष्ण सखदुःखमोहात्यक' विस्नाम 

स्यादित्यत खाह धम्बौदनिमित्ताचेत्तः रलरर्साहित 

शत्व' घर्भपेच छखन्नानं जनयति | रएवमधम्प्ापेत्तं 

रजो दःखं, तमस्तु तथाभूतं मृदन्नानम् । सत्वमेव त 

विगवरजस्कां विद्यापेल' माध्यख्यन्तानभिति ते च धम्ड)- 

दयो न सवे सर्प एरुषे सन्ति। किन्तु कचित् कचिदिति 

ऋभ्य्,पपन्रा व्यवस्वे ति । अत्र के चिद्ा्ः प्रवादुकाः न्ना- 

नखडभूरेवार्यो भोग्यत्वात् चखादिवदिति एतदुक्त" 

भवति भवत्यथेन्नानात् व्यतिरिक्कः तथाप्यसौ जडत्वात् 

म नानन्तरे शक्यः प्रतिपत्, नामेन त॒ भासनोयः- 

तथाच स्ञानसमयणवास्ि नाग्यदा प्रमाणाभावादिति 

तदेवश्तं तावत् दूषयति भाष्यकारः तन्न॒ तया हरेति 

वस्तु खल् सवे चित्तसाधारणमनेकन्नणपरस्यरोहामान' 
परि ्ामाकमलुमूयते लो किकपरोचकेः तद्धे दित्तानेन 

ख़ भवेत् न॒नभेवंविधभेव चेदिदसंशखोपरि कोऽयमलु- 

रोघः येन सोऽपि नापङ् वेतेतयथेः"" विवर 

“नचेक चित्ततन्त्र' वस्तुपरदप्रमाग्यकं तदा कि" ख्यात्”! स०। 
^“एकचित्ततन्त्र' चेदस्तु खात्षदा चित्ते व्यये निरुद्ध वा “ 

खद््पमेव तेनापराद््टमन्यसयाविषयोमूतमप्रभायकषमन्ट, 

ीतस्वभावकं केन वित्तदा किं तस्यात् १९ शम्ब. 

च्यभान' वा पुनञ्ित्तेन कुत उत्पद्येत ये चाखाहप- 

खिताभागास्ते चा न खयुरेव' नासि मिन् द्रम प 

न ग्टद्योत तस्मात् खतन्त्नोऽर्धः स्ेपुरुषसाधार णः ख- 

तन्न्ाखि च चित्तानि प्रतिपुरुषं प्रवक्न्ते तवोः सम्ब 

न्वादपलब्िः पुरुषख भोग दूति" मा०। 

श्भरावा भूदिद्मयस्ापङ्ोत्नानख हमृरोवास्वथे : तत्राप्याह 

नचेकं किं स्यात् यद्धिषवटपाह्हि चित्तं तदु यदा षटद्रव्य- 

व्यससया न घटे बन्तं ते यद् वा विवेकविषयमासौत् तदेव च 

निरोधं समापद्यते तद् षटन्नानख वा विवेकन्नानमेदमात्र 

जोवनस्तन्नाशानच्नष्ट एव दख्ादिन्याह रकचित्तेति क्रि 

तत् खात् न द्ादिद्यर्घः। संवध्यमानच्च चित्तेन तदु 



चित्त [ २९३६ ) चित्त 

वस्तु विबेकोवा घटो वा कुत उत्पद्यते | 

व्यतिरेकादुविधायिभावानि हि कार्याणि न खका- 

रणमतिवत्यं कारणान्तराद्धवितुमोथते, मा भूदज्ञारणत्वे 

तेषां काद्ावित्कत्वव्याचातः न च तज॒न्नामक्रारणत्वमेव 

लत्कारणत्रमिति दुक्तम् । ्राथाभोदकख उपाच्जि- 

तमोदकख वोपयुज्यमानख्य रसबीय्यं विपाकादिसाम्ब 

प्रसङ्गात् नखात् साधृक्त सम्बध्यमानं वा धुनचिन्तेनेति। 

अपिच योयोऽ्वागभागः स सङसध्यपरभागव्याप्नः 

न्ञानाधीने सद्भावे लस्छाननुभूयमानत्वान््ध्यपरभागौ न 

स इतिव्यापक्षाभावादवागभागोऽपि न खात् इत्ययाभा- 

बत् कुतो न्ञानसहभूरथे इत्याह । ये चाखेति अलु- 

पस्थिता अन्नाताः, उपसंहरति तस्मादिति सुगमं 

शेषम्"? विवरणम् । 

` तदुपरा गापेचित्वाडधित्तद्य वस्तु च्नातान्नातम्"” सू्*। 

^श्रयस्कान्तम् िकल्पा विषयाः । खयः सधम क ' चित्त- 
मभिस्षम्बध्योपरञ्जयन्ति येन च विष्येणोपरक्तं चिन्त 

सं विष्येज्नातस्ततोऽन्यः पुनरन्नातोवस्तुनोन्नातान्नातख- 

ष्हपत्वात् परिणामि चित्तम्'" भार । 

““श्याहेतत् अथंचेत् स्वतन्त्रः स च ऊडस्वभाव इति न | 

कदाचित् प्रकाशेत प्रकाशने वा जड्त्वमप्यद्ापगत 

भिति भावोऽष्यपगच्छेत् च जातु खभावमपड्ाय भावोव- 

ततिं तमति न चेन्द्रियाद्यापेयो जड्स्वभावस्यायेख 

ध्र प्राय इति सान्तम् अरधधर्रत्वे नोखत्वादिषत् 
सर्वपुरुष्साधारण इव्योकः शास्तरार्थन्न इति सवव 

विहवांसः प्रसच्येरनु न नाल्मःकञिद्स्ति । न चातोता- 

नायतवोः घम प्य् सन्नयुक्तः तात् सखतन्त्ोऽयेप- 
लम्{विष्य इति मनोरघमालमेतदित्यत अड 

तद्पर्गेति | क्डखमायोऽरये इन्दरियप्रणा।ङ्कया 

चित्तखपरञ्जयति तदेवंभूतं चत्तदपे शप क्रानप्रतिवि- 
म्बा चितिशक्तिखित्तमर्थेपरक्त' चेतममानार्धमुभवति 

नत्वर्ये [कद्धित् प्राकख्यादिकमाधत्ते नाष्यसंबद्धा चित्तेन, 
तन् प्रतिविम्बसंक्रान्ते सक्तत्वादिति। यद्यपि च सर्व॑गतत्वा- 

चित्तस्य चन्द्रियस्य चाहङ्ारिकस्य विष्ये नास्ति सम्बन्धः 

तथपि यत्र शरीरे दत्तिमदित्त तेन सह सम्बन्धो विष- 

याणाभिन्ययस्कानमणिकल्म इत्य क्तम् अयःसघमेकं 

चिन्तभिति । इ्दरियप्रणालिकयाभिसंबध्योपरञ्जयन्ति 

अनणत्र चत्त परिग्यामोत्याड वस्तुन इति" विव° । 
“यम्ब व तदेव चित्तं विषयस्तख सदाऽपरिया[मितात्* भार 

५सटा न्ञाताचित्तदेत्तय्ततप्रभोः एर्षस्यापरि खा. 

भत्वात्!” स्०। 

“यदि चिन्तत् प्रभुरपि परुषः परिणमेत् ननसूद्िषया 

चिन्चहटच्तवः अब्द्ादिविषययत् न्नातान्नाताः खट्: सदा 

श्ातत्वन्तु भनसस्ततुप्रभोः पङ््खापरिख्ाभित्वमतुमा 

पयति?” भा०। 

५“ तदेव" चित्तव्यतिरेकेर्ाभैमवस्वाप्य तेभ्यः परिणति- 

धरेकेभ्यो व्यनिरिक्तमात्मानमादेयितु' तद॑ घर मपर - 

ामित्वमख्य वक्त पूरयित्वा छत" पठति "यख त॒ तदेव 

चित्तं विष्यस्तछ सदाऽपरिखाभित्वात्* । क्िप्रमद्वि- 

सिप्तेकायतावस्वितं चित्तसानिरोधात् सर्वद्र पुश्पेष्धा- 

भयते इत्तिमत् तत् कख हेतोः ‰ यतः रषोऽपरि- 

श्वासो परिणामित्वे चित्तवत् प्ररुषोऽपि च्नातान्नात- 

विष्यो भवेत्। न्ञातविषय एव त्ववं तश्मादपरिखानी 

ततश्च परिणाभिभ्योऽतिरिच्यते इति तरेतदान्न 

यदि चिन्तवदिति। सद्ा ज्ञातत्वं तु भनसः सरटि 

कख तख यः प्रभुः खामी भोक्तोति यावत् तख प्रभोः 

एरूषद्धापरिणामित्वमतमापयति तयाचापरिष्याभिनस्तख 

परिणामिनञिन्नात् पुरषरद्य भेद् एति भावः” विवर | 

भद्यादाथ हाचिन्तमेव श्डाभास्ं विभयाभाखश्चु वेेधिकाय। 

जित्तातवादिनाञ्च भविष्य्यस्निवत्” भा. । 

“न वतृस्लाभासं दश्यतवात्”” सु* । 

"ययेतराखौन्द्रियाखि थन्दादयच थपरत्ाच्न साभावानि 

तथा मनोऽपि प्रलये तव्यम् । न चागरिन्रित्र दान्तः न“ 

इाग्निरातद्धपमप्रकाशं प्रकाशयति । प्रकाशाय प्रक 

श्यपकाशकसंयोगरे इष्टः म प्र खद्छपमालेऽच्ि संयोग 

किञ्च स्वाभासं चित्तमित्युसादाभेव शखचिदिति श- 

ब्दायेः। तद्यथा खाकति्टमाक्राशमिन्यपतिठमित्यधेः 
ष्तब्धिप्रचारप्रतिसंबेदनात् सत्वानां प्रन्तदं श्यते । 

कर्, ोऽइम्प्रोतोऽहमचन मे रागोऽखन मे क्रोध षन्नेतत् 
ख्वबुद्ध रखे न युक्रर्मित'” भ“ । 

+न् वेनािश्सत्वापयति स्यादा :€ अवमथेः खादेत- 

देवं यदि चिसमा्नो विष्यः ख्यात् अपि त॒ खप्रकाशने 

तन् विष्वाभासं पूर्व चित्तः प्रतीद्य सदुत्पच्चं॑तवकुतः 

इरप्ड्य सदा न्नानविषयत्वं कुतस्तरां षाऽपरि- 

खासतया परिणानिनदित्ताद्धेद शति भवे- 

देतदेवं यदि स्वसंवेदन" चक्ष सखान्नत्वेतदस्ति 

स्वि परि्ामितया नीचा दिवदचुभवव्याष्यम् । यद्धादेभव्- 
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व्याप्य" न तत् स्वाभासं भवितुमर्हति स्वात्मनि इत्तिवि- 

सोधात् नाह्धि तरेव क्रिया च कमे च कारकञ्च न हि 

पाकः; पच्यते छिदा वा हिद्यते एरुषस्वपरि णामो नानुभ- 

वकर्मेनि नाशिन् खयंप्रकाशथता म युञ्धते खवराधोनपर- 

काशता दाख खयंप्रकाशता मादुभवकनता तक्रात् द्य 

त्वात् दनक चित्तः न साभासम् चातप्रकाशप्रतिवि- 

भ्वितद्ौव विक्ष्य ताउ ्तिविषयाः प्रकाशन्त इति 

भावः | नु दश्योऽग्निः य प्रकाशश्च म हि यथा 

घटादट्योऽग्निना व्यज्यन्ते एवमरिनिरभ्न्यन्तरेखेत्यत खा | 

लचाग्निरबरेति क्यात् १ म ति मा मासाग्निरग्न्यन्तरात् 

प्रकाशिष्ट विज्चानात् ठ प्रकाशत दति त्र स्य प्रकाथत 

दूतिन दयजिचार इत्यर्थः| प्रकाथाद्यवच्छिनत्ति। क्रियाद्ध- 

पः प्रकाश्च इति यावत् एतदुक्कभवति यायाक्रियाखा 

सा सवा बट^करणकर्मसम्बन््रेन हटा वथा पाको टदे ना- 

ग्नितण्ड़, लखम्बन्ध न तथा प्रकाशोऽपि क्रियेति दयापिनथा 

अषितव्य सम्बन्ध भेदाय नाभेदे म्भवति इत्यधेः । 

किञ्च स्दाभासं चित्तभ्नित्यखा्यभेव कखविदिति न्द् 

धः। खादेत् सा भूत् पाह्य चित्तं म हि महयद 

कार ख्ाव्यापकख च भमिदटत्तौ चित्तनिहततिः द्त्यत 

आह स्तबद्धोति बृद्धिचिततः प्रजञारा ष्यापाराः स्वाः 

प्राखिमचित्तखय इत्तिभेटाः क्रोघलोभादयः स्वाश्रयेण च 

सह प्र्यातमसलुभूयसानाचित्तखयाग्रा यतां विचटयन्ती- 

त्यथः | स्ुद्धिप्रचारपुतिसंबेदमननेव विशदयति क्.ड्ोऽ 

च्मिति" विवरणम् । 

¢८एकसभये च मयानप्रघार णम् ।ष.। 

५न चैकख्जिन् षणे सखपरद््पावधारण्' युक्तः ल्ाणकवा 

दिनां यदु भवनं सेव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ््पः 

ममः'” } गा० | 

^स्वामादं विष्वाभासं चिसतभिति बरूवाखोम ता- 

वत् येनेव॒ व्यापरेा्नानसवधारयति तेनेव विष्य- 

मपोति वङ्ग् महति नडइग्रविलच्चणो व्यापारः काय्य मे- 

दाय पर्या: ताह पारमेदोऽङ्गोकत्त व्यः म च वैनाशि- 

कानातत्तिमेदानिरिक्गः अलि व्यापारः न चेकखाण- 

वोत्मत्े रविलचषणायाः कारं वेड चर्यसम(वः तख्धाकसि- 
कत्वप्रसद्कगत् । न चैकस्योत्प्तिदयसम्भवः त्ादथख्छ च 

्ञानदपश्य चावधारणं नैकान् समये इति तदेतद्धाये 

शोच्यते म चैकख्िन् चरे दति तथाचोक्त' बेनाशिकेः 

“मतिया क्रिया सैव कारक वेष चोच्यते” दति तखा- 

इ.थग्रस्वभेतच्चित्तख्य सदातन खाभासत्वष्टपनयत् द्रटारश्च 

रट्, रपरिग्णामित्वं च दथेयनोति शद्गम्”' विवरणम् । 

(“चित्तान्तरे गेय बु्धिवुधेरनिप्रसङ्कः खटनिसङड्र घ" ०; 

श्यान््तिः स्वरखनिरद्गः चित्तं चत्तान्तरेख सम 

लन्तरेण ष्ठत दति। अय वित्तं चेरङ्धित्तान्त- 

रेष्य ष्टहोत बुद्धिः केन रटड््रते साष्यन्यया 

साप्यन्ययेत्यविप्रसष्कः र्टतिसडूरच यावन्तोबुद्धिडन्तो- 

नामभवास्तावत्यः ख्डतयः पुभ्यन्नि तल्लङकरादखं 

काश्टत्यनवधारणद्यु स्थादियेवं गुद्धिपतिस वेदि पुरुष 

मपलपद्धिः वैनाशिकैः सममेवाकुलोरतं तेव भो. 

त. खवद्धपरं यत्र कचन कल्ययन्तो न न्यायेन प्ंगच्छन्ते । 

केचित् सत्वमाव्रमपि परिकल्यवास्ि ख सत्वो य एतान् 

षकन्वान् निदिष्यान्यांशच पुतिषनन्द्धातोत्य् घा ततणव 

इनस्न्रखधन्ति तथा खन्वानां पुनच्निेदाय विरागा- 

यादत्मादाय पुशान्तये युरोरन्तिके बरह्मच" चरिष्या- 

मो क्वा सत्वस्य एलः सत्वमेव पद्वते “साद योगाद्- 

यस्तु पवादाः सखशब्टन पुर्पमेव स्लामिनं चित्य 

भोक्तारखपयन्तीति'' भाः । 

नवे गाशिकहत्यापयति । खखान्प्रतिः मा भत् दद्धत्येन 

श्वसंवेदनम् एवभष्यात्मा भ॒ दविष्यति। स्सन्तानवरसिन) 

रमचित्तच्चणेन स्तरसनिरूदस्व जनक चि तच्च णस इ ण {द - 

व्यर्थैः | समञ्च तजन्नानत्ये नात्रनतरञ्च वनर्वाहतत्वेन स 

ममन्तर' तेन । चिनत्तटृ्तयञ्च | बद्धिरिति दित्तमित्ययः 

नान्टडीता चरमा वद्धिः पूवव बु्धिय ह्समथां द्यनवञङ्ध- 

श्या संबद्धा पूव्यां बुदधवुद्धा भवितुमडहेति। नदव्ग्टदोत- 

दण्डो दण़्िनसवगन्तुमेति तसखादनवस्ये ति विन्नानवेटन 

श्नाख्पसंस्काराः स्कन्धाः । साह्यय्रयोगादयः प्रवादाः 

साद्या योगाश्च तणवादयो येषां वैशेशिका दिप्रवादानान्रे 

साद्खयोगादयः प्रवादाः ुगममन्यत्” विवरणम् । 

“कथः ९'भा०  “चितेरप्रतिखंक्रमाया्दाकारापत्तौ 

स्वुदधिसं वेदनम्" सू° । 
“खपरिखाभिनो हि भोक्त शक्तिरप्रतिसंक्रमा च परि- 

ामिन्यप्यथौ प्रतिसंक्रान्तेव वद तिमहुपतति तस्याञ्च 

प्ाप्रचेतन्यो पयर ह्पाया नुद्धिदत्तेरहकारिमाबतवा गु- 

ब्बिडत्य विशिष्टा हि न्ञानदत्तिराख्यायते तथाचोक्त' “न 

धातालं न च अव्र गिरीणां नेवान्धकार कुच्तयोनो- 

दधौनाम्। यडा यखां निहितं बरह्म थाशवतं बुद्धिदत्ति- 

विष्ट कवयो बेद्यन्ते इति" भा० | 
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५द्यारेतत् यदि चित्त न सख्वाभासं मापि चि्छनलरषेदयं 

च्यात्मनापि कथं भोच्छते चित्त म खस्वाल्मन खय प्रकाश- 

स्याप्यस्ति काचित् क्रिया न ताभन्तरेश कन्त न चास- 

स्बद़्चिन्तेन कमेणा तख भोक्ता अतिपुसङ्गा दित्ाशय- 

वान् इच्छति कथमिति । न योस्रमा इ चितेरिति। 

यत् तदपो चत् इन्तिखाद्ग्यमितरने ति तदितः श्चल्धित- 

चिन्तेः स्वृद्धिसंबेदनः अद्धेस्वदाकारापत्तौ चिति 

विम्बाधारतया द्र पतापत्तौ सत्यां याहि न्द्रः 

क्रियामन्तरेष्वापि संक्रान्तचन्द्रपुतिषिम्बममल जलमचलं 

उलमिय चन्द्रमसमपभाखयति एव" विनापि वितिन्या- 

पारम् उपसंकरान्नचितिप् तिपिम्बं चित्तं खगतया क्रियया 

क्रियावतीमश्ङ्खतामपि शङ्कतां वचितिशक्रिमवभाश्यत् 

भोग्यभावमारादयत् भोक्र.भारमापद्यवि तद्धा शति 

सूलायः भाव्यम्ये तदये मख्लंन्तन तल वदराख्यातम् इति न 

बद्राख्छातमल बु द्डदत््यविचिषटत्वे ्नानडत्ते रागभखद्ाह- 

रति तथाचोक्त' न पातालनिति शाश्रतद्य शिव 

बरह्मणो विशुद्धसखभावस्छ चितिच्छायापन्नां सनोडसिभेव 

वितिच्छायापन्नत्ार्धितिरष्यविशिष्टां युद्धं वेदयन्ते नदखधा- 

भेव गुहायां तद् गुध ब्रह्म तदवनयितुखयंप्रकाश् 

सनावरणमलपसभे प्रद्योतते परभरेषख भगवत शति 

तदेवं ग्दयत्वं न चित्तश् परि ्ाभिन सदतिरि क्तः एमान 

परिणतिधम्ब्"ाष्य,पादितः'' विवर । 

“खथ चेतद्मध् पगस्यते"" भार । 

"दर्श्य परज्ञ' {चत्त' सवांथेमू" स्०। 
“जनो अन्त्ये नार्यनोपरक्र' तत् खयज्च विषयत्वाहि- 

घयश्ा पुरपेणाकीयया टत्याभिखम्बद्ग तदेत ञ्चित्तमेव 

द्रट.दग्योपरक्त' विषयविषयिनिभांसं चेतनाचेतनखद्पा- 

पच्च विष्याद्यकमग्यविषयात्मकभिवा चेतनं खेतनमिव ख्फ- 

टिकूमणकल्छः सव्वांयमिन्य् च्यते । तदनेन वित्तसाद््- 

ष्येण भ्वान्ताः केचित्तदेव चेतनमिव्याह्धः षरे चिन्न 

मानभेवेदं सै, नास्ति खल्वयं गवादिषटादिष्च 

सकारणो लोक इति, ्नुकम्पनौयासते कात् ९ अल्ति 

{द तेषां श्वान्तिबौीजः स्द्धपाकारमिभांषं चित्तभिति 

समाप्तायां मन्न योऽथः प्रतितिग्बोमतस्लखा- 

चम्बनोभतत्वाद्न्यः स चेदथ ित्तमान' खात् कथ प्रत्न 

येव म्रन्नाद््पमवधाययेत तच्ात् प्रतिविम्बोभूतोऽथः प्र- 

कायां बेनाबधाथ्यंते स पुरुष इति एवं योतयहण- 

साह्प्रखर्ूपचित्तमेद्ा छ्रयमष्य तत्तज्जातितः प्रविभलन्ते 

ते सं्यगदथिम॑सल रधिगतः एः” बेदव्याशभाष्यम् 
"प्रति लोकधैत्य्मप्यल पूमाखयति । चने चैतदिति 
ष्वण्य' चेतदिव्यधः। द्द्वित्यादि यथा हदि मोका- 
दादरक्तं चिः नोलादयेयेः ` एल्यलेषेवावस्वापयति 
शष बट चछायापत्या तदनुरक्त चित्तं दृदटारमयि 

पर्यकचैणावस्यापयतरि आलि हि ्याषद्धारं ततान 

नरम" सम्मत्येभि” दूति तद्त् श्नोयवत् चराता- 
पि प्रत्यक्षसिद्धोऽपि न विविच्छावश्वापिो यथा जके 

चन्द्रमशो विष्व नत्वेतावता वदुप्र्चच्रंन चाश छल- 

गतत्वे तदप्रमाणमिति चन्दरर्पेष्य प्रभाखं भवित 

भरेति तद्धाद्धिते प्रतिषिम्बितितया चेतज्यगोचरापि 
चित्चहत्तिं चैतन्यागो चरेति ददं खव्वौरत्व' वचित्त- 
श्येति तदेकदा ह भनोदहोकि न केवलः तद्ाकारापत्या 

मन्तव्ये नार्ेनोपरक्त' ममः पिति खयं चेति चकारो 

भिचक्रमः युरषेखेत्यस्याननर' दृटव्यः तच्छायापन्निः 
`एरषद्छ ठत्तिः स्यश्च चेतन्यच्छायपत्ति्ित्तस् दैनाथिद 
रभ्य पेतव्या कथमन्यथा चित्त खेतन्यमेते आअआरोपयाभ्वभ ब् 

रत्य तदनेनेति केचिद नाशिका गाद्यार्थवादिनः । 
परे विन्नानमाल्लवादिनः । गह यदि वित्तनेद 

शकार दष्दाक्ारं चानुभूयते न्त चित्ताद्भिद्धाजेव 

ख द्र दण्यो यथाड्धः । “भिन्नो $पि डि बुद्धया 
विपव्यादितदरथनेः । पा हययाइकसं विन्तिमेदवानिव 
लच्ते" इति तत्कथमेतेऽहुकम्यनोवः इयत शाद | 
समाधिपरन्नायामिति ते खल्क्ताभिरूपपत्तिभिखित्ताति 
रिक्तः एरूषमभ्य् पगमय्ाप्याटाङ्गयोमोपदेथेन सभाधि- 
प्र्ञायासा्मगोचरायामवतायं बोधयिनव्याः । तदू- 
यथा समाधिप्रन्नायां म्रन्नयोऽवंः आत्मप्रतिविम्बी- 
भतोऽन्यः कात् १ तद्धान्मनः आङम्बनोमूतलात् खय 
चित्तादभिच्नमेव क्माच्चाखम्बनं भवतोति यदि युक्ति 
बौधितापि वेजालयादरेत् ततर हेतमाह स चेदातश्पोऽ्षः 
चिन्तमाबर' खात् न वु ततो ब्यतिरिक्घः ततः कथं प्रज्ञ 
यैव प्रभ्नाङ्पमवधाय्य^त स्वाल्मनि हत्तिविरोधाव् । उप 
संहरति तस्रादिति । शभोचोनोपदेथेनाहकस्पिता भव~ 

न्तीति आवाह | एवमेतदिति जातितः खमावतः शन्य्थः*वि ० 
“तख तव्-- तदसङ्घ यथाखनाभिचिनर्भाप पराथ" 
संहत्यकारित्वात्?” स्ह । 

“"तदेतञ्बिच्चससड्पो याभिर्वा सना भिरेव चित्रीकतमपि 
परार्थः परस्य भोगापवर्भादे" न सार्धः संहत्रङारित्वादु- 

८ 

; 



= 

५८ वा० भाग ४ 

चित्त { २९३९ } चित्त 

ष्टकवत् संङ्त्यश्चारिणा चित्तेन न खान भवितव्यः न 

इखखचल्तः खार्यं न स्नान श्लानायल्वभयमष्य तत् 

पराथेः यद भोगेनापवरगे ष्व चखाथेनाथवान् रूषः स एव 

परो, म परः सानान्यभाल्म् यत्त किच्चित्मर सामान्य 

भाग खष्पे णोदा्हरेदौनाशिकस्तत् शवं ' संहत्यकारि- 

स्वात् परावनरेक श्यात् । यस्वक्षौ परो विधेषः सन सह 

ष्वकारो एश्ष इति! भार । 

“चिच्लातिरिक्षाकसदङ्धवे द्ेश्वन्दरमवतारयति श्स- 

ओति) यद्यष्यशयोयाः कष्य वासनाः गुखवासभाद 

'चिन्तभेवाधिशेरते, भवतु एष, तथाच वासना- 

्षोना विपाकाचित्तमाश्रयतया चित्त भोक्त, तामाव- 

न्ति। भोकुरये च भोम्यजिति षवे चित्ताय 

पराद्न तथापि तङ्खित्तमसद् यवाष्नाविचिनभपि पराय", 

क्वात् १ संहव्यकारिश्वादिति त्ाधः। व्याच- 

ष तरदेदिति । खारेतञचिक्ष' संहत्यापि करिष्यति खा- 

वेच भविष्वति कः खड विरो इति यदि कित् 

रयात् तं प्रवाह) संहत्यकारिखेति खचित्तमिति 

भोगहपश्चयति तैन इःखवित्तनपि इष्टव्य श्ताननित्- 

पवने खङ्खः | रतदुक्घ' भवति चइ: ख चत्त प्रतिकूला 

कडारे नानि सम््मग्तः श्वान उत्तिविरोघाव् 

भचान्धोऽपि संइल्यकारौ सादाद परम्यरवा वा खदु 

वेदघानस्ताभ्यामहकूलमोयः प्रतिक्ुदनीयो वा सखयादयं 

प्राचात् परश्यरया वा ग धछखदुःखयौर्व्वांप्रियते घ एवा- 

गमचुक्लनोयः प्रतिक्रूचनोयो वा, षष च नित्योदाशौनः 

एरषः णवभपदच्यते वेन च्नानेन रद्धापि न्नोयतन्त्र- 

स्वात् खाक्रनि च दस्तिविरोधाच्च प्तानायेत्वः म चान्य 

तिषयादश्चाद्पवगेसष्छवो विदेद्प्रशदिलयानामपवमा- 

सष््रवात् दाकज्वानमपि पएरूषायेलेव न त् स्वा 

संडतपराथतवे चानवस्वाप्रशङ्कादवंहतपराथेसिद्धिरिति"" 

विब° | 

“विशेषद्र्भिनखात्मभावभादनानिडत्तिः” सू* । 
“बथा प्रापि दथार् र्ोद्धरेन तदीजसत्ताहमोयते 

तथा भोचलार्गश्रवणयन यख रोमङ्षान्रपाती दश्यते 

तत्राप्यश्ि विशेषद्थैनवीजमपवर्गमागोयं क्ाभिनिर्वरित 

सिव्यदुमौयते तद्यात्मभावभावगा स्वाभाविकी प्रवत्तते 
जद्ाभावादिदशदं समावश्ङ्खा दोषाद् येषं पूप 

सूचिमेवत्रुधिच निर्य भषति | तल्ामावभावना 

कोऽङभासं कथभङभावं दिं स्िदिदं १ कथं १ [खदिदं 

वित्तज इ* चित्ते जायते जन--ड । 

७१६. 

के भविष्राभः कथं भविषनामःशद्ति | सादु षि 

धद्र्भिनो निवन्तं ते कुतः चित्त्य तेष विचिः परिणामः 

घरूषश्च सश्यामविद्ययां शुद्धयित्तपैरपराट दति 

ततो ऽप्या्मभावभावना कुशलब्य निवन्तंत इति” भार) 

“तदेवं केवल्यमलवोजममल माद् थेनसक्खा तइपदेथाधि- 

कतं पुरुषननधिलंतषुरुषान्तराह षन्तमाद्ध | विथेष - 

व्यादि यद्ात्रभावे भावनास्ति त्याष्ाङ्गयोगो प्रेणा- 

द्यदहतिष्तो दयुञ्चानश्च तत्मरिपाकात् वित्तसत्वषएरुषयो- 

िेषदर्थनादात्यममावमावना निवर्ते ¦ यस्याक्मभावभावनैव 

नास्ति नास्तिक, तद्योपदेयानधिशतद्यापरिनिितान्न- 

सठ्परलोकभावद्य नोपदेशो न विशेषद्चैनं नात्मभाव- 

भावनानिदत्तिरिति दवाः 

चित्तवति न्याः कुतेऽवगभः ? इत्यत आह यधा 

प्राृघीति 

नन्वाक्रभावरभावनायाः 

* ॐ 0 * 

प्रागभवौयं तन्त्वद्थनवीजभपवगभागोयं 

यत्कमाष्टाङ््योगातष्ानं तदेकदेशाहुानं बा तद्भिनि- 

वर्तिं तमश्तोग्यदमोयते तद्य चाद्मभावभावनाऽ- 

बश्मेव साभा विशो वस्लभ्थासं विनापि प्रवत्तंते अनधि 

कारिणमागमिनां वचनेन दरयति यद्धाभागादिदमिति 

पूर्व्वं पच्चो नासि कशफलं, परलोकिनो ऽभावात् परदोका- 

भाव इति तन रुचिः, श्यरुचिख निर्ये पञ्चविंशतितच्व- 

विषे । व्ा्मभाव भावना प्रागव्याख्याता । विेषद्िनः 

परामर्भभाह व्िश्यैमेति तद्य विगेषदगेनकुश्लस्या- 

दभावमावमा विनिवच्चंते इति" विवरणम् । 

चिच्च च बादन्द्रियव्यापारः विना बाद्याथेष्व स्]. 

थ्य, गुखमभेदेन विक्ारभेदाच पद्चदशाचक्ता यधा 

“सनोदयेन्दियाध्यश्षं छत्पद्म गो लके स्थितम् । तद्वान्तः- 

शर्य वादो ष्वस्वातन्त्र {हिनेन्दरियैः ! खचयेषव्थापिते- 

ष्व तटूखुणदोषपिचारकम् ¦ सलं रजस्तमञ्चासख गुणा 

विक्रियते दि तैः | वैराम्य' चान्तिरौद्ाव्य भिचादयाः 

सत्वसम्धवाः । कामक्रोधौ लोभयल्नावित्वाद्या रजसो. 

दिताः । सआाचखमभ्वान्तितन्त्राद्या चिकारास्तमसोल्थिवाः। 

सात्विकः पुर्यनिखतिः पापोत्प्ति्र राजसैः | तामतेर्न- 

भयं किन्तु टयाबुःच्चपणं भवेत्” | पातञ्चलमते तख्यडइनयः 

पद्चविधास्लाशां खद्पादिकं समाधिपाटे छवभाषवु विव 

रथादौ दर्धितं तउ क्तिष्टाश्द २१४४ ० दितम् 
भनोभने कामदेवे 

चि ततजन््न् चित्तयोभिप्रभ्टतयोऽप्यत्न “चित्तयोनिर्भवत 

पुननेवः” रषः । 



चित्त 

चित्तज्न वि° चित्त चित्तटल्तिं जानाति च्रा-क। ऋअशया- 

भिन्नो | कलाकौशलसत्सा हो भक्तिचित्तत्चता स्दता'' 

सा० द्" [ खन्धत्वे दोषे। 

चित्तदोष ए ६त०। विष विषवासहणासामथ्यं रपर 
चित्तनदौ स्त्रो चित्चढनष््पा मदो। प॒ख्यपापष्छ्पोभय 

स्लोतोवाड्िन्धाम् चित्तहत्तौ तत्र॒ ^धवितेकनिन्तरा 

केवल प्राग्भारा धुग्यव शनो ! अविवेकनिग्ा संलार- 

प्रागमारा पापवाह्हिनो'' इति भेद्ः। 

वित्तपरिकम्मन् न° त° । पातच््लोक्ते चित्ता५साद्ः 
नाख्ये मेल्रादिमावनामेदे चिसप्रसादनशन्द् दग्धम् 

चित्तप्रसत्रता स्तो ६न° । इरे हेम । 

वित्तप्रसादन न चिन्त प्रसादनं प्रसञ्चताकरथस् । पात- | 

इ्जलोक्तो चित्तप्रसद्धतासम्मादक्ते नेनादिमावनाजनग्धे 

चिस स्कारमेटे मेतयादिमावनानां च तथात्व' पातर 

छनमाष्वद्ायुक्त' यथा 

“यग्ख चित्तद्धावस्यितख टं थास््रेख परिक निदि 
श्यते, तत्कथं १--- भा० 

“सेतवौकरणास्नदितोपेच्चायां खदःखप्डाएुख्टविषयाशां 
भावनातञ्चि्तप्रसादनम्” स° | 
“तल खख प्रायिषु छखसम्भोगापच्च घ सेमं भावयेत्, 
इःखतेष् कङ्णाम्, ुरयात्क्ेष छदितान्न् । शपएरय- 

गचेषपेच्वाम्]--णवमख्य भावयतः शजञोषम्प पजायते | 
ततञित्त प्रसौदति प्रसन्नमेकाख' खितिषद्ं लभते" भा.। 

"अपरि कभितमनसोऽद्बादिमतः सुमाघतडुपायसम्यत्य- 

इत्पषदात् चित्तप्रसादनोपाथानद्यादिविरोषिनः प्रतिपा 

दवितुखपक्रमते यस चित्त्धापस्ितयख्य दभिति । 

सेत्रीकरेव्यादि प्रसादनान्तम् । खखतिष भेत्नो सौ- 

हां भावयत शष्रांकालुष्य निक्त ते चित्तस्य । इः- 
सितेषु च करूण्णामात्ननोव परञ्जिन् इःखप्रहायेच्छां 

भावयतः परापकारविको्णीालुष्यः चेतम्नोनिवक्त ते । 

छएश्यशोके° प्राथिष छदितां षेः भावयतः यद्या का" | 

लुष्य' उेगसो निवत्तंते | अद्ण्वशीठेष् चोपे्वां भा- 

ध्यश्यय' भावयतोऽमषेकालुष्यः चेतसोनिवसतंते। ततन्नाद् | 

राजखताभसधमेनिटततौ सात्विकः शुक्रोषमे उपजायते । 

खत्वोत्कषपेसम्यन्नः सम्प्रवति। दत्ति निरोधपे वख 

प्रखादश््ाभाश्धाञित्तं प्रसोदति प्रसश्चश्च वच््यमाशेभ्य 

खपयेभ्यः एकाय" {श्यितिषदं भते | खसत्ां एन्न्भा- 

द्विभावनायां न ते उपायाः ख्व खखन्ते ” विष१ । 
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करणे च्छट. छेष । चित्प्रसाद्नी मेत्यर।दभा- 

नायाम् । "तत् पचि चिचचपृसादनोतखो नैनयादि 
भावनाः'” दोरच० । [दयोऽग्यन । 

चित्त्वं ए चित्ते भवति भू-किप ऽत, | काते चिततभवा- 

चित्तमभि स्तो चित्ख म्भिरपस्वा | पातञ्जलपसिद्ध 
१चिरखावस्वाभेदे तदुभूमयञ्च नानाविधाः ततर चिक्तन्द् 
दिवा किप्रमदविकिप्नौकायताः उतः उक्गाः । 

मधुमत ख्योतिद्नतो विशोका कतम्प्ररा च समाधिमृभय्- 

चान्यास्तान्रचि त्ती चेप्थन्ट् वत्त्छन्ट् च दषाः । 

साषनपादे च स्ब्रभाषगादौ सप्राम्या श्वषय् क्राः यथाः 

“सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रन्ना" ध. | 
““वद्धति । प्र् दितच्खातेः प्रत्ाख्ायः सप्रपेनि अ 
शङ्यावरखभसापगमाञ्चित्तख्च प्रखयान्बराहत्पादे सति 

श्दरप्कारेव पर्चा विभेकिगो भवति | वड यथा परिक्ताजं 
देयं, मादखध एनः परिन्नेयमस्ि कशीष्ठा हेबहहेववो न दुग- 

रेत्, प्रतव्यससि, साच्चातृकतं निरोधसमाधिना हानम्। 
भावितो विवेकण्वातिङ्ूपोडानोपायश््येषा चदज्यी 

काय्योविश्क्किः प्र्नायाः। चत्तविखङ्जिखु त्रयी च[रता- 

धिकारा इद्धा गिरिथिखरद्खटच्य् ताद्व स्रावायो- 

` जिरवस्वानाः खकारखे प्रसयाभिश्च्छाः शद तेगास्तं 
गच्छन्ति! भ चेषां विङोनानां एनरख्य् त्मादः प्रयो- 
छनाभावादिति रतद्धासवस्थायां युखसम्डन्धातीकरू - 
षटपमानरज्योतिरमलः केवलो एरष श्ये वं सद्रपिषौ 
परान्नम् भिप्रन्नामदुपश्डन् पर्षः कु्लष्त्याख्यायते पिः 

पुसबेऽपि चिन्ञद्ध छ्लः कुशल व्येव मवति युखावोवत्वा- 

दिति सङ्घा भवति विवेञ्ख्छातिदहानोपावः इवि" भार + 

“भिवेजख्यातिनिष्टावाः खष्टपमाह शले य ॒तसेत्याटि । 

तद्धे वि पुतय दितख्छातिव॑त मानस्यतियमि 
सः पु्याश््ावः परामथेः अशुदधिरेषावरणं वचक्तङत्वश्च 
तदेव नलं तद्धयापगमात् चिरद्य पुव्ययान्तराहत्मादे ताम- 

खराजसब्य् व्यान पुत्ययाहत्मादे निविङधवपिषेशख्यातिमि › 
डामापञ्जख खप्तपकतारव युच्चा वरियेकिनो मवति विभयभे- 
दरात् पृश्चभेदः। पृकृष्टोऽन्तो या मूभोनामवद्परानू तास्त- 

चोक्का यवः परः नाचि खंपुकषः पन्ता भूमयः यच्चा. 

षत्ताया विवेक्वातेः सा तयोक्ताता ण सद्र पृशरा. 

व्याच 

पश्चाभूलोखूदाङरवि रषु्येति।) तन्न॒ एरण्पुयन्न 

निष्माद्याद्ध चतद्धप् भूभिष॒ पुषनाह्दाङृरति परितं 

देयं यात् किल पुधानिषरं तद्वन्व ' परिचालव्रापेलं- 



चि 

ष्कारयु डस्तिषिरोधात् इःखंमेवेति, हेयं तत्परिज्ना- 
तम्। पुनता द्यति नाद्य पनः किद्धिदप्रिन्नेय- 

अश्वि) दितीयामाशू शौा इति) 

न पएनदिति। दतोयाम्राह साशादकतं पद्रचेख 

निचितं यथा संपच्चाताकरवायामेव निरोधषभाधि 

साध्य इमं ब एनरद्ात् परं निदधे तव्यमस्तोति येषः। 

चजतुवौभाङ् भावितो निष्पादिवः विवेकष्यातिष्पोा- 

मोपावः, नद्धाः परः भावनोयजङ्ि एति येषः। रषा 

चर्यो का््दाविद्छिः, समा्धिकार्यतया पयब्निष्मा- 

श्या दर्थिंदा | कचित् पाठः काय्यं विद्क्रिरिति कायन 

रेख विचिः पृत्नाया पत्थयेः । पयद्लनिष्पादाक्घा 

नदूनच्मादनौयामपुयद्र साध्यां चित्तविष्ङ्किमाषहः चित्ष- 

विष्ठक्छिख्लु व्रयो इति। पुथमामाह अरिताधिकारा 

दुङिललभोगापवर्श्ये ययः । इदिवौयामा ड शुण्डाद्ति 

प्ा्यताभाह ब चभ्ानिति। ढतोयामाह रएतदखछा- 

सनरद्दायाभिति रएरस््ाभुवस्थायां जोवच्नोव पुरषः 

कृथयोषक्त रत्य च्यते चरमे हत्वादित्याह एतभिति । 
अनौपचारिकं सक्कमाहः पृतिपश्वे पृधानखयेऽपि 

चिक्तद्ध शक्तः कुशल श्त्येव भवति युशातोतत्वादितिः 

विवरम् । च्िप्मेव भूभिः छेनम् | २चिनद््पचेले 

तद्धि मैनोकरुणाष्दितोपेच्तारूपः संखारो: खे 

चमसृाधिलामः इति योगाचस्ने प्रसिद्धम् . 

वित्तविक्षप इ" त | पाठर वभाषा क्ष योगाः 
म्रावम्तेषु व्याध्यादिष नव! तै च यचा 

(व्याधिखयामसं यय प्रमादालख्छाऽविर तिभ्वान्तिद्येनाऽसव्ध- 

भूभिंकत्वाऽनवस्वितत्वानि चि लविक्षेपाल्त ऽन्वरायाः' छ. । 

“खथ केऽन्तरायाः१ ये चिसद्च विच्ेपकाः के पुनस्ते ? 

किवन्लोवेति १ भवन्ति नवान्तरायाचित्तविच्चेाः 
खेते दिच्च्ठत्तिभिः, एतेषाभभावे न मवन्ति पूर्व्वा क्तायिन्त- 

इ्लयः | व्याधिर्धाठरसकरणपषम्यस् | ख्यानम् च्यम - 

णयता: चिन्तद्य । रंय: उमयकोटिस्छ, भ्वित्तानं खा- 

दिदभेवं, नेवं श्छादिति | प्रसाद्; समाविषाधनानाम- 

भावनम् | आलब्ध -कायस्य विश्च च गुरुत्वादप्रटृ न्तिः । 

चविरतिः-चिन्तश्य विषयवसंपयोगात्रा गङ्ख. । भ््रान्तिद्- 

शनं विष्यं यन्नानस् । चअलब्छमूनिकत्व' समाधिभृभेर- 
सामः | व्यनवस्यिवत्व-पुागरुब्धायां भूमौ चित्त्या. 

प्रतिष्ठा | समाधिप्रतिदन्प्रं हि सति तदव्श्थित रणादिति 

एते चित्तव षाः नव योगमा योगप्रतिपचा योगा- 

{ २८४१ ] 

पान्ततानाह । 

चित्त 

न्तराया द्ग्यभिपौोयन्ते” महमिवेदव्यास भाष्यम् । 
“चछति-अथय के इति । साभान्योत्तर-ये इति । विथे- 

षसं च्छति-के इति | उत्तर -व्यापरोत्यादिष्टनम् । 
खननरायाः नव, रताशितहत्तयोयोगान्नरायाः = योग- 

विरोधिनचित्तद्य विक्षेपाः । चित्त खल्वसौ व्याध्याद्- 

योयोमाहिक्तिएन्ति चऋपनयन्तोति विच्धेपाः। न्गेमपति- 

पक्षत्वे हेतभाह.-सद्ेत इति । संथयभ्वान्िदभेने 
तावदव, त्िसया इत्तिनिरोघप्रतिपच्चौ , येऽपि न दत्त 

योव्याधिप्रश्डतयस्तेऽपि इत्तिसाह वषयात् तत्पिपत्ता 

इत्यधेः । पदान् व्याचषट+-ष्याधिरिवि | 

बोवातपित्तद्चेद्माणः शरीरधारणात्, 

ारपरिणामविरेषोरसः करणानीन्द्रियाखि तेषां 

वैभभ्य न्य् नाधिकभावः। खकम्ब यता कम््रान- 
हेता । संशय उभवकोटिख्छ,न्वि्नावं सत्यष्यत- 

र, पप्रतिषत्वेन संश्यविप्यासयोरभेदे खशयकोटि- 

स्सर्थास्यरेख्पाऽवान्तरवियेषविवचयाऽत्र मेदेमोपन्यासः । 

च्पभावनभकरणं तल्नाप्रयल दति यावत् । कायस्य रुंरुत्व 

कफतादिना, चित्तस्य युतव' तमसा । गः तुष्णा । सधु- 

मत्याद्यः समाधिमृणयः रुब्यभूभेगयं दि, तावतेव चस्वित- 

जऋलत्यख समभाधिश्वे षःखाशचतस्तस्ा अपिं भूमेरपायः 

ख्यात् । यश्रात् समाधिपतिलभ्य तदवस्थित' खात्त- 

खात्त्र पुयतितव्यलिति”” विवरणम् । 

वित्तविद् ए" चिलनाद्ल्वे ग बेत्ति विद्-क्विप् । नौहर 

च्राशयाभिन्ने निर [उन्द्रादरोगे हेरच° | 

चित्तविश्नब ए चित्तख विञ्जवोऽनवर्याजं यसत् ५व०) 
वित्तविश्चम एर चित्त्य विभ्वभो विशेषेण भ्चसणमनवस्थारनं 

यस्मात् ५ब० | चन््रादरोगे अमरः, ˆ चअष्ोचिच्च- 

पविक्रारोऽयं ख्याहया मे चित्तविभ्रमः” भाग ख्रां रच्छ 

चित्तल श्र ख्नौ चित्तं लाति मनोहरत्वात् ला-क । श्टगमेदे। 

““खसिततिलोह्धवतेलदिपङ्ः नवणयुतं नविद्ैरसा- 

म् । लिक्टुकयुक्तनिथाद् कमभि ब्धगुया चि त्तल 

मांसमनर्धम् । रसे पाके च भधर रक्रपित्तशिना- 

शनम” शब्द््यचि° धववाक्रम् ) 

चिन्तघ्व्ति स्तो ६त- ५ चिश्षद्धा विधयाकारपरिणामभेदे 

“4योगद्िष््टतिनिरोधः” पार | तद्धृदाञ्च पञ्चधा 

ि्टागन्द् 1१४8४. उक्ताः । 

वित्तसुसुच्रति स्ली समूद नभ-क्षिन् त° । !चित्तस्खं 

सृम्ययुद्रमने तङ्गेतौ रगस्ते अभरः। 

प्नात- 

अथितपीता- 
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विकसद्वारिन् लिन्वित्त इरति छू-ष्िनि। मनोहरे स्त्रियां 

डयेप् ण् | चित्तष्टार ण्वृल् । चित्तह्ारक लाये 

ताचकरेखखे ट । चित्तङर भनोहरयशौले तिर धियां 

ङोप् 4 [एकर्विषये स्थिरचित्ततायाम् अमरः । 

चिन्ाभोग ए सम्यग् भोग आमोग एकविषयता त° | 
चित्ति सन्नो चित-त्ताने भावे क्तिन् । १प्रन्नायास् “उ्डुत्वा 

पिश देवा ऋम्ने ! भवन्तु चित्तिभिः?” यजञ॒० १९९ । 

्चिन्नने च “चित्तिः जुहोभि भनसा घतेन"? १७।७८ । 

^व्वितति" चिन्तनमू"' वेददो° । शकम शि ।*घा विति 

भिनिचकार, दूति ऋचमधिलत्य “चित्तिभिः शर््भिः» 

जिरू* उक्ताम् कलंरि क्रि््। न्नापथितरि भप्रापके च 

लि “चित्तिरा दषे विच्वाङुःण ० १।६७।५। 
“चिसिश्चेतचिता मापिता वा" भार | भावे क्तिब् | 

दैख्यानौ स्तौ । “चितिः दक्ख दभगमखे” कर° २। 
२१।६। चित्ति" श्ातिम् भा० । [ हेभच° । 

चिन्तोच्नति श्तौ ६त०। {चित्तद्ोघ्नतौ तद्धे तलात् र्मव्येः 
चित्प्रति १० त° । चितःत्नानष्य पतिः! सनोभिमानिनि 

जोके। अख शनन भवाक्चिदिव्यादि" पारन पूदपद 

प्रलतिखरः । ५चित्पतिमां नात” यजु 8।४) 

चित्य न° चि-क्यप् | $चितायां अवदाङश्र्यासू लिका” 
ख्लोत्व' तनये अमरः । ₹चयनौये {4० । मागे क्यप | 

चयने श्लो भ 
वित्र चखिके-चेष्ये दधते च चद्° चु खभ° सक चट् । 

वित्ति ते खचिचिधत् त | चलितः चित्ः । 

चित्र न चिम-भावे खच चिद् वा| $तिखके | 
` २ अहे १अदग ते ४ब् रवसे" ५तदुकके लि° भेदि° । 

६खखाकाथे ७ङु्मेदे डेम० । दयमभेरे ए" “'दकोदराय 
चित्राय'" यभव णभन्वः । € एरण्डे १०खथोकड् 
१ चिल राजनि"? २चिनयुप्रे चिदुगुप्रशन्दे दशम् 
१३यब्द्ालङ्कारमभेरे न° अलङ्कार शन्द् ३६०४० टम् । 
`4चिधसंत्चमी रिव प्रभाणिकापदहयमस्”” छर र० उक्ते 
१५षोङपाच्रपादक्ञे इन्दोमेदे । (“निबगं शित्रोच््यल. 

खच्छपच्डया” “खिन्नं चकार पदमङ्ध एला यतेन 

"सुचिर चिनतनृङङ्शाद्धिनिः"” इति च माघः | 

चिश्चक न° चिलभिषे कायति कै-क चित-खार्ये कवा, 
निके भेदि" चिन कायति के-क | रव्या श्वाय- 
मेहे (शितावाध) | खौ हेन द्छियां जातित्वात् 
उष । (अरावा) खात #श्योषभिभेदे ४०८गिनक; कटुकः 

। चित्रकम्बल ए कमं ° । 

- चित कान् ° चितं क्ख । 

पाके षङ्किलत् पाचनो शषः । चशोन्णो सहयोङुरथो- 
चाभ :लमिकारत्त् । वातश्चेदमहरो याहो वाताः 

चेय पिरु्त् । विचित्रः चेलकं शाकं कासम् {क 
महिम् । तप्रतेले खवाद्धोके पावितं तक्रशन्भ,तम्'" 
भावषु* तदू खाद । शिलम् | ५ चिनरकर लि° 
हरे ऽग्धगान्तके शब्दाथा ८शंरर्डठच्चे पुश्खभरः । 

चिज्रकण्ड पु-चिलः कण्डोञख । १धारावते तद्ध दे षनकपोते 

च्च (षध) । जटाधरः | स्ज्ियां जातत्वात् छेष । 

# 

चिवकगुरिका शी चेकदरोक्तं युटिकाभेदे यथा 
“विलक्षः पिप्मलोसृल हौ क्षारो रदथानि चं | व्योष 

खद्ग्वजनोदाख चव्यं कन चूर्येत् । ` देटिका 
मातलुक्गयं दाड्सिष्डरसेन वा। कत्व . विपाचये 

द्याम दौपवत्याश्ु चानलम् । सौवचलं सैन्धवञ्च भिड़ 
शौ द्धिदभेव च | सास्रे घमं पञ्च दवयान्यन्र यो- 

जयेत्" । । 

चिद्ठकष्ठत न° ““चिल्नककायकल्क्षम्यां यङयोक्न' एभं 

षिः | चलमथोफोदरङ्ञो हा लार्योः दोषनं परम्” 
षति चक्रदतोक्ले तभेद । 

व्ितकतेल नण “चिक चविकं दीष्य' निदिन्धिक्षाकरञ्ज- 

वीजखवयाकघिः । गोभूमदुक्तः शद्धः तैं नासाथसां 
विष्डितम्"" चक्रदलोल्ते तैखमेदे 

कम्बखभेदे । (गाङिचा) 

वित्रकर लि० चिब लेष्छभेदम् आश्य बा करोति ता- 

च्छोल्यादौः ट | लेष्टयादौ 

करण्यः श्ूदाग्मेजाते क्श संद्कुरमेरे रङ्गाजी 

षुश्त्नौ अभरः। र 

१चिल्करे २आाश्यं ~ 

कारके च शतिनिशष्टक्तं ए चन्द् च“ । ६ैत । चित्र 

ेखक्रियाद््पे शिलये नर । 

चितकद्दरोतकौ सनो चिल्रकपका इरोतको। चक्रदततोक्धे 
चौ वधभेदे (“चितकलामलक्याच गुच्या द्यमखलम् । 

शतं शतं रसुं दत्वा पर्या च्ष्णाकं गुडात् । थतं पचेत् 

चनौभते पलं दादशकं च्तिषेव् । व्योषनिजातयोः ्ाराक् 

पलाङ्ख सपरेऽङनि । प्या मधुनोदतवा यथाग््यद्यादत- 

न्तितः | इड्येऽग्ने : चयं कासं पोनसं इखर क्रिमीन् ! 

य॒लभो दावत्तदुनौसन्वा सान् हन्ति र्ायनस्”। ` 

चिव्रकाय एन चिन कायोख । ई्ातरे देमद, (चिताः 

बाच) \ब्धा्रमेदे राजनि । 

$ गविलचिद्छकरे । विश्च । 
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विचकार लि" चिब'करोति क-खण्य खपण्स° । १चिब्रक- छपदिष्टवान् तत्कथा ततः परेऽध्यायव्रये दश्वा | ६ चित 

श््ंकारके | “स्थपतेरपि गान्धिक्यां चिनकारोष्यवला- पताके वि°। [खाते कीटभेदे २च्ेच्छां शब्द्र० । 

अतः' पराथरोक्ल रसङ्भैयं जातिभेदे प° स्त्रो । चिव्रकोणा ए* चित्रःकोखोऽख । १अक्षनिकायाम् (अञ्लनो) 
चिवरङ्गण्डल इ० तराद्एलमेरे। “चि्वादिलवमां | विलगन्ध नर चिनो गन्वोऽख। शहरिताले रालनि° । 

छचवमां इवि लोचनः) श्योवाड्धमे हाबाडचिना ङ्ग श्यां गन्धयुक्तो निं°। 

ग्विनक्गग्छ लः" भाग्या०११७अ० विलवाण, चि्वभ्भनु | चित्रगतं लि° चिन गतः) १े ख्यलिखिते चित्ार्पिते “शुशु 

चिन्रसख्छन चिनाङ्खः ततृषलमेरे । तत्ध्याये दण्डम् । भाते रखेऽतोव पटे चित्रगते इव" भा" भोर ४४० । 

वितरक्ट इ" चिल" कटं श्दङकभख । पष्वं तभेद ख च पपैतः  विल्गुप्त॒ ए०यमभेरे (“ चिल्म्प्नाय बे नमः” यमतपण- 

प्रयामकेसरनिकटस्यभरद्वाजाखमात् ऋद्धं ठ तीययोलना- 

इक्षियतल्ति्ठति बथा राभा* अयोध्याकाण्ड ९२अ० 

भरतं प्रति भरदाजवाक्यम् ““भरताद्ग ट तोयेषु योजनेष्व- 

जने वने} चिन्रङृटो गिरिस्तत्र रग्यनिभैरकाननः। 

छत्तर पाञ्च मासाद्य तख मन्द् किनो नदौ । पुष्यितदरू- 

भसंढद्चा रम्यपुष्ितकानना । अनन्तरं ततृसरितचिब्श्टं 
च एवैतम् 1 तयोः. पेङकटी तात ! तन्न तौ वसतोभ्रुव- 

मृ" ! “दद्य विब्य सरामं सङलच्छायम् | 

तापञ्चानाभलङ्गारं धारयन्त चङ्ग रम्” ५1 व०९७६अ०। 

“ततो गिरिवरे ठो चिद्वक विशाम्पते |” ८५यअ० | 
“मथुरायाः पूवी हडिमवद्गोमन्तचिलङ्कटस्याः”' इ” 

ख० १६अ० | ““चिलक्टवनस्वञ्च कथिता संगतिं तोः" 

““इप्रः कङ्कञ्जानिव चिलङ्टः'" इति च रषः । 

चित्रङ्त् लि चिल्ल करोवि क-किप् । १चिबरेख्यकारके 

ग्ाञव्यकारक्ञे च | वित्रकरे पनल, 8तिनिशदच्े 

पु अमरः । तख भावः त्व । विलकषतत्व चिल्रकारिष्वे 

अद्ध तत्य च हेमच० | 

विचकषेतु ए" !गरूडएवमेदे । “खख दिवरकेत च चिमवरह- 
स्तयाऽनलः'' भा. उद्योऽ <अ | गरूड्पलोक्तौ | 

रलच्छणएनभे रे “ङ्कट् चिलकेदु व लच्छणखामजौ ट - 

तौ" भाग. ६।११।७ । वरिवस्य ऊर्जायां जाति रत्र 

भेदे “अव्जांयां लज्निरे एवा वशिषस्य परन्तप ! । चिन 

केतप्रधानास्ते सप्र सद्रषयोऽमलाः। विवकेद्रः घरो- 

चिद्व विरजा सिन् एव च| उल्णो वह्टयानोडुमान् ) 

शक्तादयोऽपरे'” मागर ४।१।२६।१४। “देवभागय. 

कंसायां चित्रकेठड हद्व मौ '' भाग ०११।२४।२। छन्त ४य- 

इवंश्यं देवभागयुतरभेदे । ५च्ूरसेनन्डपभेदे ^श्रासौद्राजा 

साव्व भौमः शूरसेनेषु वे व्टप | चित्रकेत॒रिति 

ष्टातोयदखासौव् कामधुङ्मद्ौ” भाग०६।१४।६। तसे च 

छलशोकतप्राय नारद्; वच्वन्नाना्ै' वाशदेवमन््रादिक- 

७३१७ 

भन्तः | कायस्यशब्टे १९३१९. तदुत्पनत्यादिक' टण्यम् । 

यभनियुक्ञ्छौव तख यावनाधिकारित्व' शा० ° भा 

ष्यवश्यापितं यथा 

*“नहु विर्ङ्मिदं यभायन्ता यातनाः पापकम््ारोऽनु 

भवन्तीति, यावता तेष सौरवादिष् सन्ये च्विबगुप्ठादयेे 

नानाधिष्टातारः खयं न्ते इति, नेत्या ह" भा०। “तन्नापि 

च तदयरापारादविरोधः'" शाण्छ° “तेष्वपि सप्रत्त नर- 

केष सदधोब यनदयाधिष्टातृतव्यापाराय्, पगमाद्- 
विरोधः|! यभप्रयुक्ता णव हि ते चिन्रयुप्रादयोऽधि- 

€, 99 

“ छातारः आय्य न्ते "2 | 

सद्छ च ख'यमन्यां पापिनां प्रोधनप्रकारः एराणसखड्धमे 

शिवधर्मेत्तरे चक्तो यथा 

“निभे यति चात्यये" वमसान् पापकं थः । चिन- 

यप्च भगवान् धमेवाक्यौः प्रबोधयेत् । भो भो दुक् - 
तकर्माणः | परद्रव्यापहारिणः! गिता ङ्प- 

वीतिः परदारविमहंकाः ! । यत् वयं क्रियते 
कम तत् खयं भुञ्चते षुनः। तत् किभालप्रता- 

पाथ भवद्भिः दष्क,तं टतम् ! इदानीं किंप्रत- 

प्यध्व' पीडद्रनानाः सखकर्मनिः | सन्नध्व स्वानि 

कर्माणि. नात्र दोषोऽस्ति कदखधविव् | एते ते एयिवी- 

पालाः संप्राप्ना मत्समोपतः। . खकोयैः कनेभिर्चारे“ 

इष्यन्ना बुद्धितः | भोभो चपा! इराचाराः! 

प्रजाविध्व'सकारिणः.! । अदयश्ञालखय राज्य छेते किं 

इष्क,त' कतम् ?। राज्यलोभेन भोडेन बलादन्यायतः 

प्रजाः । विध्व सिताः फलं तख भुङध्वनधुना पाः | । 

क तद्राजञदु कलत्र ददरथमश्चभं लतम्। तनू संपरि- 
व्यञ्च य॒ यजेकाकिनः सिताः पशामस्तब्रले णभ्य' 

येन त्वदहूर्डिताः प्रजाः | यमद्रूतेस्ताद्यसाना धुना 

कौए्ं भेत्"? अध्य यभलेखकत्यकथा स्काण्पुचप्रभा° यया 

«एवन्तु सतुवतस्तसख चिब विषलात्मनः | तथा वृष्टः 
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सहखांशुः कालेन मता विभुः | खत्रवोहत्ख ! भद्र 

ने वरं वरय ब्रत! ! सोऽत्रवौदुयदि मे वो भगवां 

श्तीच्छट) धिते ! ! प्रौद्त्व सवेकार्येष् जायतां सन्ति 

खथा । तत् तथेति प्रतिन्नातं ्ग्ये^ख वरवण्िनि ! | ततः 

सपन्नतां प्राप्रचिनोमिबरक्गलोद्कवः। तं च्नात्वा चम्ब - 

राजसु बह्कया परमया युतः। चिन्तयामाशच मेधावी 

लेखकोऽयं भवेद्यदि! जाता भे श्पसिद्धिच निं तिच परा 

भवेत् । णवं चिन्तयतस्तस्य घ्रं राजद्य भामिनि ! । 

च्यम्नितों गतचिवः शानाः कवग्याम्भसि । स तब 

प्रविश्नेव नीतस्तु यमकिङ्करः ! सशरीरो महादेवि! 

यमादेशपरायणेः। स चित्रयप्रनामाभ्त् विश्चारित्र 

रेष्कः } चिललादिल्वे ति नामाद ततो लोके वरानने ! । 

शप्रम्यां नियता ङारोयस्त पूजयते नरः । शप्र जन्मानि 

दारदः न इःखं तद्ध जायते" । 

चित्रघण्टा खो चिल्ला चरटाऽखयाः । काशोश्ये देवभेदे 

“भविच्चो } विधे } विच्रमुजे। नमोऽसते च्रोचिनि 

घण्टे } विकटे घटिक 1” काशो ५अख० | 

चिव्रघर्टेशौ श्लौ काथीख्य देवौभेदे । “यच्च विलये - 

शो षण्टाक्स्वयं छदः” काशीख० ३१० । 

चिव्रचाप इ. शतरादएमभेदे “खयो वाङ्मे हावाडवचिलचा- 

पदचज्ञन्तलौ" मा" चखा° ६७अ०। 

चिलजल्य इ० उच्वलभ्ट् कञो वाक्यभेदे तद्चणभेदादि 
नोक्त यथा 

“प्रेर्य चषा लोके गद्रोषाभिलन्धितः। मूरि- 

भावभयोजल्छो यल्लोत्रोत्कण्ड तान्वितः चिव 

जलो दशाङ्खोोऽय प॒जब्छः परिजसख्ितम् । विजल्सो 

च्छल्परंजल्पाववलल्योऽभिजल पितम् । चआजर्पः पुति- 

जल्पञ्च चज पञ्चेति कोत्तिताः। रष ब्वमरगो- 

योदथमे प्रकटोखतः । च्यसंहयरभाव्रमे चिली चमत्- 

छतिच्चदुख्लरः । अपि चेद्धिबजलपोऽयं मनाक् तद्- 

पि कच्छे । त्न पुजख्पः १ । चद्येष्यौमदयुजा यो 

$वघीरश्यशद्रया । पृ यदा कौशकोद्वारः पजल्पः सत॒ 

कर्ते । यथा स्प ! कितवगन्धो ! मा च्छ.शा- 

क्कि षपल्याः कचविखुखितमालाङञह्+न ष्कन्भिनः । 

वतं मघपतिखन्क्राभिनोम्ं पादं यड़ुखदसि विम्ब 

अधा दुतस्वनोदक् । १ । अथ परिजकपितम् २। 

यृभोिरेयतायाव्यचापलादुपादनाव्। = सखपिचः 
-शरष्यताव्यक्गिम्रा खात् परिजश्पिवम् २। यचा 

दिव 

सटश्चरद्धां खां मोहिनं पाययित्वा छमगड इक 

खयो इल्लजेऽश्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पाद् 

पद्म ठु पद्मा खपि वत तदेता ह तमञ्लोकजलपेः २। 

खथ विजलपः १ “व्यक्तया यया गृढ्मानश्चद्ान्तरा- 

खया | खथ ददिषि कटा्षोक्तिविजलपो विदुघां भतः १। 

यथा किमिह ब्ध षडङ्गे ! गायि त्वं यदूना 

भपिपतिमग्टहाणामय्तो नः पुराणम् । विजयसष्ड- 

शखोनां गोयतां ततृ ्रशङ्कः चपितङुक्रजस्ते कलप 

यन्तीटमि्ाः । ९। अथोल्जलपः 8 । इरेः कुष 

कताख्यानं मव्वं गभित्येष्यया । साख्य तदा- 

देषो धोररव्जलप्डैष्येते 8) वथा दिवि भूवि च 

रवायां काः द्ियस्लह्.रापाः कपटरुधिरहासश्ववि- 

लुन्भख याः सुः । चरणरलडपाद्ते यज॒ सूचिं यं 

का दपि च कछपशप्ले दा तभद्वोकथब्द्ः \४। अय 

संजलूपः ५. | सोज्ञ रठया गडनया कया्याक्षेपच्ष्रया । 

तद्थारतन्नतादाक्किः संजलपः कथितो वषः ५। यथा 

चिष्टल शिरसि पाद् वेद्य चदटुकाररहनयविदष स्त 

ऽभ्योत्य दौत्यंखंकन्द्ात्। ख्लकषत सरह विद्धदटापव्य- 

पत्यन्यलोका व्यसटजदलतचेताः किच्च, सन्े यसख्खिन् ५ । 

कय ्वजलपः ६। हरौ काडिन्टकानित्वभौ त्या 

दाशक्तययोगप्ता। ` यब्र स्यं भियेवोक्ता सो- 

ऽवज्ञल्पः सतां जतः ६ । यथा द्धगयुरिव कपीन्द्र 

विव्रषे लुब्धघनां स्त्रियमरतविष््पां स्तोजितः काम- 

यानासू् । बलिभपि बलिमत्ता वेषटयज्खाङ्खपद्यस्तदल 

ितस्डैद सज सरत्कथाधेः६ । अथाभिजलपितम्9 

मङ्ख त्यागौ चितं तद्ध खगानाजवि खेदनात् । यद 

खाहुशयं प्रोक्तः तद्धमेदभिजलपितम् । यथा यद् 

हचरितका कथपोय॒षिञचट. सुलद्दनविभृतहन् 

छमा विनष्टाः सपदि ग्ट्क्टुम्बं दोनवृदञ्य 

दरा ब्व इष पिकङ्ा भिकुच्थां चरन्वि । 9 । 

अव खाजल्पः ८। जश्च ददात्तिदलछच निविदा 

द्धन कोत्तितसम् | भदङ्कपान्यचखदत्वच्च ख श्याजल्- 

प खटोरितः। यथा कयमृतमिव जि" ब्रातं 

शद्धधानाः कुलिकर्यधिवान्नाः लब्णवध्डो हरि 

्यः। दटशुरषशदेवतचरखस्ययतोव्रदमररुजउपमन्तित् ! ̀ 

भग्यतामन्यवात्ती । ८] आथ पृतिजल्षः €} 

इच्यलदन्दमाभेऽषिन् पुाध्िना हं द्तस् । इवर्शना 
भमेनोश्च यल स पुतिजजश्पकः ॥ प्यव १ एनः 

५ = ~ आ 4 ज +) ` ज 



दिव 

रागाः पृयषा ष चितः किं वरय किमदुखन्ध भाननी- 

ओोऽसि सेऽङ्ः | नयसि कथमिहाश्िन् इख्यज हन्द 

पाश्च" सततह्रसि सौम्य ! च्रीवधूः षाकमास्ते । € । 

अथ घजलुपः १० यलाजेवात् सगान्भरोयं ' खदेन्य' सह 
चापलम् । सोतृक्ण्ठञ्च हरिः टः स जरयो 

¢ ४ 

निगद्यते) यथा-अपि वत भधुष्यामाय पुतोऽषुनान्ते 

आरति स पिदगेषान् सोम्य ! बन्बू ख गोपान् । कवि 

पिश कथां मः किङ्करौणां ग्टणोते भुजभद्रुषगन्व' 

भ पधाखत् कदा ठ" १० । 
चित्रतस्छल न चिब लोऽख | विद्रे रल्मा- 

ला। तन्ना स्त्री अमरः । 

चित्रत्वच् इ, चिना लक् यख । भूजेलचे । राजनि° । 

व्ित्रदस्डक इ चिलोदण्डःकारो वद्ध कप् । (ओर) 

च्रे र्लमाला । 

दिव्रदोप इ° पश्चदशौप्रकरग्यान्गेते दौपमेदे 

यथा चिन्मपटे द्टमवख्यानां चतुटयस् । परमात्नि 

विज्नोयं तधावस्याचतख्यम् । यथा घौतो च्विच 
खाञ्दरिते रञ्जितः पटः । चिदन्नयाँमिष्ल्लाखि विरा 

शमा तयेष्यते । लतः ग्यभ्योऽन धौतः दखधाहडितो ऽख्र- 

विलेषनाव् । भखाकारोलञ्धतः स्यात् रद्धितो वं 

पूरखात् । खतचिदन्यामो ठ मायावौ छच्छददितः । 

नाला स्व. लखश्यंष विराडित्यच्यते परः। नहना 

द्यालम्बपथ्यं न्ताः प्राखिनोष्ल् जङा अपि। उच्चमा- 

ममानेन दन्तंन्त पटविल्वव् | चिनापिवमत- 

ष्वाणां व्ञाभाखाः एथङ् एयक् । चिलाधारेख वद्य 

सथा इव कलपिताः। एधक् पथक् चिदामासा 

ख तन्ाध्यसतरेष्िनाम् । कल्यान्तजोवनात्मानोबह्कधा 
संखरन्त्यमो । 

ब्धगान् | विदन्त्यन्नाख्लथा जोव" संसारं चिद्गतं 

विडः” इध, पक्रभे । “ज गञ्जं खचेतन्यं पटे चितरमि- 
वार्पितमू । भावया तदुप्च्छौव चैतन्बम् परिथिष्यताम् | 
जिनदौपभिसं नि्यंये वु संदधते बुधाः। पथग्रनतोऽपि 

खगद्धिवः ति सद्धन्ति न पृबवत्? षद्चद्ो | 

चिवदेवौ खी चिन दीव्यति दिव-अच् गौरा० छम् । 
१भद्न्द्रवाश्णयां राजनि | रकमारालुचरभेदे ए 

“"वहरख तार चिव्ररेवश्च वीयं वान्” भा शल्य 

४६अ० | कुमाराहचरोक्तौ 

चिव्रध्ीन् इ. भारतप्रविद्धे कपभेरे (शविष्धपाशस्तु दैतेय 

{ २९४५ } 

1 

वद््राभाखा सथिनागृ वेन् यददाधार ` 

चित्र 

चितवदोधौ भहा्ठरः । .चिलधम्मःति विद्यातः दिता 

वासीत् ख णा्थिंवः” भा खा ६७ | 

चित्रनेता खनौ चिव" नेब' यखाः । थारिकायां हारा । 

चिच्रपच्च ऽस्लो विनौ पचाव | तित्तिरिखगे लटा 
धरः) च्तियां खेष् { “विल्वः कफ़ष्रः वातघ्नो 

पडणोप्रुत्” भावप्र० नन्दया उक्ताः । 

चित्रपट इ क्म, । (ट) प्रष्टतौ $वस्ते शन्धाये- 
चिर । रचिक्ाधारपटे पु* चिन्रदीपशब्द् उदार “नि~ 

येषं ष्णस्य" 2 खितं श्विब्पटे यथा“ इरिदं* 

११७अ० | 

चित्र प्च ४० चलनं प्न पोऽ | चिनपक्चे खगमाते 
^“ चिनपत्रशकुनिनौडद्योतितेव्यादि”' काद्* । 

वि्रपतिका खलो विलं पन्न पले वखाः कष् कापि 
खतद्तवमू । १चिनरपछीटिच्े रलमादा रदोखदुष्या 
राजनि° कमाने मौरा०ेष् । चिलपलौ जख पिप्य 

स्तो राजनि°। 

चित्पथा स्तो प्रमाखमोचंस्वचितागव्याम् वैद्या ° षु 
प्रभा° यथा 

“ततोगच्छ हारेवि ! मदौ चिन्मपशां शुभाम् । गश 

कण्ड समोपस्ां चिनादित्वख् मध्यतः । यदा चिव्- 
स्तु संनीतो यमदूतः छरभ्ि } ! सथरौैरः भह्ापराक्नो 

यनारेशपरायथैः । ठ च्नात्वा त॒ तस्या भगिनी तञ 

इःखिता। चित्रा, नदौ ततोमूष्वा तथा तख मङाल्मनः । 

प्रविष्ठा सागरे रेवि ! अन्विषय्रन्ोष बान्बव्रम् । तत- 

बितुपथानाम स्थानक दि जातयः । रवं ततु खड् 

पच्चासा मदो वरवर्िनि}। तखा क्ञात्वा गरोयख्छु 

चितादित्य' प्रपश्यति | स याति परमं श्वानं यतरेवो 

दिवाकरः । शञ्िन् कलियुगे देवि | अनमनद्भनं गता 

नदी । प्ा्ट्कालेऽच दण्डोेत इलंभं तत् दथेनम् । कां 

दानं विेमेख सदेपातकना थनम् । भक्तोवाप्यथ वाऽभक्तो 

रातौ वा यदिवा दिवा । पर्वैकालेऽचवाऽ काके पव 

ङो वाश्चिः । यदे दण्डे तत् अदौ चितुृषथा 

पिथ ! । प्रमाणं दनं तदधान कालत कारणम् । 

इदा नदौ महादेवि ! पिवरः सखर्गसंश्िताः | गायन्ति 

तत् वाञ्छन्ति न्ति च इसन्ति च । खां वलः 

कच्चित् श्राद्गमत् करिष्यति| यावत् कलं तथासाक 

परीति्तृपादयिष्रति। एवं न्नात्वा नरख्त ्ञानं द्गदं 

कारयेत् । शदेपापषिनाथारष पितुष परीववे ब्रा । 



चित्र { २९.४६ ] द्रि 

द्न्येतत् कथितं देधि ! यथा दित्पथा नदौ । प्रभाख- 

चेतमासाद्य सखिता पापनाथिनो'? | 

चित्रपष्टा स्तौ चिह्' पदं खाधिानस्वानं यद्याः ! ¶नोधा- 
चतायां शब्दम अष्टाशरपादके रख्न्दोभेदेच। त- 

ज्ञ्णं ““चिल्पदा यदि भौ गौ" अन्दोमर) आञयय' 

पटं न्दभेदोऽत् । श्वितपदबुक्त षाक्यादौ तिर । 

“वलय चितपद् ्ण' याज्ञसेनी तथा वः” भाच्द, 

श।अ० ¡ “सप्र यद्! भग्याः परनो युर्रन्तगतो खन् 

कोजितरेश ! चित्पदेति तदा युधि विक्रमतो शत- 

वरिधराधिपकेश !। सा कथिताधिकभद्धग्ल ! पिङ्ग 

लनागवरेण ट्याभिनिवेश } गौ डकुलोच््वल ! धारय 

चेतसि दे यशवन्त ! मरेश !* इनत्तरलोक्त शछन्दोभेटे च 

दित्रपर््णो स््ो चित्राणि पसांन्यखाः ! (चाकचिया) खाते 
न्प परौ अमरः । र२जलपिषल्यां शदरोपष्ययां च 

रालनि० । ४मङ्जि्ायां रल्माला | खाय क | चिल् 

पसि का चिल्पेरे रलभाला । । 

दिल्लपादा स्त्ली चित्त धादौ यद्धाः | शारिक्ञायां ङारा०। 

चिव्रपिच्छक एसी चितं पिच्छमख् । भय्रे राज- 
नि° स्तिया डष् | 

चित्रपुङ्घ ए चित्रः पञ्कोऽख । शरभदे राजञनि०। 

चिच्रपुष्यो खो विलाखि धृष्मार्यद्याः छप । शम्ब्ा- 

खतायाम् राजनि०। विलो स्यां डोघ । 

चितप्रष्ठ इतरो" चिल एषमख । कलविङ्घपच्िणि ! हारा- 
चितर्णील घए चिल फलं फठकमिवाक ऽय अच । 

(चितल) तच्छे राजनि. । शाय क| चिल्लफलक 

तत्रार्थे | 

चित्रफला स्तो चिः फलं यणाः खजा, टाष् । १चि- 
भ्यां रेष्टेर्बारौ श्लिङ्किन्यां ४महेन्द्रवारुष्याम् 
५वार्ताक्ां देकण्ठकाययाञ्चः राजनि | . एतासां चिल. 
फलच्रात्तवाचम्" । 

चित शस्तो चिलः वहां यस। श्मयुरे च्ियां जाति- 
त्यात् ङेष । "काेनेम चित्वहान् शाट लान् क्रो 

केन च। क्रोणोष्व एार्डदान् राजन् ! मा मष्नीः 

सेःकमसागरे'” भाज्ु०६च्य० | रेगस्डुःकजमेरे | "'ससु- 

ललकेतय्य चित्रवडस्दथाऽनलः” भार उ° १००्यन | 

{ ६७ । तत्पच्नोक्तौ । 

विचबाद् पु* ्टेतरादपतरभेरे । चलना {दत्रवस््ा?› अ 

चित्रभानु ए* विल्लाभानवो यख । {अग्नो २ष््व्ये', 

गस्डात्मजोक्तौ । 

४ 

श्चिकषटसे, भकारे च मेदिनिः। १मैरमे चन्द् 
रल्ना० ¦ तनाम्नौ “पच्छ; शिरोभिख ष्ट्यं चिबभाचुः 

पेदिरे” भा" च्या" ५२ धपेसनि ] “किन्चित 

. सानवाः श्वे दान्ते चिलभाद्ना" भाग्या" २२६अ । 
` ६अश्चिनीकुमारयोः दिर ब०। तयोचिब्रभादद्धर्थं - 

जातत्वात् तथात्वम् '“प्रूवगापूषेजौ चिल्मभान्" भार 

आ" हअ शअश्चिनोसतुलो। प्रभवादिषरष्िवधेस् 

ऽधोड्शे वौ “चणका शदमाघाञ्च अन्यश्च हिदनं 

प्रिये !। महां जायते संव चल्रभानौ वरानने !* । 

“चेष चतु (खोताश्ख) युगख पं यञ्चित्रभालुः 

कथयन्ति वम्”! ° स° टञ्। 

चित्रभेषजा खौ चित्रमाचयं ' मेपजं यदा: ५ब० | कागो- 
डम्बरिकायाम् राजनि । 

चित्रमण्डल पसतनो° {चलं भण्डलमद्य । मख्डलिनि सपं - 
भेदे छतः अहिथन्द् ५८१४० इण्यर् । 

चिवष्टग ए चिलवखं ग । एषते गभे अन्दे 
चिन्ता० । “षर् ५।(साज्डागमां सेन पातेन च सप वे”” 
महव्या° ` “षतञिलग्डगः” जङ्ग, ° । 

चि्रमेषल इद्त चिता भेखलाद्ड । मयुर विकार । 
चित्रयोधिन् जिर चिन्न युध्यति युध-खिनि। {आचय 

उुद्धकारके छ्ियां डोप । "यदा द्रो योषिरिधानख््रना- 
गान् निद्ेयन् समरे चिल्रयोधौ" भा. चा. १अ. । 

"विर्पाच्चचच देनेयचि्रयोधी महाघरः" भा. चार 

€ । २अच्ल्.ने तच्चामनाभके इअच्ज् 'नषटचे ए* 
राजनिर। 

चित्ररथ ° चितोरयेाऽद्य । । यये" २ गन्बवमेदे च मेदि°॥ 

ख च गन्धवेः कशापात् खनिनान््वां दचक्न्यायां बभव 

यथाह “्भोमोत्ससेनौ चेत्य् पत्रमे "“भोमचितररथञ व 

विख्यातः सवैविद्वभो'" दव पक्रमे “येते, देवगन्धवी 
भनया; परिकोिताः'' भाग यान ६५अ०। इ म् 
श च अङ्ारपखंनाभा अच्छ नेन च वख दग्धरथ- 

त्वा दग्धरघताना बभव यथाह भा. आ० १७१ ॥ 

«गन्धव उवाच, '“जितोऽद्ध पूर्वकं नाम खद्चाम्यङ्गार- 

पणेताम् | न च साप्य वनेनाङ्ग नाराय जनसं 
सदि । साध्विभं लब्छवांज्ञाभोयोऽहं दिन्याख्ञघारि्म् । 

गान्धर्यां मायगेच्छानि सयोजयिढठमच्न्.न { । अद्ा- 
ग्निना विचिन्नोऽयं दग्धामे रथ उमः | सोऽहं चित्र 

रथो भूत्वा नाद्रा द्ग्धरघोऽभवम्”' | 

क व क क क करक 9 



चित्र { २९४७ || 

«ग्ध्वं चिन्रथः)› गीता | “सागराणां मदौनाञ्च 

मेषानां वमित च । गन्छवणामधिपतिं चक्रो चिब 

रथं विभुः? रिव $ख० | तद्ध गन्धवाधिपत्य 

ख्कम्। रमदौोमेदे खो रच्षद्रोः एने ए° चेनरधिषब्द 
द्यस् ] चितरयमधिकलत्य लनो सन्धः यण् । चेतृरण 

भारतब्यादिपर्थानमतेऽवानरपवेखि ! तच्च पर्व आदि. 

पैर १६५ अवधि १८९ अध्यायपर्यं लमू । 

दिवरस्मि नि चितुरश्कयोऽख । १नानावस्ं रसि 

युक्तं र्नरह्रणमेदे एः इरिव० २०४अ० -अम्निशषत्- 

ह विर््यतिः “सावित्रः भितुमेवच। अमरं शर 

छषिच्च शद्भयद्च महाभुजम् । विरजश्ुव शएकञ्च विच्रा- 

वद्ठबिभाव्द्छ । अश्म न्चितुरश्डिद्च तथा निष्क्, षितं 

ष्पम् | नङ्षञ्चाङतिच्चंव चारित्' मह्मपन्नगम् । दह 

वश्च षृद्रपं तथैव परतापनम् | मर्त्वतौ तथा यन्न 

णतं बे मरतां गणस्” । 

विव्ररेफा ए* याक्दीपाधिपद्ध प्र यत्रतख सेघातिथेः १ पएतभेदे 

सच्वामके तब्रत्यं रवषमभेहे च । शाकदौपोपक्रमे “वापि 

प्रौ यत्रत एवाधिपतिः नाज््ा मेधातिथिः । सोऽपि विभ- 

च्छ सृप्र वर्षाशि पुत्रनामाद्धितेषु खात्नजान् एरोजव- 

मनोजव पवमान ध॒म्नानोक चिल्ररेफ ब्ध्य विश्वाघार 

संज्ञान् निधा्याध्िपतीन् सखवटं भगवत्यनन्त्ावेशितभति- 

स्तपोषन प्रविवेश” माग° ५।१२।१९। 

विच्रल ए चिबमाच्चयं" काति ला-क} १कबै रव 
रतहति लिण्यब्दरल्ना० } शगोरक्तीषटके सी राजनि°। 

 चित्रलता स्लो* नित्यकम्परे° | नश्चिायां राजनि° ) 

चिवलेखलनो स्त्रो चिलः चिष्छतेऽनया चिख ल्युट् करणे 

ङोप् । (तरी) जच्याम् । उच््चलद० । 

चिच्रलेखु सलौ चिन्नः ठेखयति लिख-्ग्य् ङपन्च°) ¶्वाया- 

छरणन्तिणः कम्भागडस्य कभ्यायाम् रथपसरोभेरे च| 

वस्धा्च चिललेखनदच्चता हरिव० १७६अ° वसि ता यथा 

"“छप्ायाव चनं खुत्वा रामा वाक्यमिदं घनः । उवाच 

सदतोद्धव कुम्भाख्डतनया सखी । कुशला ते विशा- 

लाचि ! सव्वंवा सन्धिविग्रह! अप्सरा चित्ररेखा 

तरै जिप्र विन्नाष्वतां खखि ! । अख्याः सव्वं मयेपं परेल 
लोक्यं विदितं सद्ा । णषक्ता तदैवोषा र्यणागत- 

विखया | तामप्रसमानाग्य चित्रलेखा सखीं प्रियाम् । 

शताञ्जलिषुटा दोना कधा वचनमव्रवीत् | परमं ष्टण 

चे वाक्य यज्लां वच्यामि भागिनि! | भरसार वदि 

५९ का०् माग ४ ७२८ 

का कका काक व क = कर ` 

चिव 

मेशदय खः मागयिष्यस्ि मतत्रियम् । कान्त" पट्युपशाशाच 

मत्तभातद्धर्विक्रमम् | व्यच्छाम्यष्ं प्रियानु प्राणांस्ततः 

कमललोचने ! | चित्रलेखाऽत्रगीहाक्यभृषां इषेवती 

शनैः | मैषोऽथः शक्यतेऽ खा भिरे ्  ' भाविनि ! घव- 

ठै! न कुलेन न वरेन नशदन म द््पतः न टेश 

मञ्च विन्तातः सि चोरो भया सखि ! | किन्तु शकय 

यथा कक् बुद्धिमूलं ' मया खि! | प्राप च्ष्टण् भे 
वाज्यं यथाकान्नभवापख्सि । देवदानवयच्ाणां 

गन्धर््वोरगरच्चसाम् | वे विशिष्टाः पभावेण द्परे- 

शाभिजनेन च! यचाप्रघानतः सर्व्वानाङिखिष्या- 

म्य सखि! | मलुभलोकैये चापि प्रवरा लोकनि 

ताः। सप्रराब्रेण ते भीर् | दथेयिष्यामि तानहम् | 

तैवो वित्ताय पटस्य भर्तार प्रतिलपद्यते। सा चित्र 

लेखयः प्रोक्ता" ऊषा हितचिशीषैया । क्रियतामत्र. 
निल्याह वितकेखां सखौ पियाम् । ततः कुशल हस्तत्वा- 

द्यवाखेष्टय' समन्तः । सय्,का सप्ररालेण सत्वा 
लेख्यगतांस्तु तान् । चिलपटगतान् ख्यानानया- 

भास शोभना} ततः प्रस्लीय्यं पट सा चितञेखा 

स्वयंशतम् । कषाय द्धयाभाष सष्ठीनाञ्च विरेषतः"* । 

“ततस्तु देवया पेण चि्रलेखा वरापखराः"ततुध्यायादौ। 
भाग १०।६२ ख° । कुम्भा णडकम्यया चिन्रलेखयैव तथा 
चिन लिखितन्ििय् तः यथा ^'वाण््य भन्त्ी कु 

म्भा रडञितरलेखा च ततस्ता | सख्यष्च्छत् सखम | 

कौटरहलसमन्विव तय् पक्रमे। ““चित्रलेखोत्राच 

व्यरुनं तेऽपकङि लिलोकयां यदि भाव्यते । वमानंभ 

नरः यस्दे मनोहत्त तमादि्श । ष्त्यक्ता देवगन्धेष- 

विदचारणपन्नगान् । टरैत्यविद्याधरान् यवच्चानू शूर 

मानक्डन्द् भिम् । व्यचि्यत् रामशष्णौ चम्रद्,मः 

बीच्छ लच्छिता। श्यनिदद्ध' पिखिखितं बच्छ षा- 

खखच्छो छिया । सोऽसाव साविति प्राह अयमान बहो- 

पते ! । चित्रलेखा तमान्नाय शौवं * कष्ण योगिनी । 

ययौ विद्ायसा राजन् } द्वारकां लंष्यपाचिताम्” 

“मन्दाक्रान्ता नपरलघुयुता चिल्ला” कन्टोम 

चक्र श्ख्टाद्शाक्तरपादके"सटराश्च मेननततमकैः कौत्ति- 

ता चितरञेखेयम्' इ० रण्टीज्डक्तो च ४कन्दोभेदे  “ बस- 

जा मजगा शु दिकखरोमेषति चिलेञेखा" णर.ढी° चकते 
५खन्दोभेदे । ६वजाद्भनामे । “शङ्क श्द्षिम् जगति 

सगदं सार्पं यदासोद् लघे अरजडुवतिशभा गेधवः 



चित्र 

सा व्यधायि । नेताडक चेत् कचसर्दचिद्वतामन्तरेणाच्य् 

तद्य प्रोत' तद्यां नयनबुगमभूत् चिभलेखाद्भ् तायाम् '" 

उज्यललणिः शष्फ० । चितायां रेखायाम् सौ 

रलयौरेक्यात् ६त° । ऽचिनरस्य केखने ए* | "ऊषा- 

ऽजिरुद्धसमा गमभिव, चित्रशेखछद्धितविचिब्र्॑कलभुवना- 

कारम् । (राजङ्लम्) काट्० । { जटाधरः । 

.चितलोचना श्लो चिब लोचनमखाः। भारिङकाख्गे 

चित्रबदाल ° चिल्रवद् खा समन्तात् अलति अा+अल- 

अच । पाठोनमतस्ये (बोयाइ्ल ) जटाधरः । 
चितवन्धन् ९०१४तराषटएलमेरे “विन्रवाडविलवम्म'' मा० 

० ६७० । चिलः वनं शच । २चितलकवचयुक्तं बि । 

वितवल्िक्त ए° वज्गीव कायति के-क् एषो° हखः करं °। | 

पाठोनमतृखं हेमच> . 

चित्रवज्ञो खली निव्कन्प्ं =) ! खगे गरौ महेन्द्रा रण्याञ्ख 
रालनि° कमा  । रेचित्रायां लतायाम् । 

चित्रवहां सलौ चिलः वहति वह--अच् । भारतप्रसिद्े 
. नदीभेदे “करोभिौँ चिर्बाच इं चिन्नसेना निम्नगाम्» 

माग्मौ* € । मानानद्यु क्तौ “ष्करिल्या तथा मेध्या 

नदी चिह्लवहा तथा” भा० उातु०१६५य० तीर्योक्तौ । 

चित्रवाणा ए तरा तभेद “"चल्नवाणचितवम््ां छवम्द 

| द्िभोचनः”” भा आ० ११०ख० । रचितृश्रबुक्ञो तिः 

विचवाहनं ए मयिपूरेश्वरे नागभेदे । ““मखिपृरेश्वर 

राजन् ! धन््न्चः {चिलवाहनम्' "मान्या. २१५अअ० | 

चिज्रवोय्ं ए० चिबमाययं वो््यमद्ध। रक्गेरण्डो । राजनि.। 

चिततेगिक ए० िलवेगोऽख्यद्य उन् । नागभेदे “वराको 

यौरणकः पचिनचिनत्रेगिङः'› भा० खा० ५७७०1 

नागोक्तौ । 

वित्रयाला स्त्री चिन्रलेखननिभ्प्रं याथा याला । चितलेखन- 

निम्सांणा्थांयाम् शालायाम्, जालिन्यास् हेभर । 

चितश्रिखुख्डिज ० चिनगिखर्ड़िनोऽङ्गिरसो जायते 

जन-ड । हस्यतौ अमरः | चिलशिखख खिडप्रतादयो- 

ऽप्यत्र | 

चित्रशिख र्डिन् एचः शिखण्डः असख इनि ।^भसी- 
चिरङ्किरा अतिः पलस्य: प्रलहः करतुः | बलिष्डति 
सप्ते श्न यादिलथिखर्डिनः” इत्य क्ते सपर हनिश् | 
अमदः । ^ हिते कष्यःख्याताः सप्र चिबरधिष्ठ यिङ़- 

ॐ २ ९ * | नः। तदच कमतिभिभू त्वा यतृपोक्तः याद्शत्तमम्" | 
^मरीचिरतङ्किरयौ एलसयः एव इः कदः । धिश्च 

{ २९४८ ] शिवा 

मष्ातेजास्ते हदि विल्श्खिरििनः। सिप्र प्रतयो 

तास्तथा खायम्भरयो जटः रताभिध््यने 

लोकास्ताभ्यः शास्त्र" षिनिःरूतस्” भा० शा० ११७० । 

चिव्रा्रस् ए चिल्रं शरोऽ । \गन्बबं भेदे ̂मङ्ाश्चति 
खिबशिरा कर्णीयुरनवस्तथा” ङइरिषं* २६१० गन्छवे- 

भेदोक्तौ । रम॒नुरोषविभरे सत्वभेदे छद “चिबधिरः 
सरावङ्कदि तद स्कारिमेदकशारिकार्छाख्खसन्द्श वि- 
अदधिं ता मलपूरीषविधाः'” खुश्ुतः । 

चित्रभोर्पक ए० चिल" थोषेमद्य कम् । कोदभेरे डतः । 

कोटशब्द् २०५८४ दण्यम् । 

चित्रसप इ° निल्यकशवं ° । भाल घागरपेः चन्द्र । 

चित्रसेन इ वराते ^तेषां तराङय एला चला 
रः प्रधाना बभुवुः । इर्ययोधने इभयासनोविक्खं - 

खिबसेनस्े ति?” भाग्खा० €५अ० | रगन्धर्वभेटे ) {= 

लरसेनख थोतोष्णस्तथा चिवरयोऽपि च! णते चान्ये 

च गन्धां धनेश्वरष्ठपासते” भा० श १०० । ततर 

खेचराः सः चित्रेने भ्यवेदयत् । गन्रेराजस्तान् 

सर्वानत्रदीव् कौरवान प्रवि भा वम २४०० | 

अल नेन ततृपराजयकथा तम्नव श्वम् । ^“ ब्ोगन् ै- 

राजान" चिलसेनमरिन्द्मस् | विजिम्यो तरसा संख्यं 

खेन प्राप्य सदजेयास्””' भा° पि° ४६अ० । चिितरयुपरा* 
दिलितयान्मेते सत्यं कोकयिवेचक्रे व्रह्मपादजक्षनिय- 

भेदे कायस्यथब्द !<११४ द्यम् । ५नदीभेदे खी. 

चिलवदह्ाशन्द् द्यम् | 

बिव्रह्स्त ए° चित्र आचर्य इस्तः इसतक्रिया मन | मह 

युद्धाङ्गहस्तक्रियाभेरे चिब्स्तादिके लत्वा कच्चावने 

च चक्रतः" सा० सर र२श्र० | भोलजरासन्धयो मेख 

युद्धव शने । 

चित्रा खली च्िवि-खच । ।मषिकपर्यो" रगोडुम्बायां दभ 
हायां $द्न्तिकायां मायायां &सर्पभेदे ७अनदीभेरे च 

भेदि* । टचिलयुपनसख भगिन्यां खा च नदो भूल चितु 

पथा गदी जाता सेव वितु नदी। चितुपथान्दे ब्दम् 

€अषवरोभ दे हेमच^। १०बजाङ्मामे दे उच्चमखिः। 

"पृरभप्रे ट्मध्ये तु रकित सविशाखिका | सचित्रा च- 

भ्यकलता तुङ्गविम्बनटुलेष्धका | रङ्कदेदौ शदेवौ । चेय 

स्वरुणा; शिया” ““चलानाम यच्छन्दोऽखिन् खस्त्रयो- 

माक्लतो यौ” ह. टी चक्तो पद्चदथाक्ञरपादके 

क दतभेदे | राथिधक्रस्ये \२्मश्चलभेदे। सा व 



[व क 

चित्रा ¶.२९४९ ] विचि 

राशिचक्रस्य १७१३।२० अवधि १८§।४० पयय नत" १९।२० 

वत्खष्टपादिक्मृ अच्चषाशब्द् 

४९७४० उन्नम् । ^ ननिष क्रयोरयगे चिव्ाचन्द्र- 

मोरिव” रघुः | चिलानामके चनद्रकलने १दच- 

कन्यामेदे च| १४नेवीरो १५ तदरूरवायां १६मच्जि- 

हायां रानि | चिल्ायां जाता ण (“चिबारोह्िणौ 

ङविक्ारोद्हि्ोभ्यः स्तियाूपसं ख्यानम्" वान्ति» 

जाता्थाँखो लक । १७ चि्ाजातायां खियां सन्नौभिन्न त॒ 

न लुक चैव; द्त्येव। 

चित्रा नि चिन्रमचि यद्ध षन्च समा०। वचित्रनेलयुक्त 
स्तिया धिच््वात् छेष । सा च रथारिकाखगे लिका 

श्टतराङ़एलभेरे ४० ““चिनोपविश्षै चितरास्चचचारुचि- 

नाङ््दच ईइ” भागखा० ६७अ० | 

चिचरा्ञुप ए नित्यक' पप्तो द्रोणएष्ययराम् शब्दाय चि० । 

च्य'शाद्याल्मिका 

विताङ्ग एर श्तरादएब्रभेदे । “अयोगा ङावाडदिता् 
चिलकुण्डल :” भा ०११७० ततृषबोक्गौ । र्चिवाङ्गयुक्त 
माले लि । रर्चिवक्े ऽस्रे ५ चिलके (चिते) 
राजनि । चिव्रमङ्घ' य्त् । € हरिते ऽमञ्चि- 

ह्यां टडिङ्कुले च न° राजनि° | 

त्विवराङ्गद् घ शान्तनोः सत्यवत्यां जाते पतमेदे। “भ्रः 

खल पितः प्रियचिकीपेया सत्यवतीं भातरष्दबषाहयत् 

यामागेन्वकालोमिनि वद्दां पूर्व“ कानीनो ग्मः 

पराशरादट् हौपायनोऽभवत् | तानेव शान्नोरन्यौ 
दौ एवौ बभूवतुः | धिचिल्रवो्यं खित्ाङ्क्दञ्च लयो 

रमाप्रयौवन श्व चिताङ्दो गन्धर्वै हतः विचिन- 

बीर्यंस्तु राजासौत्" भाः चा° ९५अ० 

बह्मपादज्ञचिन्गुप्रादिलितयान्तगते आअधोलोकविचारक 

गचतमेदे च। कायस्यभेद' चिवाङ्कदसपक्रस्य “कले- 

दश सहल्ताणि नागलोकेशवरोभव । ततच्जिलोकनाय 
ख्व मिन्द्रतुल्योभविष्यसि""इति प्रति तं बाद्णशापषटक्ता । 

“तत च्ानन्द्मनसा गतचिव्राङ्गदस्तलम्"” द्यू क्रम् 

अचार नि्यतन्त्रे । $गन्ववोमेदे । हरिवं० १०८अ० 

दण्म्। ५अपसरोभेद स्न |“. लम्ब घा टता चौ च चिता 

विलनाङ्गदा रूचिः” भा° चन् १६० | भखिपूरेश्चरचि- 

लवाद्नस्य कन्यायाम् श्लु गकलवमेदे च सौ 

"अभिगम्य सहाबाद्धरभ्य गच्छन्हगैपतिम् | सयिपूरेश्वरं 

राजन् ! चन्र ्' चित्रदानम् । तख चित्राङ्गदा लाम 

इद्हिता चार्दयेना | तां ददथ पएरे तस्जिन् विच. 

रन्ती यष्च्छया | दाच तां वरारोहां चकमे चैब- 

बाहिनीसू्” भाण चखा० १२५० “चिन्राङ्गदा वरा 

रोहानपराध्यति किञ्चन" भा० चखाश्र ८१अर 

चित्राक्रद खः सनौ चिाङ्ग्ं धते सू-किप् ६त० । सय- 

वत्यां शान्तनन्टपकलतभेदे राजनि° | 

वित्रारौर ए चिां नच्त्मटति चित्रः वा अटति शट, 

वार ईरच। १चन्द्रो रषर्ाक्े शिवालुचरभेदे 

रेवलिद्ागरक्राद्भितभाले च मेदि° | 

विघ्ादित्य ४* चिव चितयुप्रख खादितव्यः तत्पूजित- 

लात् । प्रासतीषेस्े चितगर्ठस्यायिते आदिव्यरन्तिभेद 

चितृपथाणन्द दण्यम् । 

विक्राज्च न° नित्यकस्मे° | चिनौदने “दध्योदनं हवि 

मांसं चिल्ाचभेव च” यान्न तलु णन्तु 

“खअजाच्तोरेण संखिनच्ना यवा तिलतण्ड.लाः । अजा- 

कदय रक्तन रक्ताचितरान्नसंन्निनाः'' दौपिकोक्तम् | 

चिक्रापूप एर निलयक्बं ° । पिष्टकभेद विका० । 

चिवामघा स्त्री ऊषसि निघयट् : | [ राजनि । 

चिच्रायस न कश्मो° ऋच समा० । तोच्छलो हे (रसात) ! 

चित्रायुध तिर चितुणदरादुघान्यख । ¶वाखयाबुधयुक्न 
र्टतराद्एतृभेदे षु चितायुषो निषड्ो च पाशी 

इन्द्ारकसख्लधा' भा० च्छा ११७अ० | “काये िनुर- 

न्तरादिता चित्रायुघछदावहन्?' भा. दरो° २९ । 

कमे । व्ाञ्यथां युधे न° चिनायुघ्ठरच्ितम्'" भा० सर 

१६अ०। [ चितृचिख्ितएत्तलिकादौ । 

चिक्तारम्भ दए चारभ्यते सा+रभ कमेखि चञ्ज ७त० । 

वित्रापिंतारग्धे वि चितेऽपिंव छारम्परोऽखय । चित 
लिखिते “तच्छासनात् छाननमेव सवे चितापितारम्भनि- 

वावतेख्े ” कुमा० । 

चतुव ए* चित्ाखि विविधानि चन्द्राकच्ताणि वसन्ति 

यखां वस छ--ए° दषं; । रातौ “साति चितावच्चः 

खा चिताणि स्ट वसतोति'" शत° बरा २।३।४।१२। 

“चिताखि यहनक्तादोनि"” भा | “चितावो ! 

स्वस्ते पारमसौय'” यल्° १।१८। 

वितिक इ" चेतिक्+षो० । चदृमासे शब्द्रला" चिता 

स्ता क । चिताशन्ट् सलौ । 

चितिन् ति च्ित्-खिनि चित्+अस्यधँ इनि वा। 

$आश्कारके रचितुयुक्त च। स्यां ङोप् । “भ्रमि. 

बिद्षासि तजिरा चितिणोष्वा' ऋ ५।१२।२। 



चिदु 

^ चितिणोषु चितदभेुक्ताच' भा०। नायिकाभेदे 

श््ली रतिमञ्चरो | “भवति र्तिरसन्ना नातिदोष न 

तिलकुषुन चछनासा द्िण्दरे होत्यल। चौ । 

चन्दरौ खा इधोडादश्ख्टुण- 

विच्वि्ा चितिणी चिल्रवक्ना | पद्धिगौ चिनिष्ो 

चेष शङ्किनी हस्तिनो तथा | चभो खनो एषोऽ 

स्तोपु'सोज†निर चणम् । शके पर्िनो ठा चिलिष्णौ 

रमते खगम् । षभ शङ्किनी दुष्टा इच्िनो रजते 

हयम् । पद्विनी पद्मगन्धा च नोनगन्वा च विलिणो । 

शङ्किनी स्तारगन्ा च षन्द्गन्धा च ₹हस्तिनो''। 

चिज पु" ६त०। श्चन्द्रे शब्देच" ! रचिलेश्वरश्िव- 

लिङ्क न~ 

चिच श्वर न° प्रभासक्तेव्स्य चिव्रगुप्रस्थापिते गिव लिङ्भेदे 

यथा “ततो गच्छेन्द्हादेवि ! विने श्वरमदत्तमम् । घदुषां 

सप्रके तद्य स्थितमाम्ने यद्िखे } लिङ्ग म्ाप्रभावंदह्ि 

स्ैपातक्षनाश्नस् | तन् चिबरे श्वर पूज्य नरकात् न म~ 

वद्धयम् । यत्तदस्थिगतं पापं चिल्लोभाजजयति प्रिये ! 

तात् सर्वप्रयत्नेन चिन्नो थं पूजयेत् सदा ! तश्ात् पाप 

खुतोवापि नरकं मैव पष्यति" | 

चितोक्ति श्तौ चित्रा आ्ाचर्ययंकरौ उक्तिः। 

बाणं विज्ञा । २चिल्लङथने च । 

चित्रोपला सलौ ६त- । चित्र उपलोयस्याम् । शनदौभेरे । 

“चिन्नोपलां चिलपयां भञ्चुलाम् मञ्ज वाड्हिनोम्* भार 

स्तीप €ख०। नदौकथने। स्यं चित्रोत्मलेति प॒र- 

ओो्तमतन्त्वे चक्ता। नदौ तन महायुखा विष्णु- 
पादरिनिर्मेता। चिनोत्मलेलि विष्छाता स्देपापदरा 

शभा” ““चिनोत्यला भङानदी" रघनन्द्नः । 

वित्रौदन इ निव्यकसै* | केठवलिद््पे चिलान्ने चिना- 
चशब्द रचणसक्तम् । “चिलोदनच्च केदस्यः स्वमच्छः 

समञ्चं येत्” शंद्का० त° । 

चित्य निर चिल-कनेखि यत् । पज्च “व्य भा घल्योदिवि 

चिलः रथम्" ऋ०५।६२।७। “चित्र पूज्यम्" मा । 
चिद् अव्य° । चित्+एषो° । साकल्ये चिन्छब्दायै । तख 

वसाकल्याथेतवेऽपि “खथ निपाता उञ्धावद् षवे 

निपतन्त्य पमा ऽपि" निर्त्तोक्तेः अव्ययानां 

सनेकाभेतवात् वा २पभायाम् । “व्टधि चिदिष्युप- 

भार्ये?” निर० } रनन्दायाम् “कुन्द्माषांचिदारेदिति 

तञिते” निर° ।, “ चनचिदिवगोलनादिसविताण्ने डि- 

खव्वां 

कटठिनघनङ्चाटया 

चऋाङ्ाय- 

[ २९१४० | 

। चिदात्मन् ए" चित् चेन्धमात्मा खर्पमस्य } 

चिन्ता 

नैष गतेः? पा षट परेष॒ तिन्त मातुदात्तम् । 

देवः पचति चिद्” सिर कौ० “ङितः च चिदुत्तरम्” 

पा०। ““खविद्यमानपू्ं चिडुत्तर यत् किंढन्त' तदुयुक्त' 

तिखन्त' मा्तदात्तस्'* । ““विभक्तैन्तं डवरडतमान्त- 

शिमोर्पं कि षतम्" सि° कौ° । 

{दिटदाकाश्च ए० न० | विट् आकाशमिव निर्लेषलात् 
सव्वांघारत्वाद । द्ाकाथवन्िरयेपे शुद्धं बह्मणि। 

चेतन्य- 
ष्ठरूपे परात्मनि प्रत्यगात्मनि परषुर्षे। -एनदूपं 

भगवतोद्यरपद्य चिदात्मनः” भाग° १।२।२५। श्चोकः 

चिदाभास ए चित आभासः प्रतिविम्बः बुद्खावाढम 

प्रतिविम्बे जोवे “बुद्ध्तिचिदाभासाविति बेदान्तकरा" ! 

विल्रदोपशन्दे उश्यम् । [श्ृदयालौ हेमच 

चिद्रूप ए" चिदेव ूपभस्य । श्याकनि, रस्फ् तिं मति च । 
चिन्तन न° चिति-भापे ल्युट् । अहध्याने (“परद्रव्य घ्वभि- 

ध्यानं भनसाऽनिष्टचिन्तनम्” भः | बुच । चिन्त- 

` नाष्यत् स्त । 

चिन्ता सी चिति-माते | ?अदुध्याने सार द उक्ते 

श्व्यभिचारिुखभेे च तत् ““सष्टतिचपबताम्लानिषिन्ता 

वितर्कः” व्यभिचारिणो विभज्य “ध्यानं चिन्तां 

ह्ितानाप्नेः शन्यताश्वासतापललत्” सा° द कचि 

वस् । “चिन्ता ज्वरो भचष्याणां वस्त्राणामातपो 
ज्वरः” चाणक्यम् । “'चिन्तासपरिनेयाश्च प्रलयान्ता- 

खपाचिताः' गोता | “धमेक्रियात्मचिन्ता च सात्विक 

गुणलकच्णस्''मदुः | शद्शेनसंभो गभावना मेद रसमञ्ज। 

चिन्तामणि ए० चिन्तायां सर्वकामदोमशिः भा० त°}: 

चिन्तिता्ेप्रहे भग्णिभेरे “चिन्तामणोलटारांच्च चि~ 

न्तिते सेकामदान्'? हरिव १५२अ < ̀ सामथ्यं सम्पा- 

दितवाञ्क्िताथेचिन्तामणिः स्याच्च कथं इन्भान्”? 

भटटिः। शसर्पेकामरे परमेश्वरे च“खायुरारोम्यमञ्च भोगां- 

खवाहषद्किकान्। ददाति ध्यायतां नित्यम् सर्वकाभप्रदो- 
हरिः" १ सतस्य सथात्वम् । श्मन्तरविेषे “सहज - 

स्यानगो भौमो भाग्यस्य डडइस्परतिः ! चिन्तासणिखमा- 

ख््योऽयं यातुः शंकल्यपूरकः"* च्यो° छक्र 9्यातुायोगभेदे 

५बु वेदे त्का०। हैस्छथेमणौ “यथा चिन्तामधिं सस,- 
षा लै काद्नतां तजेत्"। पद्मोत्त०ख० कथिलग्टङ्प्रा- 

दभते तेदीयचिन्तासिदारकगयदेत्यना चके गणेश 

भेदे वत्कथा “रर इवा मड्ादी्यः चिन्तामखिस्लया- 
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दपि 

दूतः चिन्ताभखिरिति श्यालं तव नाज भविषयरति। 

्स्च्चिन्तामणख्िं नाय ! त्वमेव खलौकुर् ` प्रभो" ! | 

“शनिना कप्खिनाखौ प्रा्थितोऽभिजिताऽपि च । भखि- 

च्चिन्नासखिन्ध,त्वा शुशुभे सं विनायकः | श्विन्तामखि- 

रिति ख्यातिन्ततोऽपि परभां दधौ | कपिलखग्टष् 

छातः कपिाख्यामतो ययौ *” ्क० प° गणपति 

चिन्तामपिविनायक ° काशौस्ये गणपतिमतिभेदे 
““चतुर्यवरणे काश्यां मक्तविन्नविनायकाः। बृष्टव्या ष्ट 

चेतोभिः स्यष्टमषटौ विनायकाः" इत्य पक्रमे 'शडेरम्बा 

इद्धिदिगभागे चिन्तामखिविनायकः । भक्तचिन्तालणिः 

साच्चात् चिन्तिताधसमपकः”” काशो- ५* ० | 

चिन्तावेश्मन् न° &त०। यन्बणाष्ट्डे। 

विन्ति ४० चिति-षन। देधभेदे व छराष्ेण सह हन्द 

कात्तकौलजपा० पूर्ैपदप्रशतिखरः चिन्तित्तराद्राः। 
चिन्तिडो श्लौ तिन्तिडी+-षभो° । तिन्तिडक्ते हिष्को० । 

चिन्तित ति° चिति-कम्पषि क्त । चिन्ताकन्मं णि “स्या 

. खं सष्ठपयास्ग्सि चिन्तितानि” किरा० ! कर्तरि क्र । 

२चिन्नायुक्तं रेतच्नाभिकायां च्ियांस्त्री | भावेक्त। 

४चिन्तायाम् न° । 

विन्तिति स्तो चिति-क्तिन् बा इट् णिलोप । चिन्तायाम् 
शब्द्रल1° । [तिका । 

चिन्तिया स््ी° िना-खा्यै बा० ध | चिन्तायां 

च्विन्त्य ति° चिति-कम्परंणि यत् । चिन्तनौये "केषु केषु च 

भावेषु चिन्योऽसि भगवन् ! भया"? गोता । ` "खयं {डि 

सवधम्प्यां धम्य चिन्यतमोमतः'” माराच ४४० । 

चिन्तयदयोत ए" चिन्यःसन् द्योतते दुत-अच् । देवभेदे । 

“गणा देवानामद्मपाः सोमपा लोकाः छयामासतुषिता 

जद्मकायाः । चाभाद्रा गन्धपा उद्िषाख वाचा विर् 

द्वा मनोविरुद्धाः । शुद्धाच्च निर्माणरताश्च देवाः 

स्पर्थाशना टशेपा आच्यपाञ्च | चिन्वद्योताये च देगेष 

खख्याये चाष्यन्यारेवताश्चाजमीट् ! | इपखगन्धयेपिशा- 

चदानवा यत्तास्तधा चारणपन्नगाख'> मा०खदु०१ ८० । 

दिपिट ए० चि-पिग्च् कि्चि। (चिडा) ख्याते षुके 
हेमच० ; तत्करणप्रकारादि भावप्रण उक्त यथा 

“शालयः सतुधा अद्रौ श्ट्टा अष् टितास्ततः ! कदि 

 ताश्धिपिटाः प्रोक्ञास्तं खता: दुका अपि । शालयो 

यवनालाद्याश्विपिटा पुदिवद्धं नाः” । खद्य भच्छाभच्छतव' 

{ २९५१ } 

यथाहि; †सद्रलन्न' एधुक शुङ्ग देधविधेपकरे । ना 

७१९. 

विर 

न्तशख्ल' विप्राणां भोजने च निवेदमे। खभच्छ तत् 

यतीनाद् वि्वाब्रह्म चारिणाम्" ब्रह्मदे° ए । ८नासि- 

काया गते इनच् पटच. विक्षचि च पाण वान्तिर 
पिट प्रतेचचिः | रेनतनाचिकायां (खदा) श्तहति 

ति° (चेषटा) ख्याते दाँ ““करतलपौडनविप्टी- 

ऊतचरवणणटेन' काद् । “खच्नतो मांसलोऽद्धशो वत्तं 

लोऽतुलभोगदः | वक्रोहखेञ्च विपिटः खसौ- 

भाग्यभञ्चक्तः | चिपिटौभिमेबेहासी" दति काशो० ख 
९७ । प्रान्तं अङ्क, लानि पौडनेन ५ नेवा क्ललतायाम् । 

^'इअस्ति हिचन्द्रसतिरस्ति जनद्य तत्र श्चान्ते टगन्न- 

चिपिटीकर्णादिरादिः”" नैष० 
रथं नेलान्ताकलोकर णम्" माजि० । अङ्ग ल्या दि नेत 

प्रान्निपौडने एकप्दाचसख द्धा भानं लोकप्रसिद्धम् । 
यश्डाशिनीदे स्तौ राजनि०। पुषोः चिप्टोऽपिं 

एके हेनच० । ख्ये क । चिपिटिक ध्रथुके अमरः | 

चिपिटनासिक ° चिषिटा नालिङ्ञा यत्! {देशभेदे 
स च देशः “उत्तरतः केलासः” दव्युपक्रमे “केशघरचि- 

पिट नासिकदासेरकवाटधानाः”” &०स० १४०३० कूमवि- 
भागे छन्तरखाशक्तः। सोऽभिजनोऽख्य अणः तदाजाखो 

वा बह्त्वे लुक् । तदे शवाडिष तन्न.पेष् च ब० व०। 

चिपट ° चिपिर+एष्ो* । एके सदः | 

विष्य ए “नखमांसमधिष्ठाय वातं पित्त चरदोडनाम। 

करोति दाषपाकौ च त' व्याधिः चिप्रमादिरेत्*' 

भाव उक्त नखरोगभेदे । (आङ्गल डाडा) 

वि(ह)प्िका ए रात्चिरजन्तुभेदे "लोमाशिकापिष््ल 

चि(दि)पिकाख्यौ वल् गु्ुलृकौ शशकञच रातो” ह° 

स° रुरञ्च० । “स्वे खकालोतृक्रमचारिणः कदे शख 

नाशाय टपान्तदा वा तख दिवाचारेऽनिरफलसक्तम् 

<“नानाविधानि विरुतानि दि चि(द्ि)प्मिायास्तां 

शभः कुलुकुल मै शुभास्तु शेषाः” ० रु° ठट | - 

चिप्य ए° ख्तोल्ल लमिभेटे ठजिशब्दे दण्यस् । 

विमि एर खि-बा० मिञ | रशुकखने श्ड्ट्रला 1 २षड 

के (पाटशाक) ष्ब्ट्माला । दार्ये क तताय 

विर् नर दि-रक् । श्दौषकाले । तदत्ति जि पदाचे ति" 

लवादौ (18) तिकठे गणे शब्दायेचि° “'दौषैरतौ चिर ̀  

क्रियः"? अमरः ! चिरजौवो चिरकारो चिरजालादि्। 

^“इगन्तशिप्रिरीक- 

विरकारिन् हि° चिरेण करोति शशिनि । शरेय कम 

कतरि दीचेषते, । रगौ तष्य एतमेदे इ०। 



चिर 

शन्विरजारो जडाप्रान्नो गौ ैनस्याभषत् सतः | चिरेण 

ब$काव्ययि विस्छष्रायोन् प्ण्वयते | चिरं सञ्चिन्त्य 

वथा शिरः जरत् विर स्वपन् । चिरं काथाभिपरिच्च 

तस्य 

स्वार्थो क, 
चिर्कारो तथोच्यते" भा० शार २६७अ। 

जिर्कारिताकलं तत्राध्या वख तम् । 

चिरःकारः क्रियाऽम्तवरष्य ठन् बा | चिरकारिकोऽप्यत् 

नत वोद्ा° | 

विरकाल ए० कश्प* | दोवज्ञाठे | [क्रियाक्ारके मरः | 

=~रकरेय तिर चिरा क्रिया यख। दोर्षश्ते विलम्बेन 

चिरजान त्ि* चिरं दौगाले जातः। दीचकालजाते । 

इन्ददास््रशन्धे €४५० उक्तो मा० व वाक्ये उद्ा° 

चिरजोवक इ० चिर जीवति जोव-रल् ल् । ¶जीवकटत्े । 

अटांघरः; | र्चिरजीवनयुते त° 

विरजोविका सलौ कम्म०। दीर्भकालत्तौ “श्णीष्व 

विच त्चरजोयिकाश्च कठ० उ० 

चिर जोविन् तिर चिरं जोकति जोव-खिनि। ¶दोषकाल- 

जोवनयुक्तो विष्णौ श्काके च पु° भेदि ४जीवकषन्ते 

५शालमलिषटसे ए राजनि । ६ म)कण्डेगे ““कलयामा 

कलिव्यांसो उलुमांश्च विभोषणः। 

जप्रोते त्विरजीविनः" ति° त° छक्तष अखश्रल्यानादिष 

'मचरजोवीो चथा त". भोः" तिर्त° | माक्रण्डे यपजा- 

भन्तः । खथ राज्नोबभूवैव द्य विरजोविनः” (दशर. 

भग्य) राभा० चयो १।३६। ॐोकः । [ दा | 

{चिरस्चौ विन् ए चिर जोवति जोव-िनि। चिरजोविप- 

कपः प्ररश्दुरामञ्च 

{रण्ड स्तनो चिरेण आटति पिदग्टहात् भटंगेचस् 

अट-कच धो । श्यौवनवल्यां पिहगेहस्यायां 

श्तरियास् । खलरः र्युवत्यां रूद्रः । [शब्द्रल्ार । 

` चिरलिक्त ० चिरस्तिक्तो रसो यत्र ! (चिराला) भनिम्बे 

{चिप्र लि चिरे सवः चिर +त । चिरन्तन पुरातने जटा० | 

चिरन्तन तिर चिरम्+भवारये श्यूल् तट् च । एरातने 

मरः ! “खदस्तदले निमाने सनिदिरन्तन- 

 सलावदभिन्यबोविथत्" साः । स्तिया डप् 

चिरपांकिन् ए* चिरेण पाजोऽस्तयरख इच्जं रत्बाव् इत्नि | 

कपिल्ये, राजनि । 

चिरपुष्य ६* विराण पुष्पाख्यख । वकृलटक्ते राजनि ° । 

पिरम छन्य० चिर! रक । ब्धकाला्यै हेम । भचिर' 

अकोरख भवना, खस शो" नेष० | “ततः प्रजानां चिर 

<साक्रना धताम'? । ‹विपक्लभाने चिरमस्य तस् षः ' 

[ २९५२ हिस 

रचः | एषं क्रियाविगेषणत्वात् विरच्दात् हिनीयेत्ययि 

मविदमडति। चिरन्तनः चिरञ्जीवन इत्याद्य वात्र उदा० 

चिरभे्िन् ° चिरेण मेहति मिह-खिनि । दोऽ- 
कालेन प्रक्लावकारिखि गहूं मे हेभच, । 

चिरम्भण एसी चिरं भणति भण-खच चिद्ले विका०। 

तस्य दौचकालरावात्तथात्वस् । 

वचिररात्र नर चिरा रातिः योगविभागात् ऋच् समा० । 

दोैकाले रनचररात्नोपिता खमे व्राह्मणस्य निवेशने?” 

मा खा० १६८ । “चिरराढ परखितं कम्पं तद्गत 

कतं मरति". भा०उ° &३अ१ । 

विररातराय अव्य" चिरराबमयते अय-~खण् उपर सञ। 

दीर्ैकाले। “इविरयद् चिररश्वाय लद्धानन्त्ाय कल्सते" 

मतुः .५थक्यते दस्तप्रजेऽवे चिररात्राय जौविदस्" 

भा व° ६अ० | < 

व्विरन्लोक इ चिर च्विरकारस्यायौ लोकरायेषास् । 

प्रा्रपितिलोजेष पितष “स॒ ए: पितणां 

लोकानामानन्द्ः"” तैत्ति ० ¦ ““चिरकालस्यायो लो- 

को येषां पितणां चिरलोक्ाः पितरः 

विरविह्् ० चिरं विलति विल-भेदने व । करच्जेरजं 

“चिरविल्युतं षख्य' पनसाज्ु नसंकलन् + 

[ अमरः । स्वाय क अत्रार्ये 

भा । 

खसरः;। 

1०2 रञ ५५दखछग> ¶ 

विरसा स्त्री चिरं सता) व्ककालप्रसववल्यां गवादौ 1 

चिरस्थ तिर चिरं तिष्ठति स्या-क। $चिरस्थायिनि २ना- 

यक्ते पु लिका०। ख्वा- चनि! विरस्वायित् दो 

कालस्यायिनि ति° स्तियां डोप । 

विरस्थं ङव्य° विरम्यते अस॒-यत् शक | 

आसरः | “चिरस्य देव तोलियतेद" कमा” 

वराटिका स््ली चिरमटति चट~-ष्व.ल् कापि तद्म) 

शे तषनसवायां रत्नमा । रचटिक्ञालनायःञ्च (पावाड़ो) 

वेद्यम् । 

दौधंकाक । 

ॐ > 

खिराटिकायाः वबद्यकम् । 

चिरात् अव्य चिरमतति खत-क्रिष् 1 शदींकादे, 

त्वराहारेः समाग्रतम्” रासा ४।२७।१७ “तस्या 

{चिरान्दहतास् देन स्टगकाङौ निवरतः" ड्तो०॥ 

रगरूडे ० तिका० | रेचिरतिक्तं (चिरात) शब्द्र” 

विराय चव्य° चिरमयते अधै-खण । चिरकाले दौचकाले । 

"चिराय यदिते सौम्य | चिरणद्चि म॒ इःखितः" 

मा शा* २६७० । “विराव ना; प्रयमाभिचे् 

चिर्लोम ` 

गोश शुडख एरातनख यद्वायऽमर्लाति ` 

तरक का एका सक 



जिवि 

ताम्" । “अभोहमासाद्य विराव कालः भाषः। 

चिरायुस् एगचिरमा सुयब्द । षदेवे । रचिरजौोविन्नि ति 
सिका “लच्चदोद्ंदा च वीोदयवन्तः चिराद्षं च एतु 

: जनयति" छुञतः | = [अचिरायीत् । वैद्कोऽयम् । 
चिरि हे खाद परण स्कर्ट ! चिरिणोति 

विरि ए" चि-बार रिज। एकखगे लिका० । सार्थे क | 

ततारथे हेमच॑* ` 

चिरिख्टो खलो चिरर्टी+पुषो" ] स्ववासिन्यां पितुगेड- 

 स्याथां कश््रायाम् नरे रिमध्यपाठान्तरम् । | 

उिरि विल ए" चिरविल्व+पुषोर 1 करणतनडक्े भावप्र° । 
विरु नञ चोयते चि-बार खक । बाच्सन्धौ शब्टच” | 

चिरे श्व्य° शिरमेति इ-विच । 

चिररातृाय विरस्याद्याञिरा्यैकाः" 
चाटरशब्द न चिरे चिरेण चिरात् 

भाडुजदौचितः । 

चिरेण अव्य° चिर वा एनप् | दौषेकाञे “निद्रा चि- 

„> रेख नयनाभिष्खो वभूव" रबुः। ^“चिरेख मिव' वजनो- 

यात् चिरेण च छत त्यजेत् ¡ चिरेख च त भित् 

विर" धार्म ति?) माऽ चऽ २६७अ० ) [हेम | 

अमरटीक्षायाम् 

षति ग्ट्यन्ते” 

{ २९५१ ] 

दो्षेकले । “चिराय 

च्िभेटौ शली चिरे भटति मट-अच गौ "ङीष् पृपो.।ककंद्याम् | 

ददि 

कायां शब्द्रत्रा° चिज्ञ+खाये क चिद्गगब्टाये एर 

“खरोद व्यावो । सिंहा मरचि्ङाः' ना> 
दरौ ख० | 

विज्लभद्या खो हत° । इट्प्रिलारिन्यां शन्टच । 
चिह्खाभ ए. विज्ञ द्व प्रसद्यहारित्वादाभाति खा+भना-क | 

पन्विभेदके चौरे विका० | 

चिलि ष चिह्ञ-द्न् । भ्बमध्ये शड्टाध चि | ष्यार्ये क 

तताय} ^“सद्धिलचरकेतनशरासनानतां चिद्धिकाल- 

ताम्" कादर 

विज्ञ स्त्री चिह्ध-बा° ३ । चद्रवास्तुकशेके राजनि०। 

“तर ,लोयकोपोदकाऽश्ववला चिज्ञो पाल्धावालत कप्रम- 

लोनि । ड मठ एरीघाणि सच्वारमधुराणि च । मन्द् 

वातकफाण्याड रक्तपित्तहराणि अ । कदुविपाके करभि 

मेधाग्निगलवद्खनः | सक्तारः. सवदोषन्नो वास्तको 

रोचकः रः । ` चिज्लौ वाल्तकवत् न्नेया पाद्या 

तण्ड्, लोववत्"” छख । रभिच्ञिक्रायां ट्र । खां 
क | चिज्िकाष्यत्र । 

चिवि स्तौ चोक॒ एषो० । चिगुके जटाधरः । 

दिविट इ° चिपिट +षटषो० | चिपिटे तिका 
चिविक्ञिका स्र रक्दलायां नु दर्ुपभेदे राजनि° + 
विबु(क) न° चोव-खंवरणे उ एषो° खः । चखोटाघोभार 

गे अमरः «वस्ति. ताल्दर' शषः चिवृके गल्- 

शुख्डिके यान्न० } श्वार्ये क ततैवार्ये। रेचङ्गम्द- 

क्ते एर राजनि | 

विभिंठ ४ चिभैटौ+-षषो° । †करककटोभेदे गोरच्तक्कटग्राम् 

जि) राजनि } फवे न “चिभिद' सधुर' खं 
यरु पित्तकफा पम् । अव्यष्ण' ग्राहि विषटभ्धि पक" 

व्णश्च पित्तलम्'” भावप्र° ततूफलशुखोक्तिः । [चिच | 

चिल वासे अाच्छादने तुपर०कर सेट् | किलति अचेलीत् । 

रम्यलः १कराटोभेदे २ खद्योते विष्य्ति च भेदि. । 

विलि चम इ* चिल-इन् चिलि वास चिनोति वि-सक | 

(जेकेषडडिया) मल्धयमेदे कमरः । चद युषो 
चिलिचोन गविलोचिम चिलोचिभिः चिकीचीम चे- 
लिरोभ चेलिभ्र छ्िद्धिम ;चलोचौनि इति द्पान्तरा- 

णि! (चेङ्क) शयाते सत्यं भरतः) 

चिशलमौ नक्त इ° चिक्न-क कभ्म० सन्नायां कन् | (चेद्गो) 

भत्स्े भरतः । 

चिह्ञ भवि भावज्ञतौ च भ्वा० पर अकर सेट् । चिदरति 
चिल्ल घु" ध्विद्च-आअच । शपक्तिभेटे (चिल) चमरः । किन्न 

एषो* । र्किब्रं लि मेदि । 

चिज्ञक ष्टद्ली चिह्न दव कायति णन्द्ायते केक} भिदि 

चिल(भि) मौलिक स्तौ चिर भिलति भौलति वा श् ल् । 

` [अच्िज्ञोत् | चिचिज्ञ। 

चिश्चा अव्य दषतश्दविशेषादकरणे । ““चिशवगरः कणोति 
समनावगव्य ° ६।७५।५। चिच वति शब्द्ाठुक 

रणे इषद्ध यमाणेषिपुधिदिखपराशब्द करोति"भा° 

चिणं लि विक्ख+षो० । चिक्रणे “खादिचिडणादौ 

नाम् पार शद्ध लोवकन्वशब्द् परे आया दात्तता 

` विहखकन्वम् सि° कौ । 
विदणादि. इ* कोवकन्श्नव्ट परे चाद्य, दात्ततानिमिते 

शब्दगष्ेख च गणः पार गछ ते उक्तो यथा 

“चिक स्र द्र मर वैतल पटत्क वेडालिकणं १ 

प्ेडालिक् ृक्.ट चिक चित्वण चिशादिः ! 
चिर घ्र° विकुर+- एषो, । ̀  चिक्तर शब्दाथंचिन्तामाणः । 

चिक लखे च च्° उभगसकर सट् । चिङ्गयति ते चिः 

चिङ् तं! सौलोऽयसिति डाः । 

विंश्क नः विक्न-कच, शरद-न उपप्राया इन्वम् वा| 



चीन 

सचादिके (15) १िकले गणे शब्दार्यचि० } शक्ये च 

“चक्रे प्रजाः स्वा. सनिभेषचिङ्काः.'खनामविङ्क निच 

स्वान सायकमू ̀  रघुः। 

विदकारिन् लि चङ्क शरोति छ-खिनि। †चिङ्ककतरि 
श्थोरदशेने विश्वः च्छियां डगेष् । 

चिद्धारिन् लि चङ्क धारयति धारि-शिनि । ?दिज्- 
युक्तं ख्यां डोप साच र्शद्ाभालतायां ब्द्चर। 

विद्धित ति, चिङ्क-कम्माणि क्तं । १द्धिते २लाच्छिते। 
५दिषा चरेयुः कार्य्य" चिङ्किताः राजशासनैः" महुः | 

दिक ए० चिङ+पघो० (गान्वासो) पव्वं तप्रिद्धे त्तभरे 

शब्दाधेच° । स्वाय क । तताय “चिद्भुकोवातनि - 
हरो शे ग्र्नोधावपुषटिङत् ¦ चाग्ने यो रिषद्त्तस्य फलं 
मतश्यनिषटद्नस्" भावप्रर | 

चौक मध्ये वा च्° उभ० पश्च ग्वार पर० सकन्तेद । चो- 
कयति ते चीकति खचोचिकत् त अचीकीत् । 

 सोचोङ्टि शव्य° पारिकादिशट्दाइकरणे “चौचीक्कटोति 
वान्ते सारिका दण्णिनेश्सद्चण भा० मौ रअ० | 
-व्ोचीक्रुटौति वाशन्तं त्वामद्य न ष्टणोमि किम्”? 

इरि व° २०० | [ राजनि । 
चोड स्ती चिड-एषो०| स्वनामख्याते गन्बद्न्ये | 

- च्चोन ए चि-नक् एषोग्दीर्घः | “कश्मर त समारभ्य काम- 
पातत पञचिमे। भोटान्तदेशोदेविशि } मानसेशाञ्च दचि- 
खे मानसेधाहचपृव्येः चीनदेशः प्रकोरसितः> शक्ति 
ङ्गमतन्त्ो तत १देगभेरे। सोऽभिजनोऽख अणः तद्राजा. 
खो वा ब््त्वे सुक् | रत शवासिष तच्न.पेष् च ० 

` द° 'ष्वाजिनां च सहश्ताणि चोनरेशोड्धवानि च" भ7०ॐ० 
२७ऋ० | अयन्च देशः ट ० सं° १४ शम्यं विभागे 
देशान्याखक्तः। रेशान्यामितय् पक्रमे “वनराजकिरात 

चोनक्ौलिन्द्ाः'" “यवनाच्ीगकाभ्बोजा दारुणा- 
ष्ठे जातयः" भा० भी° <अ. जनष्दोकतौ । तदेश 
नपा क्रियालोपात् शने षलल्' गताः यथाह मलः 

[१ 7 रि 

“शनकस्तु क्रियालोपादिमाः चति धजातयः । दप्नत्व' 

मता लोके नाह्णादथने न च। -गौख्ड काश्चोडदरषिडाः 
नै 

काम्बोजाः यवनाः शकाः | पारट प्द्धवाशथोनाः किरा- 

ताद्रदाःखंसाः'? | ४ तेह थजे वम्यमेदे च “कााटीचीन 

पौनम्तनवमनदगान्दोलनस्पन्द्मन्द्ः"उद्भटः । ५ बीह्िभेरे 
चअटाद्गधाज्यशन्दे ५२४४१दरम् ।^4चीनकः कड्. भदो- 

` सलि मश्ेयः क्व सेः" भावप्र| ईते ७द्धगणेदे च 

{ २९५४ } 

| 

चोरि 

मेदि० । ् प्ताक्रायां न° लिका०] €रीषके नर रद्म- 

भाला तन्त्रोक्तो १०तहेशवासिजनानामाचारभेदे ८०, 

शषो° अध्य णत्वमपि वदन्ति | ११चौनकुरे राजनि । 

सोनकपूर ए चीनोपपदः कपरः | कपु रभेदे राजनि. । 
चोनजञ न° चीने तदग जायते जन-ड। $तौच्छनौदहे 

राजनि०। रचोनजातमाल्ने विर 

सौनपिष्ट न चोन सौरक्ख 
(चोनेर सन्दुर) !सिन्द्,रभेदे हेभच. । 

भिव | रसोखके राजनि°। 

सोनवङ्ः न दोनभवं वजम् । सीसके राजनि. । 

व्ीनांशु क न कम्ब ° ¦ चोनाख्ये पट्वसत्रभेरे ““चखौनां ~ 
ककेठसालम् ' कमा० । “श्चोनांपुकमिवर पीनस्तनज- 

घनायाः कुलोनायाः” उद्खटः । 

चोनाक ए० चोनं तदाकार म कति च्यक-अण । {जोनिया) 
कपू रमेदे । ““चौनाकरंनतः कापु रःकफक्चयकरः खूटतः | 

कुडशमभिविषहरस्तथा तिक्तरसञ सः” भावप्र° | 

चोनाककंटौ सहो चीनमिव खादः करकट एषो दोषः 

१ राजकरकख्यां चितचरुटप्रिद्धककंटौभेदे राजनि० । 

चोभ प्रशंसायां भ्वा०ाक° सक सेट । चोभते अचचौभिट । 

चिचोभे ्दित् अचिौभत् ट| 

सौर न° चि-क्रन् दीर्चच | ¶वद्खरड.-मेदि० । (कानि) 

(चोराणि किं पयि न सन्ति दिशन्ति भिक्ताम्?" शा- 

न्ति | रेडत्तलचि छमतिः। रेगोश्चने वस्ते 

रेखा लक्तणमभेदे मेदि० | &वस्तनाल्े अच्ड़ाया ८सौरुके 

हेमच०। € लिखनभेदे १वलकले द शवदार्थचि०तं कद् ~ 

पिष्ट च ईत. । 

चीनं पिष्ट 

चित् तपश्चन्तमाद्र चोरजटाधरम्” भा० व० १८७७० | 

“चरुदीरपरिद्ाः?' कुमा० ¦ [खाय क } चोरशब्दायें 

चोरकं न चौर+संत्नायाम् कन् । विकारलेखने विश्वः | 

चौरपतिकां स्तौ चोरभिव पताः कप् चत इन्धम् | 
चञ्चू शाके राजनि°। प 

चोरपैणो ए० .चोरमि परथमस्य ¦ शाद राजनिर । 

प्ोरनिवसन पर चौर निवसनं वस्नः यनि। “देगान्या- 

सदय पक्रमे <पौरवचीरानिवेशर्नविनेवषद्चाद्रिन्ववाः ` 

दरसं०१8४ उक्तो #देथभेरे रत् थवासिपु २तन्न.पेष बश्व ̂| 

४्चीरधारिखि विर | सषेज7: दद्ुतः | ' 

चोरल्नि ९० । पतिभेदे ^धारयेदपि जिह्धाश्च च्चीरद्धि 

चोरि सन्नो चि-वा० क्रि दीष । {नेतरा एके थ्द्रतार | 

२किङ्गिकायां शकच्छटिक्रायां शब्द्ाधचिर 
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चौरिका स्तनी चौरीति कायति कै-क! कि्ञिक्रायां 

ेमच० | 

चोरिणो स्तो पैवखतमनोस्तपस्थाख्यानसमीपस्ये वदरीक्ेवस्ये 

नदीभेदे) "“ऊह्धं बाहर्विं शालायां वद्य स (वेवखतः) 

नराधिपः। दन्युपक्रमे “तं कदाचित् तपखन्तमाद्रचोर 

जटाधरम् । चीरिणोतीरमागम्य मतृस्यो वचनमबवोत्” 

भा० वर {द८ञदर | [पालङ्करशाके भावप्र° | 

चोरितच्छ्दा स्तो चीरवदाचरितः छदो दलं यद्याः। 

चोरोवाक पुः चौरीतिशब्दोवाकः वाचकोऽख्य । कोटमेदे 

“चीरिवाकस्तु लवणं वलाका शङ्कनिदेधि' मदना 

नवर णकम्द् विपाके तद्योनिरुक्रा" ^श्चित्री वसः 

शा रषन्तु चौरो लवणहारकः?" यान्न° रेक्वाक्यात् 

अद्ध चीरीसमानधकनाऽवसेया । 

चोरक स्त्री चोति-रौति-रुषब्द बा० क $भिलि्कायां 

अन्दा्ैचि° | सा सादशे्रनासूयख अच | २फल- 

प्रधानटन्तमेदे न° । 

चोखं ति" चर नक भ° अत इत्वम् । $कते रेशोलिते, 
श्सम्पादिते “चोखं बतानपि खदा कतत्नसंड्हितानिभानू?? 

यान्न | विदारिते च। [ म्बदत्ते च भेदि°। 

चोसपेपस्े त्रि* चीप विदारितं पर्णम्य । श् रक्ते रनि- 

चोलिका सनो चीति शब्द् लाति ला-क टापि अत् इत्वम् 

चीरिका+रख्य लोवा | किद्धिक्ञायां शब्द्रतार । 

चोल्लक एण्चोदिति न्द्" लक्तति लक्घ-अच एृणो० । भिलि- 
कायां शब्द्र° । 

च्ोव यच्ये संटतौ च भ्वार उभ° सक, सेट् | चचीवतिते 

अचोवीत् चोवि्। चिचोत्र चिचोये चछदित् । अचि- 

 चौवत् त। 

चौव दीप्तौ चरा०डमसकश्सेट । चीकयति ते खअचोचिवत् त 
चोर न° चि-वरच् नि° दोषैः चीव-अचवा। भिचच 

प्रावरखे उच्वलद्^ «कौ पिनाच्छाद्नः यावन्तावटिच्छेञ 

चोवरम्?' भा० आ० ९।अ- । श्रे तचीवरवखा खनो- 

खया रघः | “पच्छभार्ड़ चौवराखशिडः?' प° चोव- 

रादजने परिधाने च?" वार्ति चोवराखि जयति 

परिधत्ते वा सचौवरयते भिच्ुः ति. कौ०। [लिक्षा° । 

चोवरिन् प° चौोषरमस्तयश्च इनि। १भिचके उङ्भित्तुके 

चं क्क पीडने च उभ०्सकण० सेट | चक्रय{तते अचचकत् त। 

चक्कार पुर चक्क-भावे-अच चकत पौड़नमाराति स॒म्यक् 

ददाति ओआ+रा-क) सिंहनाद तिका 

६० वा० भागः छ 
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| च्,क्र न° चक-रक् अत उच््वञ्च। १अस्तरसे २ खम्लवेतस 

श्शुक्तभेदे च 

टोपनं पचन् 

पुण विश्वः र्शाकमेदे, (चकापारङ्क) 

शब्दाधचि० | "=क्रभत्यन्तसष्णन्च 

परम् । शलयुलसविवन्धामवातक्गेश्रहरम परम् । 

बभिदण्णाखवेरस्य हृत् पोडाव द्मान्द् दत्” भावप्र । 

५काञ्चिकप्रभेदे। ईरसाम्ते ऽसन्धानविगेपरे शब्दाच्च 

“यन्प्स्तादि शुचौ भारे सगुडं चौ द्रकाञ्चिकम् । 
धान्यराशौ लिरातस्थ' एकत च॒क्रं ,तडुच्यते । द्िगुणं 

गुडप्रध्वारनालमस्तुक्रमादिह'' वैद्यकषपरिभाषा | ततः 

ददा भावे इमनिच् । चक्रिमन् अन्हत्वे षु" । स्वा 

क संत्नायां वा कनृ । चक्रक ततार्ये । (चकपालडः) 

शाके नऽ। 

च् क्रफल न° चुक्रं फलति फल--अच् । इ्ाम्डे राअन° । 

च् क्रवासतुक्ग न च॒क्र वास्तुकिय। (चुकपारडः) शाकभेदे 

राजनि° । ॥ दाजनिर 

च क्रवेधंकं न° चुक्रभिव विध्यति विध-रल्ल। काञ्चिकभेदे 

चकरा स्तो चक-रक अत उत्वम् । श्चाङ्ग वयाम् (खामरुल) 

भेदि} रतिन्निद्या शब्द्र० । स्ता क चक्रिका । खन्ह 

लोखिकायाम् (आमरुल) अमरः । 

चक्राज्ज न चुक्रभिवाम्डम् । हच्ाच्ड (खन्ञापालडः) 

थाके श्अन्डलोशिक्ायां (खामरुल्) सलौ राजनि०। 

चक्रौ लो चुक्र+गोरा" डोष् 1 चाङ्घर्याम् "चुकी तड. 
तरा खाही वातन्नी कफपिन्लशत् । रुच्या लघुतरा 

पाके इन्ताकेनातिरोचनौ” भावप्र ! . 

च्ल सो चष बधे वा ख एषो* । ‡हहिषार्यां च्चा 

ऋोलमख्य दक्र ख चोच् हिंसाथोञे विर 

“शिलाकोखं स्वयं शभ्ब' नो वाञ्जनलमोदकम् । लतापि- 

तानं खच्न' चौ च(र्ड)ण्डमित्यभिधौयते । अण्डादिभिरब्- 

इ्' यत् च्(ण्डे)त्ेति च परे जगुः । तनल्यशदकं चौ- 

(रडम्)तचच' उनिभिःसखदादहृतम्"" भावप चकत 

जलाधारभेदे । चन्ुतेन तच्जलग्य चौ शट सन्नो क्ता अचत 

चसलिल्लित योनिम्" दति छते निदानस्थाने 

चोच्ेति पाठास्तु लिपरिकरप्रमादलतः भावप्रः ब् 

पर्तकेषु चौ ख्डमिति पाटः युक्तणव लिकाण्ड चण्डा 

गन्द उपड रजलाशयार्यकत्वात् तन््जशखयैव चौ कह“ 

संज्नौ चित्यात् 

््च(च) क्र ° न° चच द्रत्यव्यक्तशन्दः कायनि पौयमान 

केक | १कचखासे अमरः तत्न च् चकगिति | दीष 

४० 
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इयमिति भरतः प्रषो*) र्टक्तिणदरेशमेटे देतद् शवासिष 

“युधा: धलिन्दाः वरा दका मदटूकेः सङ'” भा. 

शा० २०७० । [ (इष्ण) तिका, 
सुख, एन चण जय बार उ पोर | छनिषरस्पके शाकभेदे 

श्वुच,पा इ* !देशभेदे रतहे थवा बर व° । खन्वुस्तार्च- 

रादधेष सयुषा रेणुपास्तथा'” मार ऊ १३९अ० | 
च च.क इ चुचक्ष+एधो*। कुचाये ˆचचूको ना कुचा 

खमिति रल्नकोधात् पु स्सम् ¦ 

च्,(खोच्, ष" शाकभेदे ¦ “चद्.पूतिका तरूणोजोवन्तो 

विभ्बोतिकानन्दोभलु1तकच्छगकान्ती स इच्चादनौफञ्जो- 

आालमलोगेल वनस्पति परसवश्चणकवु दारकोविदार 

प्टतोनि | कषायखादुतिक्तानि रक्तपित्तहराखि च। 

कफद्नान्यनिलं क्य; संखाहोखि लचनि च। चुः 

पाके च जन्तुन्नः पिच्छिलोत्रखिनां द्ितः। काय मरो 

याङ़ो च(च्य)सतेषां लिदोषड्ा। “सतोनोवासतुक 

च. (च्य् )चिलीम्लकपोतिकाः | मण्ड कपण जोवन्ती 

आाकवर्गे प्रशद्छते" सुख ० । चड,(च्य ) प्रष्टतनां 

लोध्रारुवः'> शते तद्धादुपानसक्तम् । 

चच चाने मन्धने पड़ने चरादिसन्धाने च भ्वा० पर सक, 

च,च्यति अनचुव्यीत् ईदित् चुक्तः | 
चु, ४९ १दुकन्द्वयाः कहारा० । 

वन्दिस्त्रियोतांह्यखेन जातौ बौधायनेाक्त रसद्खो- 
ख जातिभेदे | "मेदान्वृ च, मह़ नाभारणगपशुिस- 

नम्” भलुना तह त्तिरुक्ता । [तार्य हारा० । 

चख रौ(लो) श्लौ तिन्तिडोवीजयाते लिका० | वा रख लः 

च्ञ्छ लल प° मोतप्रबतक्रे विश्चाभितपतभेदे “गरौडुम्बरादामि- 

"्णातास्ारकायखचु ञ्ज लाः” हरिव०२७अ* | 

च्च,टः खलीभाते ज्वा पर० चकर सेट् । चोटति ऋचोटीव् 

च.चोट। [्टोत् ।रचशट । 
च्ु,ट अल्मोभाने भ्डा० परण्यकभ्येट इदित् | चण्टति अचः 

च,ट कदने चुरा० उभ० सकर किट् ददित्। चण्टयति-ते 

=. च्छत् त 
च्,ट देदनेवा च० उम१ पत्ते तदा० कुटा० पर, सकर 

मे.। चोटयति-ते चचूचटत्-त प्ते चुटति अज्चटीत् 
चचोट । 

च्. खल्पीभाने चरा उभ° चक, भेट | चह्यति-ते अच्च 

चङ्त्-त ! [ उचचण्डत्-व 

ड ेटने चरा० उम, सकर चेद सदित्। चण्डयति-ते | 

"५ 
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~ग 

चम्ब 

खड अल्ोभावे भ्वा० पर अक रेद् इदित् । जुख्डति 

अचण्छोत् । 

च डड(दृड) लतो हमे च भ्या, पर, सक्ष" दे । च॒डडति 

अचरत् । क्ििपि दोप च्द् डोपधख श् 
च्य इेदने त्" इ" परण शक" सेद । दयति अचशोत् 

चचोश्च । 

च्,ण्डा खौ चुड्-अच । कूपे तिका" । सौरा 
उपक्रूपख्यजल)श्ये । तन्म भवः च् । 

तल्नव्यजले सुख्तः। चक्ताशन्द् दण्डस् । 

च्.त चरणे भ्वा० पण शक+, शे । चोतति इरिव् चतत् 

अचोतोत् चचोटः [न्द्रा । 

चुत ° चोतति शोखितमखात् वा चअ क। गुदार 
चद् नोदने च° उशसक् सेट. । चोदयति-ते खच्चदत्-त 

चोदितः चोदना | “धियो वोनः प्रचोदयात्" ^“ चोद्- 

नालच्योऽ्योधर््ः” जेनि° | 

च्दौ खलो चुद-बा० को । कुषधन्यां हेमच" । 
चप मन्द्गतौ भ्वा° पर, सकण वेट. । चोपति अश्चोपीत्। 

चुचोप । “किं खित् खमरडः न भिषति किं खिच्ला- 

स्रन्न चोपति" भा. ब १२३अ० अष्टावक्र प्रति प्रश्नः 

डेष । 

चौरड 

चपुनोका स्तो चप-वा० जनङः ततः श्वाय कक । चग्नि 
९ © देह 
“चञ्च मद्र वेरेह | चयनं दृष्टकाभेट् इष्टका चपृनोकाः तत्तिर 

४।४।५।१। 

च्य नि इषम् ।  भ्नैगेलरि गोलप्वत्तं 
र भिभेरे पणत गोलायत्यम् अशचार फञ् । चौप्माय 

न तद्गोल्ाप्ये पुसी । 

च् चुम्बने खखसंयोगमेरे वा सु उभ० पत्ते भ्वार यर 
सकन्सेट इदित् । च.म्बयतिते चुम्बति अचुच,म्बत् त् 

। अच्.म्बौत् च् च.म्ब | “चत्तेापरां च् म्बति"" साण्ट्* 

“भरियाखं कि" एरुषञ् चस्व कुमा० । "दथनच्छद् एष् 

इम्बयिठम्* दथङ्गमा० । 
चबक चिवुक+षो ङनि उकक इषो गलोपो वा। 

चिकाय " “दम्बर मेनावरणदणडमस्दज्ञ चनुकद् 

शु बा” कापस्तम्बलम् । 
चरू एच्च क नि°। चे उव्जवदत्तः । 
चमुरि प° गनेद्प्रसिन्धे अद्वरमेदे “धुनी च्रीयाङ् 

सिष्वप्” ऋ" ६।२०।१९) “भूनिच चरि त्ये तन्नाम 
कावद्सौ”” भा" 

ग्व एण चवि-भाये घञ अच् वा। चुम्बने भावे र| 

ल 
ॐ 

, 



# 

२अम्बने स्तो ““लदोऽख चम्बा प्रयमाऽभियोगः"" 
^“चम्बाविराभे वदनं प्रमाटि"” ह° सष° ७ट्ऋ० । 

ऋम्बकापु चुम्बति लोहम् च्वि-ख्वल् | सखनामख्यति 
अयस्कान्ते मणिभेदे ^च म्बको लेखनः शीतोभेदोविष 

भावप्र० । रेघटस्योपयावलम्बने रेवद्ध- 

| ५अाहके ६चुम्बनपरे 
सण 
सन्धं कठेभे । चम्बनकततरि 
अधत्त च ति शब्छा्येखि° 3 

च्.म्बन ० चबि-भाषे ल्युट । बुखरंयोगपिेषे । 

्समाज्जिाः समाने चेच् म्बिताच् ् वनेरपि। दाच 

दंशनेः कान्त दासौोक्घवेन्ति योण्तिः सा० द्०। 

चम्बनश्यानमाङ कामथास्ते “सखे सने ललाटे च 

करण्डे च नेत्योरपि | लवने क्थयोश्ंव कश्ोरुभग- 

स । चम्बनस्वानमिषय् स् विन्नेयं कानेरि इ” । 

० चवि-भावे खच. । चम्बनाप्यत्र स 
चर स्ये (परद्रन्याषहरये) वा च् उभ० पे ष्वा० 

पर सक० शट । चोरयति-ते चोरति अच्चरत्-त 
अचोरौत् ““यच्चास्नि' चोरयेत् म्टहात् यान्न०। ` खच 

चरत् चन्द्रसभोऽभिरामताम्  माषः। 

ववर लि० दर-क । चोग्यक्न्ञरि [चचरण्टगेत् । 

च्व रण चौग्यः कण्ड़ा० पर० सकण सैट । | चरख्ठति 

चरा सलौ चर-बा० भावे | चौय" गन्द्रल्नाः | चरा- 

ˆ ओन खन्ना० ख । चौर च्. राथोखे लि९। 

च .रि(रौ) खलो चुर वार्किवा छप् । उपकर कूपलमोपस्वे 

जलाधारे हेम. । 

ऋ,रुच्,र ० नि चुर-ङ चुर-क कम्रं ० । पि्यने 
अख करे उपपदे पात्रसमि* स०। कथे दरुचुर कणे 

पिशुने युक्तारो आआदयुदात्तताऽख । [व षार 

च्ल सख्ये वाच्रा०भसकग°सेट | चालयति-ते अचच्रुखत् 

च्वुल लि° चरक रख लः। चोरे ततः चर्या बहा य 

च | चदय तन्नरं त्तादौ निर । 

लका 
शतवलामपि'” भा० भो. €अ° | नदयक्तो 

चुलुक ए" चल-उक्क् । पप्र्तौ रनिविडपड्, श्भार्छभेरे 

च लिकार $माषमानभव्लनयोग्य अले मण देनच | 

“काश्चाछत्तरवादिन्या यकेन चुलुकेन तत्” काथी° 

२९अ० । ईेगोनपरव्तेके ऋषिभेदे ए° ततः गणा" गोने 

यज् । चोलक्य चुलुकगोताप्ये इसी | स्तयां 

हनेप् यलोप चौलुको। 

च्छ्ल नदौोभेदे “कावेरौ चुखकां चापि नेषां 

चल् [२८५७ | च.डा 

किन् ए चल्क+अस्यय शनि | शिशुलाराकारे 

मतस्यभ टे शन्द्रला०| चलकशालिनि तिशस्ियं डीप । 

च लु(नृप)म्प लौल्टे भ्वा° पर, अकर कट | चुलुम्पति 

अचलुम्पोत् ““शम्भरोधेनां लिकेलोरसमिव चुलेकरुड.ल्ब्य- ू 
न्त्यपो ये'” सद्ावी० | चख नोपधत्वे {किंपि च लन् 
मोपधत्वं चलम् । [रेचाम्बां स्त्री तिका. । 

च्लम्य ४ चुलुग्य-भागे चञ्। बाललालने जटा । 

ख्, लुम्पिन् २० चुनुम्प-खिनि। भिश्मारालतिमत्ख 
शब्द्र० | 

खल्ल भाव कतौ भ्वा° पर, अक, सेट । चक्ति अचुलुोत् 

चचल् । [ रतदुक्तं जने ति. मेद" । 
चल्ञ॒ न° लिंन्नखय चलारेथः लचप्रत्ययः। ‡्लिन्ननेन्र 

च क्ञको स्त" चल-णल गौरा. ङीम् | शिशुमारे कन्धी- 

रभेटे मेदि 

च लौ(ल्ि) खी चलु-इन् बाङीप् । चल-वा.विक् वा| 
पाकाचमग्नस्वा पनख्वाने (चला) असरः: । ““चुलौ चिरं 
रोदिति"*उद्भटः। ““पञ्च सना ग्टहस्वस्य लौ पेष् च 

` श्करः"मनुः । अच् । चलुष्यत् | दौर्घानः चितायामेदि 

स्त पुनर चुत वा" चट् । शेवल मासपिषडभदे 

्यवालोभ्व्टमांसे च शन्द्ाथे सि पनरुफलानगेते (रति) 
दति ख्याते पदार्थे भरतः 

च, च् ग च्यते चृष-बा० ऊञ्ञः पुषो० षय च । 

कचा भरतः शचघणशक्तिरहिते लनि० ` पवयो 

समापन्नाचाण्डालामक चच्काः'* भा० आऋशच्च० दद अ०। 

च.डकप्° डाल बा० कन् । क्पे त्का° | 

च.डा श्लो चल-अडः चु ल-सखच्छरये अडः डस लः नि ,दीषः। 

मय् रथिद्डायां रथिरोमध्यख्यशिद्धामात्, जुटिक्रा- 
यास अनर: | देवडभ्यां $बाह्धम् षणे, भेदि० । ५अयं 

हेमच० | दैन्मे तिका० ।  जसंस्ारभदे तिहि 

तनचतुदि ख" पौ० घा छक्त यथा। 

«चा वर्धात्त.तोयात् प्रभवति विष्मेऽष्टाकंरि क्ाद्यषषौ 

पर्वोनाहे विचेन्ोदगयनसमये ज्न्ट् शक्र ज्यकानाम् 

वारे, लम्नाशयौ दाख भनिघनतनौै नेधवे शुद्धियुक्त 

शाक्रोपेतेरविमेल ध दुचरलघमेरायष्टुलिख्वधापेः (! ) 
छ्लौ णजन्दरकजसौ रिभास्कर न्ट त्यु गस््नरढतिपङ्, ता ज्वराः । ' 

ख: कमेण दुधजञोवभार वः केन्द्रगे एभनिषटतारया (२) 

प्ञ्चभासाधिक्े भात म्भे चौलं शिशोने सत् । पञ्च- 

वर्भाविकखो्टः गभिंखटामपि मातरि! (९) 
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तारादौरेऽञे विकोखो्धगे वा चौरः सत् शात्धौ 

स्यभि्रस्ववगें । सौम्य भेऽञे शोभने दु्टतारा शस्ता 

ज्ञेया च्तौरयालरादिक्त्ये (४) । छठमन्याः छतिकायाः 

सनोखौलादि नाचरेत् | च्येष्टापत्यस्य न च्चे 

केिन्द्ागे प नेष्यते" () । खड्तं चिन्ताभिः 

“चडा व्घौदिति। तोयादषादिति ल्यबलोपे पञ्चमो । 

तेन॒ गभाँधानकालाच्जन्द्कालादा ततौये विषमे वें 

पञ्चमे सप्रमे वा चडाकरणं प्रभवेतित सच्छभोटक 

भवतोत्ययेः । यदाह वसिष्ठः '“तुतोये पञ्चमेऽ्द् वा 

स्वकुलाचारतोह्ितम्) चौलं शिष्छूनां यल्लेन ख 

ग्टद्योक्तविधानतः। आधाननोजन््तो वा सप्रमावदेऽपि- 

कारयेत्" । सवङुल1च।रत इत्यनेन येषां कुले पायेक्योन 

चडाकरणां तन सत्तं पिच।रः । येषाछपनीत्या सहेष्यत 

इति पच्स्तेषारपनयनषह् इत्ते न सिद्धत्वान्न एयक स्ह- 

त्त विचारादन्द्रोषः | अतणवोक्त' यान्चवलकेयन “डा 

कायां यथाङ्लमिति” | मनुना प्रथमवरं उक्तम् । 

“'चडाकम्मं दिजातीनां सवेषामेव धमेतः । प्रथमेऽब्दे 

तौये बा कत्तव्य खुतिचोद्नात्?' णवं ब्कालोक्गौ 

यथाग्टद्य' व्यवस्था दृष्ट्या । खग्टद्यो विशेषकालालुक्तौ 

ठ सभवलत्वाह्रवेषां विकल्यः । विशेषमाह श॒रः “तृतो - 

येऽड्छ शिशो गरभाव्नन््तो वा विशेषतः । पञ्चमे सप्रभे 

वापि स्त्रियाः षु सोऽथवा सममिति अटति अष्टमी 

अक्तः हदादशी रिक्ताः प्रबिद्धाः आद्या प्रतिपत् ष्णौ 

प्रसिद्धा परवांशि अषटमोचददंशौपूिभामावाखासंक्रा- 

न्यः । रत्ने रह््ितेऽ हनि । अन तस् रुषसभासे 
“राजाहःसखिभ्यष्टलिति"' पा० टच “न खद्धित'? एति 

रिलोपः। अषटम्यादितिचौख्यकत्वा शेषा तिथिष जडा 

स्या दिव्यैः । यदा गुरः “श्वादशीं चाष्टमी रिक्तां ष्णो 
मतिपदनथा | हित्वा शेषा निथिद्ठ. चौरकं 

भाव हस्" कश्पः^“यञ्चपवेतियिं रिक्तां त्यक्त्वा्यदिवसे 

शुभमिति"? | अतएवाह विष्टः “पञ्चमो सप्नभो चेव 
` दथम्येकाद््ो तथा| व्योदशौ तृतौया च क्रकं 

अभावा"? इति । चकाराद् दि्तियाऽपि । नच सप्रमी 

नयोदण्योगे लय इत्वात्कथं तयोर हणम्, यदाह् गुरः 
“विद्यारभ्भोब्रतादेशः चौरद्चौव विधतः । गले न 

कनेव्य' यदीच्छेट्दीरुजोवितभिति" चेत् उच्यते उदि 

खण्डनञ्चौ ल मित्य च्यते तदिषयको विधि; । च्वेदिक 

खण्डनं इ्धा्ध' यत् चौररुच्यते चर्य कमे स्षौरमिति 

. सामान्य तन्ते रतस्तदिषयको निषेध इलति वय 

जमः। चखन्य देशाचारतो व्यवस्थामाद्कस्तदयुक्त 

विरोधाभावात् । विचैत्रेति। चैनर्ाहते उन्तरा- 

यशे च्डा स्यात्| शुभाशरुभप्रकरणाभिदहितो जब्- 

भासनिषधोऽल्ापि ध्येयः। तदाह राजमान्तं्ड़ 

उन्तरवल्मनि सवितरि चडाकरणं जगुब धा जवनाः | 

चतः हत्वा पापमरहृदिवसं जन््मासञ्च तथा 
क्ेन्द्. शक्र ज्यकानां वारे लग्नांशयोख्ेति सौम्यसद्वारे 

सौस्यसहार्ां लग्ने ककेमिथुनटषकन्यातुलाधभना - 

नामन्यतमे लग्ने तेषामेव च नवां चडा खात् ।“ चन्द्र- 

त्गुरुशुक्रा्णां वारलम्नांथकेषु चेति” काश्यपोक्तोः। 
विशेषमाह पराशरः ` सितेन्यसौम्यतारेष च्लोर प्च 
इये तम् । दन्द्,वारः सिति पके वाराः येषान ओो- 

भनाः”। प्रयोगपारिजाते पापवाराखामग्यपवाद्ः 

पठितः श्पापसहाशां वारेऽपि विप्राणां तु शुभो- 

रविः । चनियाणां ठ भृहविट् खदा शनिः शुभः”? 

इ्ति। तथा अखभनिधनतनौ भं लग्न राशिच्च खस्य 

भे खमे साभ्यां निधनमद्टमलग्न' तच्च विद्यते यञ्जिनु 

तन्तौ खजन््रजन्द्रलग्नराशिभ्यामषटमलस्नर दिते लग्ने 

चा स्यादिव्यधेः। तथा नेषनेऽ्टमस्थाने शुद्धि 

युक्तो शुद्धिः शक्व्यतिरिक्रसबेपहराह्हित्य' तदक 
सति चूडा सात् । उक्तञ्च क्यामेन ` नेधने शुद्धि 
संयुक्तं लग्नराशौ न नेधनेः' इति| पराशरः «अ~ 

स्था यहाःखवे नेष्टाः शक्रविवलिताः । शुक्र जि- 

धने चौरे समेसंपत्करः शिशोरिति'?। शाक्रोपेतेरिति । 

शाक्रोपेतज्ये'टायुक्र विमेन्नरलुराधारह्ितेर्ट इचरलच- 

भिहादशभिन चत्र रुपल श्रिते काले चडा खाद् , यदाह 

बशिषठः “अदितिददितये पौव्छदितये वणते । स्ताञ्च 

लितवे शाक्तो चेन्दवे चौलमीरितम्'” । कश्यपोऽपि 
“दाच न्द दितिषुष्मनद्रभेषु इखलतयेऽपि च । विष्ण तये च्छ 

पौष्णत्त चौलकमं शुभप्रदभिति'" अविहितनच्ते् 

जन््नचत्म्मरशस्तमित्याह बश्छपः ^" नवाच्धप्राशने चौले 

वृतवन्धे $भिषेचने । शभदज्जन्नच्चतुमशुभं त्वन्य 

कम्ड्ंष्णोति” नारदादिवाक्यान्यन्चप्राशनेऽभि्तानि 

अतृ केचित् जन्बनच्चतुपदन्तारापरं न्नेयभिन्ाड्धः 
तयाचोक्त' ललेन “हत्व कं जन्द्रचन्दे तारे. जन्द 
खंन्निते शुभटे। उद्वाहे चोपनये यातायामन्नभोजने 

च्तरे कायें इति । तन्न अवेद्कन्रबिषयकत्वात् ˆजन््र 

. 
॥ 
् 
भ 
|. 

न । 

वक 0 
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च क्मनक्षते?' इति शुरुषचनमपि तद्िषयभेव वेदिक 

च्रपरद् तत्कष्यपादिवाक्यभिति समञ्जसम् । खय 

लग्नबलमाद्। यायेति । एकादशषषहतोयस्यानख्ित 

पापसहे्ोपल किते काले चडा धात् । चखषठान्त्यारिगे 

चन्द्रो पापेरायारिलंख्तेः इति काशयपोक्तेः" (1). 

च्ौयेति। तथा चौणचन्द्रः। कुजो मङ्गलः सौरिः 

जनिः भास्करः . र्यः यतेः केन्दरस्ं : क्रमेण यथास्य 

ग्हव्य् : मरं, शस्त्रस्टतिः शस्त्रान स्हतिः, प्ता खञ्जता 

ज्यरः प्रसिद्धः एतानि फलानि ख भवेयुः । बधजोव 

भावैस्तु केन्द्रस्य : एभङ्कलयाणकारि फलं चडाकत््, : 

ख्यात् तद्क्त' रल्रनालायां “चौरचंष् खक्ललविधिना 

चौलमाडख नीन्दराः केन्द्र याति रण्टगुुैस्त् श्ये 

उवरःस्यात् | शस्त्रान्राशो धरश्णितिनये पद्कता चा 

घते भोतञ्छोतिष्यपचिततनौ निचितं नाथभेति”। केन्द्र 

ब्यतिरिक्गस्यान फलमपि ततेव “धघनष्ययति्कोणगरसद्ग- 

न्ड तादपि । चुरक्रिया न ोभना शनसतु पुषिकारि- 

सोति श्टतौ त॒ शुक्र व शस्तो नान्ये शुभया 

्रा्क्तपरा्रवाकयसरवात् । चुरक्रिया चौलम् 

इटतारयेति च षुनरिष्टतारया गोचरप्रकरणोक्तया 

शुभफलद्तारया चा ख्यात् । उक्तञ्च राजमानो न 

श्स्विशयुदधौ ग्टहकरणं रविगुरुशुबनौ तोदा । 

च्तौरन्ताराशुड्धौ शेषञ्चन्द्राश्ितः कर्भति'" | ज्धोतिनि 

बश्े “^विवाह्े खविता, शस्तोत्रतबन्धे वृहस्पतिः । 

चौरे ताराविशुद्धिश्च, रेषे चन्द्रबलम्बलमिति''। 

च्वौ लप्रयोजनभादह वसिष्ठः “सर्वेधामेव वणानां 

चडाकमेषिधिः रूढतः । केशम् पिता्नेयः, केशाय 

जननौ तथा | चौलेमेवायुषोडद्धिच्ौलेनेवायुषः त्यः । 

त्ाद्धौलं प्रयनेन कारयेद्ध दिमाच्नरः'' 

व्यवद्ारनिभन्धो चौलारम्भे विरेषमाह च्रौपतिः'" 

““केथवमानत्तं एर पाटचिएतम्ब् रौमद्हिश्छतम् । दिति 

दितिश्च खरतं न्लौ रविधौ भवति कल्याखमिति"' । 

यत् केचिदुक्रम् ““चन्द्रशुद्धियेत् नास्ति ताराया 

विशेषतः । चअ्तौरभेऽपि कततंव्य' वारेण बुधसोमयोः" 

इति तल्धामान्यच्नौ रवि्रयस् (२) । पौयूषध।रा 
अथ समभौयां शवमातरि खल्यां शिथोखलौलाथेङ्काल 

मह् माह । पद्धति चौलाधिकारिणः शिशो 

मातुगभे पञ्चमासेभ्योऽ{धिके सति चौलं न सत् शुभ 

खण्द्त् नेष खात् । अतः पद्मादेभ्यः पवदौ बह्कन 

७४१ 

सच्छुभफलमित्ययेः तदुक्त ष्ट्डापरिशिष्ट “च खा- 

कम्पं न कर्तव्य" यख्य मातालि गमिखौ । गि 
यदि मन्दाना तदा गरु नाशनम् । पितोच्छंतिं 

बदन्त्ये के चत॒रवदोत्तरे स्फ टम्? इति । वसिष्ठः ““पत 
चडाक्ृतौ माता गर्भिणो यदि वा भवेत्| विपद्यते 

य॒शुच्चेव दम्पती शि्ुरष्दतः। गर्भे मादः. ज्ञमारख 

न बु्यांञ्ौलकमे च । पञ्चमासादधः क्यादतऊध्वं ` 
न कारयेत्""दइति। खखखापवाद्माह | पञ्चति पञ्चवषांधि. 

कसोल कित पञ्चमवपेस्य शिशोमातरि गभिंस्टासपि स्यां 

पञ्चमासाद्ध ऊध्वं ̀  विह्ितकाले चौलसिषटङ्ल्याणकारि 

भवेत् । अतो बाल्लो यावत्पञ्चवर्षो न भवति तावत्प 

येन्त' निषेध श्त्यधेः| तदाह नारद्ः “'खनोमा- 

तरि गर्भिण्यां चूडाकभे न कारयेत् | पञ्चमावदात् 

प्रागचोध्वं " गर्मिख्यामपि कारयेत्"? । यद्] दपनयनेन 

सड चौलद्धिकोपितं तदा विशेषभाङ्् च्योतिनारदः 

“सहोपनोत्या कुथा चदा दोषो न विद्यते" इति । 

अत् त॒ पञ्चवषांयां न्यु नाधिकमावो नापेकितः 

सर्वापवाद्कल्वादद्ध | णव पार्घक्यन मोच््नयापि स- 

गभायां संस्कायेमातरि सत्यां न भवति। तदुक्तम् 

““खनोमां तरि गर्भिग्यां मो््लोचूेन कारयेत् । गते 

ठ ण्ड्चमे मासे गभादीनां सटतिभं बेत् (३) । 

अथ चौले ताराबललमावशगकभिव्य क्तं तत् दुष्टायां 

तारायां सत्यामपवाद' शालिन्याह लारादौषय इति 

नाराश्षां दु्टत्व' मचरप्रकरशेऽभिद्ितं तत्तत एवाव 

धायम् | तख्ात्तारादौच्छे सत्यपि ्लौरञ्चौलं सच्छो. 

भनं ख्यात् | किन् सति ९? आङे चन्दर लिकोणगे 

नवपञ्चमख्यानस्थिते, अथ बोद्धम ठषरापिस्य । अथ वा 

सौम्यानां बुधदरुशुक्राणां वे षश छथ वा खख्धंव 

षने शति। उक्तञ्च च्योतिस्तन््े ५सोम्यद्वहच्चि- 

जव चन्द्रो व्गगे त्कोणगे वापि । त्तौ रादिकोष 

करे तारादोषो न दोषाय | च्ादिष्ब्टेन यता | 

“विपत्तारे गुडं द द्यात्""इव्यादयोऽपि ताशादौदटयापवादा 

प्रागुक्तास्तेऽप्यनोह्याः। शय शएभतारायाङ्ग्, यमाह 

सौम्य भे विह्हिते नच्चते खति ्यञ्जे शोभने चन्द्र गो- 

चरोक्ताशटस्यानश्थे सति इं्टताराऽसमौचीनतारापि चेत् 

स्यात्तदा चौरयातुादि मह्गलकल्ये॒ शस्ताऽतिप्रथस्ता 

निखिलटौषःपवादिका खादिव्यथेः । तदष्,क्त ज््योति- 

स्स्व “चन्द्ग्धन्तियी रिक्ता चन्द्रशा्टसृगस्तथा । 



बडा 

बतैसपै' नाशयेन्तारा षट्पञ्च नवमो तथा । जन्ा्छ- 

इत्रश्नी तारा न शुभा नापि निन्दितिति। (४) पौण्घा 

“भथ चौशादिशन्येः कालविशेषनिषेधमाह ऋत् 

त्या इति| कतः स्त्रीधर्मः स यखा अस्तोति अखत- 

मती तख्यास्तथा श्तिकाया जातापत्यायाः खनोः 

पतखोपलचखत्वात्कन्याया वा चौलोपनयनरिवाहा- 

दाक्षवच्यमाखल्ल्य' नाचरेत् न कारयेत् छक्र 

च प्रचेतसा ““य्य माङ्गलिकं ंत्यन्त्छय भाता रलज- 

सला} वैधव्य जायते तत्र च्छनार्योः पाणिपीडने" । 

पाणिपौडने वैधव्यमन्यन ऋच्य् रित्यधै । तिकाया 
अपि कमानरेकाल उक्लोविष्ण् खतो । ““खविकाम्प् न् 

वर्तीं विंशतिरातेख कभ्भखि कारयेत् ससेन स्तो 

जननौजिति'* | 

चअतणव तिकाया उक्तकार पर न्त" कमान हलात्तदपत्य- 

स्यापि भङ्गलल्य निषेधः । च्चेति च्चेषापत्यद्यादय- 

गर्भेख एत कन्याया वा॒ब्रतवन्धविवाहादि शुभलव्य' 

ज्मासे ब मवति उक्घञ्च रत्नमालायाम् “चाद्यगभं - 
इद्वः तश्च वा च्छौठभालि न च जातु मङ्गलभिति" 

केश्विदिकि। भा्गऽपि सागेशोेमासेऽपि केचिदाचार्थै- 
राद्यगर्भ छतकन्ययोसेङ्गललत्य' नेषते तदाह वाल्य 

“सगे सासि तथा ब्ध विवा चौलमेव च | च्योषपतं 

इद्डित्रोख न कुर्वीति वतं तथा» | भरदालोऽपि “भामं 

शो तथा ज्यं ठे चौर परिणय" यनम् । खअाद्यपुत्- 

इह्िनोच यल्लतः परिवजयेत्"' । अच्ादेव ज्ञापकात् 

दितोवादिगभं पुन्दहिलोजजैयणे सा्ेशोौ च न मङ्ख 

` सछलत्यानां निचः कि" त विधिरिति प्रतिमातिः' 

पौर चार | 

च ड!मखि एर च्डाख्ितोमख्विः शा त° | {भिरःस्येरते 

आभरः ।. (“च्ाभणोशतविक्तवलयोलतवःछकिः'* सि 
ख०। ˆ चषामचिभिखदुखुटमादपौठं महौकिताम्” रघुः । 
चाया सख्िरिवाख् । रक्राकमाचिकाफले मेदि । 

श्खहृणविभेषे यया गारढे । “ द्य्यं सहः वय वारे 
सोने सोभयहस्तथा । चडामखिरयं यो गस्तलानन्त' फलं 

सतम् । अन्यश्चाद् सहश्वात् कोटियुखमत् फलं लभेत्” 
- भ न° चङाथानयेऽच्छम् । खचाभ राजनि° 

लिन्वङाच्छष्ति ऋ-अश्च | चडागते ततः | प्रगद्या° 

अदरण्यी" अय । चौडा तच्विट' तादौ नि. । 
अ दधादक लि० चूडा्डछति ऋष्, चृा+वा° 
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रक वा | १चडायुक्तं रकषिभेदे प° तस गोत्रापव्यम्ः 

इञ् । चौडारकि नद्गोलापल्ये ुद्नो ) बत्वे त॒ दने 
खन्द च इ्जो लुक् । चडारकाः तद्गोलापत्ये घ बण्व^ । 

च.डारन्नं न चडाया रनम् । चूडामणौ हेमच० | 

च.डाल लि" चूडा अस्य प्राचिष्यलात् च । चडा युत्त 

“क्डालाः कथिकालश्च. पहा पिठरोदराः भार 

सौ° ऽर | रमस्तके न° शब्द्रला० । श्ड्चटातु खे 

श्लो अमरः ४ तयुज्जायां ५नागरस्तायां च राजनि° | 

च.डावत् लि° चडा अस्त्यथे प्च बला मदठप् नख वः | 

चूढाविथिषट प्च इनि । चिन् तुर्ये एरोष्हिता- 

दिगणे चडिक दति निहंथात् पक्तेठनपि। चिक 

उक्तार्थे | ततः पुरोहिता ० भावादौ यक | चौ डिक्य 

अडावििषटल्वे न । {चत् त। 
चण सद्धोचे चुरा" उभ सक° सेट. । चूणयति ते अच 

चूल ° चष क्तं चोतति रसम् च.त-खचवा एषो° 

श्याच्ने, अमरः “नवचतप्रसवोगमिष्रति” ““ चूताञ््- 

राख्वाद्कयाय कण्डः” । “सह चरु हस्तन्यस्तचूता- 

ङ, रास््ः "क्मारः । च्यु-क्र एषो° । रेगुद्हारे नर | 

श्वाय कं । चतक आते ज्ूपके च| | 
चूर दाहे दिवा० आनम रक° सेद् । दूर्वंते अभूरिष्ट। 

सुरे दित चूखः। [उश्बस् । 
च. ङ एः चरण् । लभिभेरे चद्व" कमि २१९४४ 

च. पेषे च् रभ० सक° चेद. | च येवति-ते अच, 

पेत् त | चणशः च शित | 

च. च्छ न° च कम्प्र णि अच | !पेषणलाते चोरे (मयद्) 

प्तौ राजनि “अन्नादष्युषं. च थे" चख्ादषटयुखं 

° वेद्य । तक्वचणडक्त' भावप्र “अयनतगुष्कां 
वदृदरव्य' पिष्टं वद््ञगाचितम् । तत् खाच थे रजः, ` 

चोदसन्राना कषेरन्विता । जये चुः समो देयः गकेरा- 
दिशा भता । चे ठु भजित" ड्ग, देवं॑नो- न 

त्क दल् । लिश." द्रवैः सट तादौ यणो- 
च्मितेः। पिने्वयुंसरेव च णेमालोडित' इवः । 
च ्ावलेहशुटिका कल्कानासहुपानकम् । पित्तवात ` 

कफातद्क निष्ठो कपलमाद्रेदिति'” (यावौर) रस्यते । 

च्वोदे ““अलकेष अमरेण यंप्रतिनिधीलतः'” रघः | 

$घलौ तभ्व.लोपकरथे ५ चारे (च ण) जदि । ^“ ख~ 
भानौोयतां .ण' पू चद्दरनि भागने ! । पर्णानि खष्येवणानि 

सौोदन्याकणं लो चने" उद्भट; | भावे खच पेषे ४० 



चरक न० चर्यस्य क। \चर्यने २चशेश्दाे 

श्पद्यभेरे न° तज्ञच्चणादिक' उन्दो°डक्त यथा अपाद् 

षदसन्तानोगदयं तत्त, लि मतम् । च खकोत्कलि- 

काप्ा्त्तमस्िपरभेदतः' ““अकठोराच्चर' स्वल्पसमासं 

शेक विदुः| तत्, बदभ्गिसौतिस्य' गद्य द्यतरम् 

भवेत्” रेखक्रौ (वाठ) ए" त्का० । 

चणोकूार ति० च. करोति कण उपर स° | पेष- 

कारके। (चख) इति पदाचेनिष्यादके (नारौ) इति 

ख्याते रसङ्खोखेजातिभेदे स्त्री । शच नटकन्वायां 

षुणड काच्छगात इत्याह पराशरः । 

खशाङ्घुन्तल् ए. च्यते इति चेः कमे । शिरः 
चटके अखके अमरः । [ ख्याते ककंरे हारा० | 

च शाखुख्ड न० च ख्य तदय' खर्डम् । (काकरषटिद) 

चशेपारद् ट" च्यः पारद रकदेशिस । पारदचेमृते 
च यंद्पे ङ्ग ले राजनि०। [अके राजनि० । 

ख शीशाकाङ्क ° चं इव शाकः अदो यख । गौरवं 
च रणौदि नठ अप्राखिषदयनतात् परस्य आद्य् दात्ततानि 

भित्ते शब्द्गखे ख च चा ग° ० उक्तो यथा 

“चख करिव करिप शाकिन शाकट दाच दस क्न्द्म 

दलप चमसो चकन चौल । “च्थदीनामप्राखि- 

षषव्राः" पाण | खद्च्ेम् । 

च णि) खो अगेषविदुषां तर्क" चथ यति =्य-दइून | 
पतञ्जविलते महाभाष्ये ““चख्िभागुरिवाभटाः'? व्यार 

श्कपदेकथते सि कौ" रेकाषापे पुराण का* | 

परिभितकपे दने“ र परि भितचेशलं देयं वदथत्तौ 
चत्वारि'थतृपु राणोत्तर चर्यौ त पञ्चकम्" प्रा वि°। 

भावे इन् । ४च शने सत्री वा छप् । 

 न्वण्िदासौ सनी चर्यौ च येने नियुक्ता दासौ चा° त° | 

पेष्नियुक्तायां दाख्धां न्द्ाधचि° 

च विका खौ चरणं येनमसख््मस्धाः ठन् । सक्तष शबदा्धंचि° 
च शिङ्कत् ० चि महाभाष्य करोति ल-क्रिष । 

मङामाधरकारके पतच्ज्ञलि्ठनौ [सिर कौ 
चषि न् निर चर्थे: शंखः ष्नि। चरं अपूपादौ 

्चत्ति स्त्री चर-भावे क्तिन् अत इन्वम् | चरे 

. च्र.ल इ" चक--क पृषोण दोवः | केथे अमरः| “खक्तके- 
थाच च.लिनः'' लिङ्गप् ° । “शिखिनं चखिनञ्चोव 

व्ज्ञख्डलमूषणम्” हरिवं ०४५अ० । “ग्ट होतच,लको 
किगोन्छेच्छेन रजकादिना" मल्बयृ । 
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| चला लो चृाख्ड लः। ग्ड्ोपरिग्डे चनद्रथालायां 

(केषर) शब्दाये चिच ङावाञ्च। तद्धा इदम् ण | 
चौल च. डासम्बन्विनि संस्लारभेटे च.ङडाशन्दे दश्यम् । | 

च.लिकं न° रतश्च्टसभितायाभू (सुचि) शवदाे०। 

च.लिका स्तो च्ल-खकचये रत् ल युषो, दीधः । +इस्ति- 
कथोमृले, र्नाटकाद्खग्भेदे च “अर्थोपचे पकाः पञ्च वि- 
एश््कप्रवेशकौ । च चिकाङ्कावतारोऽय खादङ्ध- 

खभित्यपि” सा० द्०। अथौपकक्तेप नाटका- 

ङ्गानि विभव ““छन्तजेवनिकासंख्यो;ः चनाऽ्यख 

चिका" इति लक्ितस् । यथा बौरचरिते चदयां इ- 

स्यादौ ““भोभो वैमानिकाः प्रवत्तन्नां रङ्कमङ्गलानो- 

व्यादि" राभेख पर्रामोजितः इति नेष्ये एनः 
खचितम् । “अंणचताजालजटिल सूिकानाम्”” काद० । 

च पाने (जोषा) भ्वार पर, खक° शट् । च षति | अचु 
घोठ् ! चचष | चभर् 

चषा स्लो चव्यते पोयते पुषमांसेनाऽदश्प्रतां नौवते च ब- 

चज क । १इस्तिमध्यवन्नरचज्चाम् क्चायाम् अमरः 
भावे अछः | र्चष्े शी 

च ष्य लि* च ष-कमभ्मशि खत् । जिङ्खोलाभ्यां, संयोममेदेन 

पेये खाहारशन्द् च्य चन्द् च दण्डम् । “प्राञ्चिभेच्छ 

भोच्यकेडापेयच ष्याभ्यव हाय्य थाम्” भा० ° १६.१अ० | 

चत हे यन्वने च वदा° सक सेट । च,तति अचतीत् 

चचत्त | चत्तिष्यति चत् खति | 

च.त(प) संदोषने वा च्, उभ० पे भ्वा° पर० सक" खेट्। - 

चन्ते(पै)बति-ते । खअचोच, त(प)त्-त अच चन्तं (पे)त् त । 

पे चत्त (पे)ति अचत्ती(पौ)द् । 
चकित लिर कित-यङ लुकि अच् । १अतिथयवासन्चानाभ्थां 

युक्त । श्छपिभेदे षुः तद्य गोल्ापत्य' गर्गा* यज । 

चेकित्य तद्गोतरापत्ये इ स्री । 
चेकितान नि० किव-यक्लुकि वाच्छोले चानश् । 

$अत्यन्तन्नानयुक्त रेमहादेवे इ? ““ङद्रमोशानच्डवभ ` 

जिन्न शम्भू" कपदिंनम् । चेकितान परं योनिं 
तिष्ठतो गच्छतच्च इ” भा० द्रो २०१अ०। रेन्टपभेडे । 

दयग्र कितानः काश्ीराजच्च वीय वानू”” गोता । 

चे ट(ड) १० विट-परप्ैष्ये अच.वाट्खडः। दासे 

हेमच० स्जियाम् उभयत डप । रदाद्याम् । ख.ब् 
चटक !दासे अमरः। उपपतिनायके रशन्वान- 

दे रम । स्तिया चे टि(डि)का | “दङ्गारख 



चलको स्तो चेतयति 

चत [ २९६२ ] चत 

सद्धाया विटचेटविदरूषकाद्याः शयुः” । ‹' उत्मा: पोड- 

महाद्याः मध्यौ विटविदरूषकौ बथा | शक्रारचटाद्या 

खधमाः परिकौत्तिंता'' सा० द्०;। "ताम्बलाक्त दश 

नमत् दशयन्तौह चटी सा० द्०। 

चत् अव्यशचित-विच._\ १यद्यं रपत्तान्तरे, अमरः शस 

नदे हेऽपि सन्द्ग्धितया कथने च शब्द् येचि० । ५सत्य' 

चेत् ुरुषाक्यमेव पितरोदेवाञ्च चेत् योगिनी प्रोता 

चोत् परदेवता च यदि चेत् वेदाः प्रमाणं हि चेत् । 

शाक्तीयं यदि दथनं भवति च दान्नाप्यमोषास्ि चत् 

श्वातन्न्ा अपि कौलिकाञ यदि चेत् खान जयः 

सदा” तन्त्रम् ।““चे त्कण्ठके पणफरे त यहा: समस्ता 

नोल० वा० | अधिकं (चेद्) शदे दग्यम् 

उन्द्रीलयति जुद्धिबजेन्द्रियाणि 

चित-खिच. णल् गौरा डष् । ¶इरीतक्याम् 

आभरः । तसा उत्मत्तिभेदादिकं भावप्र० उक्त' यथा 

“पपात विन्द् मेदिन्यां शक्रख पिबतोऽमृतम् । ततो दि- 

व्या ससत्मन्ना सप्रजातिहेरोतकौ। इरीतक्यभया 

पथ्या कायस्था पूतनाऽमृता | ईमवल्यव्यथा चापि 

च तक्षी श्रोयसो शिवा } वयस्या विजया चापि जोबन्ती 

रोहहिणोति च | विजया गोह्िखौ चेष पूतना चामृताऽ 

भया | जोवन्तौो चति पथ्याया विज्ञेयाः सप्र जातयः । 

अलानुवृन्ता विजया पुत्ता सारोठ रेख्टता । रेपू- 

तनाऽस्थिमतो न््ञा कथिता मांसलाऽमृता8 । पञ्चरेखाऽ 

भया५ मोक्ता जीषन्ती सल सव यि नो६। लिरेखा चे तकोऽ 

ज्ञेया सप्रानाभियमाकतिः। विजया खवेरोगेष रो- 
हो बणरोह्िणौ । प्रलेप पूतना योज्या शोधना- 

यँ ऽभृता हिता| अकिरोगेऽभवा शस्ता जोवन्तो 

खञरोगद्त् । च णये चे तको शस्ता यथायोगं प्रयो- 
जयेत् । चोतको दिविधा प्रोक्ताश्चेता कष्णा च व - 

नः । षडक्कुलायता शुक्ला, ष्णा त्वे काङ्ग्ला ख्टता । 

काचिदाखादमान्नेख काचिद् गन्धन भेदयेत् । काचित् 

स्सर्गेन दष्ट्ान्या चदुहौ मेदयेच्छिवा | चतक पाद्- 

पच्छायाञखपसर्पन्तिये नराः| भिद्यन्ते वतक्षश्यारेव 

पशुपश्चिमगाद्यः । चोतको तु ता हस्ते यावत्ति- 

ति देह्िनः। तावद्धिद्येत रोनेस्तु प्रभावान्नात्र संशयः। 

न धायं“ छकृभाराण्णां छशानां भेषजदिषास् । च वको 

परमा शस्ता इता खखविरेचनी | सप्रानामपि जा- 

तीनां प्रधान विजया खता । चखप्रयोगा लभा 

सपेरोगेषु शते । इरोतकौ पञ्चरसा लवा तु वरा 

परम् । ख्चोष्णा दोपनौ मेध्या खादुपाका रसायनो । 
चचुष्या लचराबुष्या हही चासुलोभिनी । श्राखका- 

सप्रभे्ार्भःकुषथोधोदरमीन् । वैस्वर्य सहणोरोगवि- 
बन्ध विषमज्चरान् । यलमाश्मानदषाचूदिहिक्ाकण 

इदामयान् । कामलां खूलभानादह ज्लोहानञ्च यरन्त- 

या। ख्रौं मृवलच्छरञ्च मत्राषातञ्च नाथवेत् । स्वा़- 

तिक्तकषायत्वात्मित्तहृत्कफ्ृत् ठ सा । कटुतिक्कषाय- 

त्वाद् तवादातड्ृच्छिवा । पित्तशत्कट् कास त्वाहातलन्न कथं 

शिवा । प्रभावाहोषह्ृन्त,त्व' सिद्ध यत्तत् प्रकाश्यते ! 

डेठभिः शिष्यरबोधायं न पूर्व क्रियतेऽ्ना । कम््न्यत्व 

शेः साम्य दृषटमाश्रमभेद्तः । यतस्ततो नेति चिन््य' 

धाल्ीलङचयो्यथा । पथ्याया भल्जनि खादः साया 

समो व्यवसितः । तौ तिक्तस्तचि कट रस्थनिद्वरो 

रः मवा च्जिग्वा चनाडत्ता गुर्वीं चिप्रा च वाम्भसि । 

निशूव्ले त् सा प्रशा च कथितातिगुखप़दा | नवादि 

य्युक्ततव' तथे शत दिक्षेता । इरोतक्याः फले यन 

इयं तच्छरेटम्च्यते । चिता वद्धं यत्यग्नि' पेषिता मल 

शोधिनो | स्विन्ना शंयाडिण्ो पथ्या ण्ट्टा प्रोक्ता नि- 

दोषहत् । उन््ोलिनो बुद्धिबलेन्द्रियाणां निम् लिनौ 

पित्तकफानिलानाम् । विच्च सिनो भनशलन्मलानां 

रौोतकौ खात् सह भोजनेन । आन्नपानरतान् 

दोषान् बातपित्तकफोद्भवान् | हरीतको हरत्याशु 

मृक्रख प्रियोजिता ) लवेन कफं हन्ति पित्तं इन्त 

सकरा । घृतेन वातजान् रोगान् सररोगान् गुडा. 
न्विता । सिन्धु स्यशकंरा ु ण्डोकणामयु : कमात् । 

बौ दिष्वभया प्राश्या रसायनयुखेषिष्णा । ध्वातिखिन्नो 

बलव्जिंतश्च ख्तः कशो लङ्कनकर्मिंतञ्च । पित्ताधिको 

गभैवती- च नारौ विशक्तरक्रसलभयां न खादेत्" । तस्याः 

फलम् अण हरोतक्या° तद्य लुप् लुपि व्यक्तिवचन 
त्वम् | २ततृफलेऽपि स्त्री । जातिषुष्पे राजनि । 

चेतन एर चित-ल्यु । शशरात्मनि जवे श्परमेश्वरे हेम च । 

शेमनुभ राजनि०। प्राणिमात्रे अमरः | ५प्राणयुक्त 

लि°मेदि० । “चन््ाद खापरिच्छे द्ये तनना च नेष? च सा° 

द् । ^“चतन" एन्कर' कोभैः चु धाघ्मातेः समन्ततः” 

इरिषं° ६७ । त्य भावः ष्यञ् चंतन्व न०। ल 
चोतनत्व न° तल चेतनता न्नी च तनायाम् “रौर 

न चेतन्यस्'”' भाषा. “च तन्यात्रनोविद्याव्'" इतिः । 
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# 

[काका वकराकतातक जकत् क = । ~  क 
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चतो [ २९६३ 1 । चदि 

चेतनको षु° चतन" करोति छ-ड गौ डोप । इरौतक्याम् 

राजनि । 

चेतना स्तो च्° चित-युच्। बुद्धौ रन्नाने शेचेतन्ये चिति 

खरह्पन्नानव्यञ्जिकायां प्रमाणासाधारणकारखिकायां 

४ चिन्तष्टत्तौ ““चेतनानाभविष्ठानं भनोटेहञ्च सेन्द्रियः । 

केशलोमनखासान्तमल द्रव्यगुणे विना शवदाे चि" टत- 

वाक्ये कैश्ाटिव्यतिरिक्तखयेव देखस्य च तनाव्यञ्चकत्व- 

खक्तस् । गर्भ्यस्य सप्रे मासि चतन्ययोगः यथा 

यान्न «^“मनद्धौतन्ययुक्लोऽसौः नाडोस्तायुसिरायुतः। 

सप्रे, चाष्टमे चव त्वः मांसष्टनिमानपि'” असौ 
पूर्वोक्तो गमैः सप्तमे मासि मनसा चं तनया च युक्तः?" 

मिता | “निभेषच्चतना य्न खादान पाञ्चभौतिकम्" 

यान्न “षष्ठस्तु चेतना ाठमन इत्यभिधीयते"? 

भा० व° २०६. ० । [जनि ! रन्नये त्ि°। 

चेतनोया स्तो चेतनायै हिता ङ । १द्धिनामौषे रा- 

चेतस् न° चित-करणे अदन् । श चित्तं भरः “चतो 

नलं कामयते मदीय” “च तोजन््शरप्रनमपेभि- 

व्यांजिच्रतामाश्रयत्” नेष° «गच्छति पुरः शरीरः धावति 

पश्चादसंस्यित' चेतः” शकु° | रचित्तटृत्तौ निघ० | 

चित्तटत्तेः सं ख्यमते पौ रुपरेयबोधकर णतवात् तथात्वम् । 

शकरेरि च्द्न् । श्नातरि वि०। भावेऽदन् । ४चौतन्ये 
१ प्रन्नायास् न°। 

चेतिष्ठ॒लि° अतिशयेन चेतयिता इनु लणोलोपे तन्नि 

भित्तकेटो निहृत्तिः खिलोपञ्च । अतिश्यच तयितरि 

«क्रत्वा चेतिष्ठो विशाखषम् त्” छ ° १।६५।५। ^“च - 

तिष्ठोऽतिशयेन च तयिता” भा । “"वद्धुञच्चे तिष्ठो वद्ुधा- 

तमञ्च” यजु ° २७।१५। 

च तो'ऽशु ए" च तसच्चं तन्यस्यांशुरिव जीने रवेरिव चिदात्- 

कश पुरुष च तोपा जलाकेसमाः मप्रा्चतेजस- 

वि्वमेदेन देवतियं गादिदेहभेदेष्, विभाव्यमाना इति 

वेदान्तप्रकरणोक्ते सतख तथ त्वम् । 

चेतोजन्मन् इ° चे तसि जन््ाख । जनोभवे कन्द्पे “चेतो 

जन्द्शरप्रद्नमधुभिव्यांमिच्रतामाश्रयत्” नेष० । चेतो- 

भवाद्योऽप्यत्र । 

चेतामत् तिर च तस्+अरयर्थे मतुप् बा° न मख्यवः। 

१ चे तोयुक्तं रचेतन्ययुक्तो । ““चेलोभन्ति चर सामानि 

धलुवेट्श्च भारत !?' भा वर | 

चेतोसुख ए* च तोखखं हारं यख । चं तन्यदीप्ऽन्तानटत्ति 

६? वा० भागय 

प्रधाने प्राने" “आनन्दभुक् चोतोसखः प्राज्ञः" इहि 

तिः। चतस रूुखत्वञ्च चेतःक्ारणान्नानट्ि- 

खखत्वात् । 

चेत्न, निर चित--अन्तभं तग्र्थे ताच्छोल्य ठन् बेरे नि" 

इडभावः | न्नाण्यितरि | “स चंत्तारेवता पदम्!" ऋ० 

१।२२।५।चेत्ता ज्ञापयित” भा० प्रक्रिया उक्ता्पव 

चेत्य त्रि चित-कन्म्खि णदृत् | ज्ञेये। “तं लाता चरसे 

चेत्यः'” ऋ ° ६।१।५। “चेत्येन दय" चेततः चलन्तः 

प्राविशद् यदा भाग° १।२६।५अ० । 

चेदि ° देशभेदे सोऽभिजनेऽख अपः, तद्राजाणय बद्धतवे 

लुक् । रते शवाखिप॒ शन्न, पेषु च बर व° | “चदि 

सत्खक्षाञ्च भोजाः सिन्ध कृलिन्द्का?” भार भो° 

€श्रम जनपदेक्तौ। सच देशः शुक्तिमतौनदौतौरस्यः 

उपरिचरशब्ट् १९१२०४० । दशम्रम्। चेदि+स्वाय क । 

चेदिदेशे ° स° १४अ० कम्पं विभागे अथ पूव्वंस्या 

मि्य्.पकरमे “श्यौ लिकविदभेवतृसान्त चे दिकायोहं 

कशठाञ्चः? | 4 

चेदिपति ए* ईत. । !उपरिचरनाभके वघ्ठभेदे उपरि 

चरशब्ट् १९१९य्* दणश्म् । र्दमघोषषते शिशुपाल 

च। “एवं तेषु निदत्त ्षवियेष समन्तः | चदो- 

नामधिपोऽधावत् बंलवानन्तकोपमः । दमचोषसुतो वीरः 

शिशुपालो भङ्टीपतिः'" भा आ १८७अ०। चोदि- 

पादयोऽप्यत्र ““वसुपू्यां च वद्धा वस च दिष् चेदिप!” 

भा० सर १०६अ०। 

चेदिराज् ए" चेदिषु राजते राज-किष् | चेदिषपतौ 

१उपरिचरवसौ र्शिगश्युपाले च त्रिका० | “माञेदि 

यद्सावेको जेतव्यश्च दिराडति'* भाचः। 

चेदिराजं प° चेदोनां राजा टच.समा० । उपरिचरराख्य 

वसौ । तख भृभिविवरगतिकथादि भा० शा० १९९अ० । 

^ जेन यष्टव्यमिति " प्रा्ट"ा दिजोत्तमान् | स च 

ख्छागोऽचजोन्नेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः। कषय 

ऊच: । | वीजेयेनन घु यष्व्यमिति यै वैदिकी खछतिः। 

अजसंन्नानि बीजानि कागं नो इन्तुम्टय | नेष धर्मः 

सतां देवा } यत्न बध्येत वै पशुः इटं लतयुगं ्ोषट' कथं 

वध्येत पे प्रशुः| भोष्म उवाच | तेषां संवदतामेव- 

स्मोष्ाम् विबुधैः सह| मागोगतो पयरेष्स्तः 
देशं प्राप्रवान् वद्धः | अन्तरोक्तचरः च्रौमान् समसनल - 

वाहनः | तं इदा सदसा यान्त वघ" ते त्वन्तरीच्चगम् । 

७४र 
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अच् दं जातयोदेवानेष च्छति, संचयम् । यज्वा दान 

पतिः श्रेष्ठः सव्वं भूरतडितप्रियः । कधं स्विदन्यथा ब्रुया- 

रे वाक्य" महान् वचः णवं ते संविद्" कत्वा विबुधा 

कष्रयस्तथा । आपच्छत् सहसाभ्यत्य वदुः राजान 

मन्तिकात् | भो राजन् ! केन यष्टव्यमजेनाहोखिदौ- 

ष्पः | र्तः न संशय छिन्द प्रभाणं नो भवान््रतः । 

स तान् कतःञ्जलिर्मूत्वा परिपप्रच्छ वै वच्च: । कख यैको- 

मलः कामोन्रूत सत्य दिजोत्तमाः ! । ऋषय च्, : । 

चान्ये रव्य मित्ये व प्लोऽखाकं नराधिप ! | टेवानान्त॒ 

पशुः पत्तो भतो राजन् ! वदख नः भीश्र उवाच 

देवानान्तु मतं न्नात्वा बहना पश्चसंश्रयात् | 

जेन यष्टव्यमेवश्क्त' वचस्तदा ¦ कुपितास्ते ततः से 

छदागेना- 

इनयः सूर्थवञं सः। ऊच् ठः विमानस्व' देवपचचाये 

बादिनम् । छरप्लो ब्टकोतस्ते यस्ात्त्माद्विः यत । 

अद्या प्रष्टति ते राजन्नाकाथे विहता गति+। . खख 

च्छरापाभिचतिन् मदं भिन्वा प्रवेच्यसि } ततस्तखि- 

न््रइततेऽथ राजोपरिचरस्तदा । च्यधो वे सब्बभूवाशु- 

भमेविबरगो न्प तिस््वेनं न विजह्लौ तदा 

माराख्णान्नया | देवास्तु सहिताः सब्वेः दसोः शाप 

विमोचणे | चि नयामाच्॒रव्ययाः चलतं हि नपय र् । 

अनेना खतृरते रान्ना शापः प्राप्नो लहाकना । चख 

प्रतिप्रियं कायये सदतना दिवौकसाम् । इति बुद्धा 

व्यव्खाश्ु गत्वा निचयमोश्वराः। कच्: संद्टभनसो 

राजोपरिचरन्तदा । बद्यगयदेवभक्गस्लतं सराश्चर- 

यरुहरिः । कामं स तव तृ्टा्ना कुथाच्छापवि- 

मोचणम् । भानना त॒ द्विजातीनां ऊततव्या तै मदा 

हमनाम् । आवश्य तपसा तेषां फलित चपोत्तम ! । 

यतस्व सहसा भ्वट अाकाशाम्म दिनोतलम् । एकन्व- 

यहं तभ्य दद्मो वै टपसनत्तम ! । यावकः थापदोषेख 
कालमाशिषगसेऽनव ! । भूभेविषरगो भूत्वा तावन्त 

काल्मापखसि । यन्नेषु सतं विप्र ्दसोद्वारां समा- 

प्रापखसेऽखददुभ्यानाच्रा च त्वां गानि 

रष.चत् । न चुत्पिपासे राजेन्द्र ! भभेच्िद्रे भवि- 
ध्यरतः। वसोड्धीराभिपौतत्वात्तेजसामप्यायितेन चु । ख 

देवोऽखहरात् प्रीतो बह्मलोक हि नेष्यति" । 

चेबो(वौ) खली रागिणोभेदे हला० | 

हतेः । 

चेय लि० वि-कम्प्रं खि यत् । १ चेतव्य चयनोवे रधानाङ्घ. 

संख्कारसंख्काष्येः वद्को च “अग्निश्चेयो बहभिञ्ाि 

यन्नः" मा०्या०२९२अ० श्चेत्" योग्य ।इसतचोवसः 
अदुःशचे यं एष्यम् । [भग वदत्त" ऋट° ८।६१।७। 

खेर ए. चि-बा° ₹। चयनभोखे “(त्वं द्यो शि चेरवे विदाः 

चेल लोर चकन्गनौ सकणम्वा-परसेद् । चेलति अश त् 

चिचेल दित् आअचिचत्यत् त। 

चेल न° चिल-खाच्छादने रमां खि घञ । १ । चख-लौः 

द्ये खच्च । र्अधमे न अमरः । ̂ चेलचम्प्ौरिपाल- 

श्च लिरात्रः स्यादभोजनम्" बहुका तद्य हरे 

लिराब्रोपवाशोर्गि हितः ^षा ्तातिचेलं भुवि जखधचिद् 

भः" भद्धिः च्नाति चे कमित्यव्न “कृत्सितानि कु्सनेः” 

पा समासे परनिपातः। “चलेद् कार्ड" 

खड्ायामू्”” पा° निन्दायां चे दादीनासू आओ्युदात्तता । 

जब लभिवच खसादग्धोग पबश्य निन्दा मम्यते खिन्वौ° 

^“वद््ष च खड त्रयेत्यादि पा वचोल्डादीनि इत्तिषिषवे 

जञतृखनवाचोनि” सि" कौ० तेष परेव इद्मनदख खः 

ष्चादिष दित्करणसाभर्यात् प् भव्राद्यखिचे को" 

विर कौ०। “चेले रोणेः” पार अख्िन् उपपदे क्रोपे- 

शंक चरक्गोपस् । 

चेलगङ्गा स्त्री चेडभिव गङ्ख । गेकर्यखमीपस्यः नदीमेरे । 

“मोकर्यद्योपरिष्टान्, भ्वखितः स महाच्रः | पपात 
चलगद्कायाः प्.लिने ख् भन्यया”? हरिव १४६अ] 

““गङ्का खरखतो चेव चेल गक्गा च निम्रगा? ११६० 

चे लान इर्चेल-बा, आआानच्। फलप्रघाने कतामेरे (केन). 
रत्रसा०। 

खेलाल ४० चलभिवालति खर-खच ¦ लतापनसे तिका०। 
खे(चे) लाथ ए* चेलं ततृस्यकासश्नाति शथ-रद ल | 

मेतभेदे। “च (चे) बाथकस्तु भवति चदरो धग्प्रौत् 
स्लकात् च्य् तः” सहः । “चेल: कौटभेदसतद्भचकः प्रेतो 

सवति'' गोषन्द्राजः। “चेलसम्बन्विनी यूका चेल- 

कस्तद्त्तकः'” एति क्त, कभटुः । 

चेलिका स्रो चेल-.ल् । पड्वसने (चेखिर कापडङ्) “वेयं 
कष्णस्य वनिता पोतथादीपरिच्छदा । रक्तचेलिक्याः 

कचरा थातक्गम्भनिभस्तनो” पद्ए०। 

चेलुक ° चेक-छक । बुदधभिचशष्परे निका९ 1 
चेज्ञ चालने गतो च श्वा परण सकन्देट | चेलुति खचे~ 

न्नव चिचेलु ऋदित् अचिचेलत् त) 

चेष्ट ईहायां श्वा" ० सकर खेट.। चेष्टते शचेषि्ट । 

विचेष्टे । खचचेषटत्त अचिचेदत् न । चेहितः ष्टा ३5 

क शकक क्ता 1 ऋ इ~ ~ग ना १ कक । 
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नानः | (श्गङ्धगयरं दि म शक्रोमि टहत्वाच्चेटित् 

, विरम्" बदुष्छद० । +त स्वरश्च तान् योच्,मचिचेटञच 

राधद” नाहः “ददचेहितभमिष्” ष्ष्ः। “यास्ते येते 

चेटतेऽशतिष्ठति परिरिषादति" भाग ५।९६। यदा 
ख देषो जागर्षि तदेद' जेषटते जगत्” मतः| 

सिष्टनस्पगनेऽनिलम्" महः | ^तष्तेव बिङ््िवि' यन्त्र 
तथा चे्टयित्ैये' भा० शा* १९० | 

चं षटक लि° चेट-ष्व् च. २ े ्ान्विति । रर तिवन्बभेरे ९० । 
"पादमेकं हृदि न्यद्य॒ दइतरेष्येव चेटयेत् | कान्दक्रोेः 
स्थिता बारौ बन्धोऽयं चेटकोमतः” खरदौ पिका । 

चेष्टा खनी वे्ट-खछ. ।खाकमजन्या भवे!दच्छा इच्छालजन्या भ- 
बेत् कतिः । लतिजन्या भवेश्े खा चे टाजन्या भयेतृक्रिय” 

द्व्यक्तं ठतिजन्ये क्रियासाधने काचिके व्यापारे । 

्लेष्टावदन्त्यावयवित्वं शरोरत्वम् "> सि° ह° । “नाद्यौ. 

भावयेशचिद्ग भविरन्तग्तं न्टणामू । स्वरव द्भिताकार 

चचुषा चद्टितेन च। चाकार रिङ्कितेमत्या च्या 
भाषितेन च । नेत्वं विकारो ष्टह्यतेऽन्र्गत' मनः” 
सलु: “चष्ट इस्तास्फालनादि” कुह्न, । ^चे्टाभोजन 
वाप्रोषे नेत्रादिप्रतिभेदमेः यान्न । “वायो स्सर्थमं 
चां व्य हनं रोच्छमेव च'"यान्चवल्क्येन वख वायुका - 

स्वखक्तम् । 

्दष्टानाश पु" च्टायानाशोऽबर | प्रययक्नाले रानि, | 

खेष्टावल नण ज्योतिषोक्ते दहाखां बलभेरे सच्च ठडव्ला, 
उक्त यथा 

“उदगयने रबिथोतमयुष्खौ वक्र बसागमश्नाः परियेषाः | 

विषुलकरा युधि चोत्तरसंख्याश्च टितवीरंदुवाः परि- 

कल्प :”” इ. जा० | 

अधुना चेष्टावलं दोधकेनाह उदगयने इगि खकरादि 

राशिषटकषत्तरमयनं ककंटादिषट्कं ददिणमयन- 

` निति । उदगयने उत्तरायश्े रविधीनमयुखौ यं - 

बन्द्रमदौ बलिनौ भवतः | परिशेषाः भौमबु यर 

सितसौराः वक्रगाः विपरौतगतयो बलिने भवन्ति तथा 

समभागसगाखन्द्रण सहिताः बलिन रव चन्द्रेण 

योगोगर हाणां समागमशब्द्वाच्यः रविणा बहास्तमयो 

भौमादीनां परस्परं युद्धम् , छक्गच्चा चायं विच्ण् चन्द्रे ण 

¢“द््विसकरेणास्तमयः समागमः शोतरश्िसह्ितानाम् । 

क्छठतादोनां बुद्धम् नि गदयतेऽन्योन्ययुक्तानाभिति"” विषु- 

ब्ङराद्त्रि विका; करावेषां ते वपिषुबन्नराः 

विद्छीररश्यो उलिनो भवन्ति शीघकेन्दरो दितौय- 

ककोयपदश्पे यख्य विषुरुकरत्व' प्रायः संभरति 

वक्राखच्नत्वात् युधि संयमे चोत्तरसंस्या बलिन 

एष । कुद्ठतादीनां युद्धमिन्य्, क्तम् तत्र यः उररदि्भा 

संस्थितो जयौ स च बरुवानु उन्तर्ंस्यत्वभतोपलच्त 

ष्याम् । यस्तेजस्वी सण बलवान् | ततैतल्लय 

ल्वणम् “ दचिणदिश्स्यः परुभोवेषथरपाप्न स्चिकट- 

वदः । धिष्ूढोविक्ञतोनिः प्रभो विव्थंश्च यः घ जितः| 

छक्कविवरौवचणशष्यश्नो अयतो, पिनिहिटः| 

षिषः द्जिग्धोद्यु तिभानु दश्ियदिकश्स्थोऽपि जययुक्तः" 

दति रतच्छङ्नद्ध प्रायः सम्भवति यच्त् लिशा चाये? 

“सवे जयिन उदक्श्या दकि दिकस्वो जयौ शुक्रः"'¶ति 

शतञ्च टा बम् | एषासन्यतमेन संयुक्त टाव शयुक्लो 

भवति?” भङ्खोत्पखः ! 

प्पष्टित ति. चेशट-क्तंरि क्त। !चे्टायुक्त । माते क 

रगतौ श्कायादिव्यायारे च न भेदि" चेशटाशबरे खदा५। 

चं किलय एद चेकितद्य गोलापयमू { गगा यख | 
चेकिते नाप्य तख ऋाक्तः करा अश् यद्ोषः। 
चेकित तच्छा | । 

च कित्सित स्तो विकजिवृधितपेरपत्यम् गगर यञ् | ` 

चिकिद्धित्भेरयन्य ततः करवा" ताश्च खश । चेकित्- 

व्वित । तच्छाच्ने | [द्लियां अणन्तत्वात् + 48 1 

सौकोषिंत लि चिक्लीत ए प्रन्नाण अष्ट । वविशोर्िते 

सटयत लि° चट दव यतते यत-खछच _ ततः खाय अण् । 
चेटठल्ययन्नशौले तखापत्व' लिक्षा फिञञ | चट 
तायनि तदपत्ये एसो । स्यां ` क्रोडा ष्प्रडः 

अ टयैत्या।' चौटयतानां विषयः. भौिक्या विधल् 
नचौटयतविष तदिषवे न° । 

चंसन्य न चबन रव, चे तनदखध भवे वा ष्यञ् । गदा 

न्तिमते श्चितखद्छ्पे परमात्मनि न्यायादिमते श्थरात्मधम्मः 

च तनयाम् । “च तन्यमात्मनोविद्यानच्च बिभेति कुतञ्चन ` 

शतिः वेदान्तिमते. रा्ोः शिर एतिवदु अभेदे षी, 

श्न्यमते भेदे । ““शरीरख न चौ तन्य' तषु व्यभिचारतः” 

भाषा० ३प्रलतौ मेदि० | “प्रति दष्टानादपरोघात्”> 

शा० सध ` चं तन्यस्य जगतृप्रखतित्वाशङ्खौ कारे तथा- 
त्वम् । ^“चेतन्यः परमाणूनां प्रघानद्यापि नेष्यते 

स्ानक्रिये जगतृकल्यर्ग वश्ये चेतनाश्रयेण बदा 

न्का० | चेतन . एव खाये प्रप्रज। श्थचोगर्भजाते , 
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करै छृष्णावतारमेदे अनन्तसंद्हिता } तखानप्राना जिरेः श्टङ्क' भिन्त्त किमि खदयाना" भा०्स०य्०यअ० । 

च्िकल्वसिति ख त्तनुयायिनः। वैष्णवास्तु तन्मलतयेव 

ध तन्यदेवख्य कष्णावतारत्वमिच्छन्ति । ययं व॒ तखाः 

प्रामाखिकत्व संवादिमलसन्धान्तरस्यादशेनःत् खद्ासोना प व्यतस पु० कम््ं०। सामादौ १प्रसिड्ढचे २ेकश्वत्यटचे 

इत्यतः न किञ्चित् ब्रमहे। यदि चासौ अवतारः 

यदि बा न, तथापि तस्ख तष्णचसम्प्रदायगुरूत्वात् पज्यत्व' 

मन्यामहे च तन्यचन्द्रोदयः चं तन्यचरि तारत चतन्य- 

भगवतस् इत्यादयो न्धाः तन््ाहातव्राचेदका चत्यमुख ए० चैत्यख देवङ्स्येव सखभद्य । मण्डन्यौ 

[दिक दग्म् | द्दत्ययन्न ए० आाश्र० ग्टदोक्त यत्तभेदे तस्य विघानादि'यथा 

चेत्यगृड न. चैचस्ध समीपे ण्डम् । चतुष्पयस्ये चेत्यस- 

चरिते ग्ट शब्द् थे चि° | 

रत्नमाला । चैत्यट्वादयोऽप्यवर । “व्चेव्यतरौ सा पतिता 

सत्कतपोडां करोत्युलका"' ठ स० ३९अ ० । ̂ चेन्यदर्म 

श्सशानेष'" मनुः । [लिका० | 

शैष्णसस्मदायप्रसिद्धाः सन्ति| 

षो तन्यमैरस स्तो तन्वसारोक्तो भेरवोभेदे तत्र नन्बन्ता- 

वेत्त न० चित्तखेदम् खण । चित्तसन्बन्विनि श्खरणादौ | 

“"चेत्ययन्न प्राक् स्विटकतद्ौत्याय बलिं रेत्” 

ख | चये भवाशचैत्याः। शङ्करः पशुपतिः आर्यां 

““जनद्रचठं खशङ्धराच्य तैः कमा जियन्दतेन सनो 

ब् इन्र हड्रचित्ताख्येनान्तरिन्द्रिय चतन्क श्ण क्रमात् 

संशयनिखयाइङ्का चेत्ता सव्वानेतान् स्थ लरिष- 

याननुभवतः” जेदान्तसा० | श्वि्ताभिमानिके चलन्त 

“चेत्येन इदयं चेत्तः केलन्नः प्राभिशद्यदा । पिराद् तदेव 

पुरूषः सलिलादुदतिष्ठत" भाग° ।३।२६।५९.। बौद्धमते 

विन्नावनस्कन्वा तिरि क्त ४स्वान्धमाते । तेस्तु चित्तः चे्त- 

मिति दिविध्योव पदाथद्याङ्ोकारेणख विन्नानातिरि- 

क्षस्य चं त्वात् । बु्जशब्द् तद्ध दो श्यः । 
~ 

खौत्य न° चित्वाया इदमण | {आयतने अमरः । रेखख- 

रदिते सचित्ये अचित्यो वा यन्नायतने भरतः। 

शदेवायनन भात्रे ४देवकुले (देरल) च । ५बृद्खं ६मिम्बे 

७खद श्यटकते मेदि°। ८परामा दिप्रसिद्खम हाडचे | € देवावारे 

१०जिनतरौः पु° मेदि 1 ““ । 

दयैरपलच्ता । चं व्यप्डथानसोमा च एणटस्वाने सरा- 

ख्ये” यान्न" । “चव्य मयं सहङ्लतम्'' इ स 
५१अ० । ^“च त्स्थाने स्वित' इते फलवन्तजिव दिजाः” 

भा. अतु° १६६अ० । चौत्ये भवः अण चं त्यस्ये रेव- 

भेदे चंत्यमखभेदे श्ट श्यम् | 
>, 

च्व ल्यकं ए चेत्य इव कायति केक । च्यश्वल्यद्त्ते िका० । 

जिरिविजञप् रवे्टकपञ्चभिरिभध्ये रपरैतमेहे “वैहारो 

विषुलः शैलो वराडो टषभस्तथा । तथा ऋधिगिरि- 

स्तात ! शुभाञ्चत्यक्षपञ्चमाः। रखते पञ्च महाष्टङ्गाः 
पर्वताः शोतलद्रूमाः। रच्चन्नीवाभिसंहत्य संहताङ्ा 

भिरित्रजम्" । “मागधानान्तु रुचिरं वेत्यकान्तरमाप्र 
वान्? ““भक्घा मेरीन्नयं तेऽपि चेग्यप्रकारमाद्रवन्"' । 

““मागघानां चुरुचिरं चैत्यकान्त' सादरन्" “चेत्यकख 

च्या इत्ये वमादयः । यदि कष्य चिदे वताये प्रति 

श्टष्णोति यदि आात्मनोऽभिप्रेतं वस्तु लव्छ' ततस्वा 

मडमाज्योन स्थालीपाकेन पशना वा यच्छामोति ततो- 

, कब्धे वस्तुनि तस्य॒ तेन यागं कुयात् स ॒चैत्ययन्नः। 

तन्न सि्टछतः प्राक् चेत्याय बलिं हरेत् नमच्कारा- 

न्तेन नामघेयेन पन्यस्य यणं प्रत्यत हरथाथेम् । 

त्तेन यैत्यायतने एवोपलेपनादि कु्थात्" ना० ट० । 

““यद्य् मै विदेशस्य पलाशदरतिन यतर वेच्छा वन्ते 

दूत्य तयां हौ पिण्डौ लत्वा वौवधेऽभ्याघाय दूताय 

प्रयच्छ दिमन्त्ौ दक्षि हरेति चेनं त्र यादय वम्थ- 

नितियोद्रूताय'? ष्छ० ! “यदि विदेशस्य चेत्य" 

यजेत् तदा पलाशदूतेन बलि" हरेत् । प्लाशेन दूतं 

बोवधञ्च कुयात् । यत्र बेच्छेत्य.चा द्वौ पिर्डौ रत्वा 

बवसेऽम्थाधाय दूताय प्रयच्छेत् । तयोरेकं पिण्डं 

निदिण्ट दूतं वदति बलिं रेति । 

छपर दूताय प्रयच्छति ` अयं ठभ्यभिति । रतयचति 

दः | 
द्म तस 

वचनम् अन्यत्र पादयहखेऽपि कचित् क्तः भवतौल्येव 

मर्धेम् । तेन ^“ऋत्वााभमन्तरेधीति ऋषभं सा 

समानानामिति" च द्क्त' सिद्धम्) अन्ये एमरम्था- 

साधं मन्टन्ते पिण्डकरणे वीवधघाभ्याघाने दूताय 

प्रदानेदति ना० ष्ट" | “प्रति भयं चदन्तरा शस्तमपि 

सिद्धित्" ख० । “कलं चतय च मध्ये भयमस्ि चेत् 

शस्त्रमपि किद्चित् दयात् दूताय" ना० ह । “नाव्या 

चेत् नदन्तरा हवद्टपमपि किञ्धिदनेन तरितिव्यभिति"” 

० | ^"उभयोध्ये यदि नावा ताया नदौ खात् 

लदा ञवश्ूपमपि भञ्चित् दद्यात् अनेनेति सन्त श” 

ना०्ड० | ५भन्बन्तरियन्ने ब्रह्मायमग्निः चान्तरा षरो- 
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्हितायाखे बलिं रेत्”? छः० | “यदि धन्वन्तरि 

सत्यो भवति तद् ब्रह्माणमनम्निः चान्तरा पुरोहिता. 

यापर बलिं रेत् पुरोहिताय नम डति ततो धन्वन्तरये 

मम द्ति। धन्वन्तरौ विदेशस्य त्वयं विशेषः धन्वन्तरेञ् 

घरोडिनख् चकः पिण्डः दितौयो दूतस्य” | ना० इ१। 

ष्योत्यविद्धार ५० चेयद्धेव पिहारोऽब | छिनग्टदे हेम" | 

चत्र न° चि-षृ्ण चिनबभेव खाये छण् गा । शदेवक्घले 

देउल) ्ष्टते मेदि. शु भिचके ए” 8वभां चलमेरे ए" 

विका कुलपथं तशब्द २१२३० दिते विष्ण्,पुण्वाक्ये 

“गोमेदशव चन्द्रशत्यत्र चैत्र ति पाढान्रदथेनात् 

लिकार्डोक्तिः समघ्चसा । चिल्ायां भवः अण् । वध 

कंलत्मेदचित्रायागनेजे ५नुघएलभेदे ए न्ध पा० 

ख । विनानच्वयुक्ता पौखंमासो अण् नप् चेलो- 

साल्िन् मासे एुनरण्। वचित्रा्तरवुक्गपौ मासो 

युक्ते नडुपचिते वा चान्द्र मासि वाहस्स ऽवपेभेदे 

स्तथाभते अङ्धंमासे मोनस्यरविके र्सौरचेते च 

काति कशबहे १९४८० दणश्म् | चित्रायां भवः अण | 

१०चिब्रानच्त्रजाते बि च्ियान्त तद्धाणो लुक् । 

चिल्ला विब्राजातायां च्छरिवां खी चिनाशब्दे गम् । 

सवाथ क तव्रारथे ब्रह्न” । “^फालयुनं वाच चौथ' वा 

मासं प्रति यथाबलम्?” मुः] “नोनादिखो रविर्येषा- 

मारम्भः परयमलणे । भवेत् तेऽवरे चान्द्रमासास्ैलाद्या 

इादथः शताः” व्यासः ^ चेले मदोच्छादिनौः' उ हात०। 
चवं व्ररथ न चि्रथेन गन्धर्वे ख निं मू अण॒ । †कुवेर- 

ख्योद्याम अमरः ¦ “बभौ वलगुजनाको्' वनं चेबरथं 
यथ? इरिव० १२४अ० | “एकोययौ चेध्रयपरदेथान्* 
रषः श्खनिभेदे ए" “खाविक्रितमभिष्यन्' तथा चेबरथं 

खनिम्”” भा० खा° &.३अ० | चेनरथेः शशवि द्टोरपत्यम् 

खली अण डप् । १शशविन्दोःषठतायां स्त्रो “मागात् 

युवनाश्व लिजोकविजयो छतः । वद्य चन्ररथो भाया 

शशविन्दोःष्ठताऽभवत्' इरि व०१२अअ० । चिल्नरथं गन्धव. 

मधिडत्य कतोपन्वः अण् । १२भारतपरववान््गतेऽवान्तर- 

पवभेदे न° चिल्लरथशब्द दशम् । “तथा चैत्ररथ 

टेव्याः पाद्चाद्याञ्च सवयवरम् भा० खा १०० खवा 

न्तरपर्॑क्तौ । 

चेव्रर चि ए चिलर ब्य उष एला पत्वम् अण॒ । उष पत 
चिन्ररथद्यापत्ये शशविन्दौ ष्पे “ततः प्रतिभिच्छन् 

बै उष :सोऽसप्रमाकजम् । जजन चिन्ररणन्तख एलः 

७४१ 

४। 

कम्बोभिरन्वितः । ासोत् चेबरचिर्वैतो यच्चा विएल 
दच्चिणः । शशविन्द: पर इत्त' राजर्भथां समन्वितः" 

रिव० ३७अ० । 

ष्व त्रथ्य न° च)त्ररयमेव खाये ष्यज | च बरथब्ने “सानस 

चल्लरथ्यं चस रेमे रामया रतः भाग०२।१२।२८अ 

ष्तत्रमख ए" चौतरे कन॑व्यो मख द्व महोतृसवः | चंत्रमासे 

मदनव्रयोद श्या दिक्तव्ये वसखन्तोत्से हेमच० । 

ष्वौतायण एस्त्री चिव्रख गोतापत्यम् नडार्फक् । ! चिनश्य 

गोत्नापत्ये । चिरेण निष्धंत्तादि पच्चा० फक् | २विल्- 

निट त्तादौ बि°। 

सोच्रावलौ स्त्री चने चावलिः सम्यक् बलिरत्र ङोप् । 

चौ ् रपौ यमासा लिका । “चं त्राबल्याः परे ऽपि या” 

ति° त° । “चौत्राबलो मद्नत्रयोदशौव्यपरे तद्छामेव 

मदट्नपूजाविधानाससखास्तथात्वम् । 

च्वत्रिक प० चिव्ानचत्युक्ता पौणंम।सी साऽख्जन् भारे 

पचे ठक् । चे त्रमासे चमरः | 

चो तिन् १० चौली पिदयतेऽख्न् बौद्धा दनि । चोत्रभासे 

राजनि° | तत्न चौवरिरित्यपि तन बा° इञ । 

चतो स्तौ चित्रानचतरयुक्ता पौेमासो खण. डप् । 

चिन्ानच्चल्युक्तायां पौणमास्यां खा हि चं वमासे णः 

भवति योम्यतवात् कातिकशव्दे १९.४८ ए दशम् 

“4चौल्रवां हि पौयंमाखां त॒ तव दीच्चा भविध्यति^्मा° 

` ष्याच्च ७२० । - श्चौतरां वा मानेथोषयाः वा सेना- 

योगः प्रशब्यतेः" भा० शा० १००अ०। 

चखद्कि ए लि चे दिरे्े भवः काश्या ठज जिट् वा 

इदित् । चेदिदेशभबे स्तिया ठ ठि डोप जिठि-टाप् । 

चोदया इ० चेदीनां जनपदानां राजा ष्ञ् । $शि्ठपाणे । 

“क् ख चंदा प्रति" “त्वया विप्रलतच् दयः” माघः । 

चौन्तिति एसत्री° चिन्तितायाः तच्नाभिकायाः स्तिया अपतम् 

५अव्यद्धगग्यो नदोमादुधोभ्यस्तच्ाभिकाभ्यः'” पा" अण् | 

शिन्तितानाभिकायाः स्न्निया अपत्ये । चन्तायुक्तायाः 

श्रिया अपत्य त॒ ठक । च न्तितिय इत्यव । 

चल लि चे लस्य दम् अगण्य १वस्त्रसम्बन्धिनि साथे, अण | 

ले वस्त्रो चे (चं ) लाशकशवरे दणश्टम् । “च लकम्बल- 

जेष्ानि विचिल्लाखि महान्ति च” भा खा० १२८्अ०। 

“प्रदघ्रभिव चौ लान्न' कल्ल देशं न सन्तपजेत्” भा० च” 
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चोद् 

छोच जीवलश्च लिः" शत बा° २।३।१।९४ । चल - 

कम्रि्च ““चोलक जन्द्ाद् शरिषडिल्यायन' इति त° 

का० १०।४।५।१० शाण्षडिल्यगोने चक्घः । 

चंलधाव लि° चोलं वस्त्र धावति मारि घाष-खूलि 

ऋण उप" स°। वस््रक्षालके रजके (धोपा) “चेल. 

घावद्राजोविखद्धोपपतिवेष्सनाम्”* यान्न" तदन्नभोजनः 

निषिद्धम् । 

न्वोकुटि ए गोलप्रवरमेदे हेमा० प्रषरा° । 

चोच्त य° शस्वभावसिद्धशुचिष वनप्रदेथेषु | ८"अवकाशेष 

चोक्ष नदोतीरेष् चव हि" पुव्या० कुज्ञ,° । 

तत्र भवं यत् । चौच्छ तत्रभवे उदके “खचौच्छसलिल- 

च्ाितयोनिम्' सुखतः । ̂  शचौ दच्त च चोच्चःख्ात्” 

विक्रा" जज्ञ २दत्ते | “श्रद्वावन्तो दयावन्तश्चोच्ताञ्चोचच- 

जनप्रियाः” भा० अजुर १४४अ० । 

चोच न° चबा च। श्वल्कले > चम्मण धरशिः। 

मस्त चोचमच्यास्ति खच । शत्वकपते प° अमरः 

मुङ्त्वचि शब्टाथर | खाये क | तवा" “दद्याच्च 

पिप्रलोमलतण्ड लोय कवराङ्कचो चकेत्या दि” स्ु* | 

चोड ५० चल-सच्छ्राये अच लस्य डः । प्रावरणे र्देथनेरे 

च° व° मेदि । चोलशब्ट उश्यम् । 

चाधो स्तौ दल-अच गौराग्डीष लख डः ) यायां हेमच०। 
चेद ए चोदयति च् द्-अच । अश्वादेः परे रके १कशादौ । 

“जघने चोद् एषां वि सक्थानि नरो यच्चः'"ऋ०४। ६१। 
2। “चोदः प्रोरिका कशा अरायज्ाषविशेषो वा" 

*प्रेरकमाने लि “चोदः कुषितुञ्यात् जातसेवितः" 

ऋ° १।१४९।७। “चोद्; प्रेरकः" मा०। 
्वोट्क पुर च्. दर न् । ¶प्रवत्तंके विधिवाक्ये ^“बत्तः. 

मानोपदेशाद्धोदनाशब्दातृश्ुत्य्यांमावात्ततैचे ति वचनाग्वि- 

टात् कमेचोदकः' काल्या० खौ. १।१०।१ ५ऋग्नी- 

दग्नीनित्यादिः क्मेचोदकः कमेगिधायकः विधिवाक्यनभि- 
न्वयः न तुं मन्लः। कुतः वर्त मानोपरेश्ात् एवमादयो 

वत्तमानमध्मनुषयत्वेन यत उपदिशन्ति आअग्निविहरणं 

कनव्यः स्तरणं च कत्तव्यभिन्येवसपदिश्यते कि च 

चोदनाशब्ात् पि च ण मयेध चोद्नाशव्टो 

पिधिशच्धोऽस्ति विधौ डि नोट् अयते । लोट् चेति" 

फा०। लोटो मध्यपपर्ध्व्चनानि चैतानि विर 
म्प. णोद्धि अआसादयेन्यादोनि नश्माद्पि कमंचोद्का एते"? 

४ (वु प 

ककः रेप्ररकमात्र लि. 
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चोदन मण च्द्-भावे च्य | प्रवत्तं ने चोदनाशब्दार्ये । 

“प्रथन्ेऽव्दे तीये वा कन्त व्य' ति चोदनात्" मतुः । 

श्रे र्यमाते च “काय्यं कारणसन्द् हे भवत्यन्योन्यचोद्- 
नात्" भा० अदु° १अ° । क्तरि च्यु । श्चोदके ति°। 
`ऋपिप्रयः चोदना वा मिमाना” यजु २६।७। 

^“चोदना चोदनानि कम्य्रौख'? वेदटदी° । 

चोदना स्तो च, च्,द-गुच_ । ५चोदना चोपदे्च वि 
धिचौका्यवागिनः'' इति भङ्ोक्त प्रवत्तं नावाक्ये श्चोद्- 

नाच्च्णाऽयौ घम्प :"इति मोमांसाख्रनम् । प्रेरणाया, 

शप्रवन्तेना याच्च । चोद्यतेऽनया करे बाण्युच धप्रह्तदधेतौ 

च तान ज्ञेयं परिन्नाता लिविधा करचोद्ना''गोता। 

“ञानमिष्टसाघनभिति वोषः, न्ेयमि्टसाधनं कम्पं । 

परिज्ञाता एदजन्नानाश्रयः, कम्रं चोदना कम्रं चोद्यते 
प्रवक््यं तेऽनया चोदन न्ञानादिलरितयं प्रट्तिदेत रिव्यः” 

श्रोधरः । ५ अन्नातायेन्नापके शब्द माले -““चोदनाप्रहत्ति- 

भेदाश्च” “या छि चोदना ध्डस शशयं सा खविषये 

नियुञ्चानेव एरुषमववोघधटति गद्यचोदना ठु परु धमव- 

बोघयत्येव केवलम्, वगोधश्य चोदनाजन्यत्वात् न 

धरूषोऽवबोषे नियुच्छते यथाशचशन्निकषं णाथ ऽबोचे 

तदत्” शा० ° शाङ्करभाष्यम् । “अन्नातन्नापकः शब्दः 
ष्योदना तखाः प्रठ्तिर्गधकत्वः तद्द बच ण्याच्च लिन्तास्य 

भेद इव्यर्थः । संप्रहवाक्य' व्योति या होति लचं 

प्रमाणं “खगे कामोयजेत” इत्यादि वाक्य' ह खविधवे 

धर्मे यागादिके स्वगेभावनाद्पर “ फल्ेतुयागादि 

गोचरनियोगे वा हतसाधने यागादौ वा, पुरुष" प्रव - 

न यदेवावबोधयति “अहमातना ब्रद्वा?" इत्यादि वाक्य 

ठ पुरषं केवलमप्रपञ्च ब्रह्म बोधयव्येव न प्रव्तयति , 

विषयाभावात् मन्ववयोध णव विषयोऽसु तत्राह ` 

न पुरुष इति जह्धचोदनया पुरुषोऽवनोे न प्रवन्त 

द्यत्र हेतुः पूर्वेवाक्येनाह अवबोधे ति । खजन्य 

न्ताने स्वयं प्रमाणं न प्रवत्तं कभल्बत्न इ राम्तमाह ययेति 

सानादेव बोधस्य जातत्वात् जाति, च ̀ लद्खिनु विष्य 

योगात् न वाक्यार्थज्ञाने षरूषग्रन्तिः। तथाच 

प्रवत्तं कमाममेयो धर्मः, चदाङीनमाभेयं ब्रह्म ति" 

लो गाच्िभास्करेणापि ““बेदप्रतिपाद्यभयो- 

जनवदर्थो धरा" इति धर्मेरचण्खद्ञा ““चोदनालचको 
ऽर्ध घम” जे स््न्स्यचोदनापदख बेदमात्रपरत्व् 

-शररोलतम् । तल्ञचणे चाधेपदख शप्रमाणषरत्वेन 

रलनप्रभा | 
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सिद्ध इच्छाभावात् ब्रह्मणः खडत्वेन दष्यमाणत्वा- 

भावात् वेदप्रतिपादयत्वो ऽपि नातिब्याश्विरिति बोध्यम् । 

५चोदनाविष्ये यागाद्प्रयल्ने च | (“एकः वा सयोग 
म 

प चोद्नाऽख्याऽविेषात्'? जै सह०। ^“ कर्लैक्यप्रति- 

पाटका स्योगद्छपचोदनासन्नाङ्पाः पदाथास्तेषा- 

1 सपिथेषादेक्यम् । ““तत्र चोदना प्रवत्तकः शवदः चोदित- 

प्रयल्लो वा” रन्नुपरभा। [डः। कन्द्.के लिक्रा°। 

चोद नागुड ए" चोदनया नौदनया खुब्यते युर-क रख 
चोदया न° चुट-ष्यत्। १ पर्नं रपूवैप्ते च अमरः ताभ्यां हि 

छत्तरदानाय प्रवत्तं नात् तयोस्तात्वसम् । “चोद्य' वा कः 

यस्ड्िरोषा क्रियतां हौतभाष्या | अह्वैतमाषया चोदय 
भ्न 
न. नास्ति नापि तदुत्तरम्" वेदन्तका० | रशव्छाच्चेष्यो च 

““चपचाजनं प्रति न चोदयमद्ः'› माघः | “चोद्यं चोद्- 

नोयम् कथ भित्याच्तेष्यम्” मद्धि° “सत्यः ध्यानं समाधानं 

चोद्यः षौराग्यमेव च" . भा० ० &र२अ०। ४अब्ग् ते 

५प्ेरणां ति | ““निन्योलििता यरुकम्पं खचोद्याः"मा० 
ऋछचुर १०२९ | 

ष्दोपन नश्च प-च्छयुट् । १मन्ट्गमने,रदष्णोम्धवने,रमरैने च। 

चोर एन्चुर-अच | ?स्ते यक्त रि परदरव्यापदारके न्द्र 
२गखटरव्यभेे, डेमच०२८ष्ण शया चच इड ड चन्द्रः । ब्राह्म णा० 
कम्श्णि ष्यञ् । चौर्यं तत्कर्मणि परद्रव्यापहरे । 

^साच द्रव्यपरा कुतस्तव घनः द्युतिन चौर्येण वा 

चौच्य द्यतपररिप्ह्ोऽपि भवतो नटद्द्ध काऽन्या गतिः” 

खद्रटः । चोरद्छ भावः मनोन्ना°्वज । चौरिका चोर- 

भावेस्त्रौ। ४कविमेदे पुर कविरमरूः कविरमरः कवी 

जोरमयुरकौ” उद्भटः । तत् ंतयन्यञ्च चोरपञ्चाशिका'” । 

। ,  नवचौयं पदार्थो निरखीध प्रदग्यरते। परमात्रखत्ववदुदरव्य 

हरमेव चौय" तेन साधारणवनाप्ह्ारे न चौर्यम् । 

यथाह दायभागे शय एव हि परख्योद्भिति विषं 

जानानः परस्वं खत्वेत॒मन्तरेखेव खत्वमारोपयति स 

स्तेन इति .लोक्षप्रसिद्धोऽधेः न चात्रेद्ं परकोयम् दं 
वा ममेति विक्त शक्रोति द्रव्यद्याविभक्गत्वात् | 
यथा यदेव हि ममेदमिति विषं जानानः परस्वत्वा 

पत्ये खामो त्यजति, परञ्च विशेषेणेदं स्मेति खतवः 

प्रयेति तल्नौव दाननिष्मल्तिः। न च साधारणघने 

तथा सम्भवतोति साधारणधनमदेयदक्तं तथा स्तेय 

सपि मैतन््रल धनं परस्य दमिति जानत एव भवतीति न 

। सा्ारणधन्पडारे श यनिष्मत्तिः” ।  (रद्रव्य- | 

न, क 14 
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रणं स्तयभिति प्रशब्दात् आकीयत्वव्यवच्छेनेष- 

परकौयत्वद्यावगमात् साधारणासाधारणयोश्चासाधा- 

रणष्योव शौघ्रप्रतीतेः । चोरचौग्यं मेद्लच्र्ट् ण्ड - 

भेदादिक' च यीरभिन्रोदये द्भरित" यथा । 

मतः द्धात्याहसं त्वन्वथवत्, प्रसभङ्कम यत् ठतम् । 

` निरन्वयम्भञेत् स्तेयं ृत्वापङ्कयते च यदिति" अस्या 
यथः । अन्वयवद्द्रव्यरच्तकराजाद्यध्यच{द्सनच्ं बल - 

वषटम्पन यत्मरधनापर णा दिकिः क्रियते तत् माह 

सम्। स्तेयं एनर्निरत्वर्यं खाम्थाद्यसमचं यदञ्चयत्वा 

परधनाद्यपडहग्' तदुच्यते । यञ्च राजाद्यव्यक्ता[द 

समच्तमपद्ृत्य न भयेदं ठनभिति भयान्निह्धयते तदसि 

श्देयभिति! च्यतरए्व नारदः “'डपायेविंविधैरेष्मं 

इल यत्वाऽपकषणम् । दछप्नमत्तप्रमन्तेभ्यः स्तयमाह्धभं 

नौोधि्'?इति ॥ एधा मिन्ये तव् चद्रादिनि्दशानस्तान्याड 

` ख ण्व ` द्ध ण्डसनखङखिदारुचमटणाद्ि यत् । 

शमोधान्य' शताचञ्च चुद्र' द्रव्यसदाहृनम् । वासः कौमे- 

यवच्लं श्च॒गोवले' पशवस्तथा । {इरग्यवन्न' लोडन्च 

ध्य' वौद्हियवादि च । हिर ्यर लकौ ेयस्त्ी द्धो - 
गजवाजिनः | देवब्राद्मणरान्नाञ्च. विन्न यन्दरव्यखत्तम- 

भिति” । बलात्कारलतमपहरणं साहसान्तमेत' स्तं - 

पमिव्याह. स णव “^तद्धौव भेदः स्तेयः खाहिशेष 

स्तब ट्च्यते। चाधिः साहसमाक्रम्य स्तयमाधिग्डले- 

नत" इति। . तद्धौव साहसखौव। आधिः पौड़ 

धनापडरणादिहदारा खाकम्य प्रसद्य परख. क्रियमाणः 

लः साहसद्प स्तेयम् । वेन क्रियमाय आधिः 
केवलस्तेयमित्यथः । तस्करन्तानोपायमाह याज्ञवल्क्यः 

“पाहवेग्छंद्यते चौरो लोप्रोणाथ पदेन वा। 

पूव कमौपराधौ च तथा चाश्ुद्धवारुकः। श्न्येऽपि 

शङ्कया साद्या जातिनामादिनिद्कवः । दयुतस््नौपान 

सक्ताञ्च शुव्कभिन्नखस्वराः । परट्रव्यग्टहाश्णाञ्च 

एच्छका गृढचारिणः। निराया व्ययवन्तश्च विनष्ट 

एव्यविक्रयाः?' इति}! साहकेराजएरपैरखपत्र णा प्त 
भाजनादिना, ऋश्णद्धवासः चप्रन्नातस्थानवासौ । 
जातिनिद्कबो नाड श्यूदरद््येवद््परः| नामनिद्कबो 

नां डल्य इयेवं द्पः। आादिपहणत् स्वदेश- 

साभकलाद्यपलापेन च  लच्िता माह्धाः। द्यूत 

पण्याङ्नामद्यपानादिष्वतिप्रसक्गाः तथा कुतोऽसि 

सखभिवि चोरग्राह्भिः टो व्रदि शुन्कसधोभिचरूरः 



क 

बा भर्वति | ब्धयचनात् स्विच्ननलाटादीनां सहण्म् । 

तथा ये निष्कारणङ्कियदस्य दृष्य' किं वाश्य ग्टहमिव्येव 

च्छन्ति ये चाकारणेनात्मानङ्कःद्यित्वा चरन्ति | ये 

खायाभावेऽपि व्कब्ययकारिणः । ये च विनद्द्ष्याणा- 

कीखवस्तभिनच्रभाजनादीनामनिन्नातस्तामिङानां विक्र 

यक्तारिणः, ते सऽपि चौयेसम्धावनया याहा 

दतचर्थ: ।एरविघलिङ्कयुक्तान् परुषान् ग्टहोत्वैते चौरा 

भवन्ति नवेति सम्यक् परीत न तावन््मालेण निचितु- 

यात् खचौरद्यापि लिङ्कसम्बन्धसम्भवात् | खतणएव 

नारदः & (अन्य हम्तात्परिभ्वषटमङ्रामादुल्यितम्भ वि । 

चोरेण वा परिखिप्रः लोपन्र' यन्नात् परीक्तयेत् । | 

असत्याः सन्यसह्शाः सत्याञ्चासन्यसच्खभाः। दृश्यन्ते 

विविधा भावास्त्खाद्युक्त परीत्तणमिति'"। स्तेय 

न्रौ वध्यमाह स एव्र ^'तद्पि लिषिध ज्ञेयं इव्यापेल- 

म््रनोषिभिः। चुद्रमप्योत्तमागां तु द्व्याणामपकर्ष- 

णादिति” | चौरख हं विध्यमाह इ डस्यतिः ^ परका- 
भाश्चाप्रकाशास्च तस्करा दिषिधाः ख्टताः | प्रन्नासाम- 

मायाभिः प्रभिन्रास्ते सडहख्तपेति | प्रकाशतस्करा- 

नास एप | ५नेगमा पैद्यक्ितवाः सभ्योत्कोचक्षव- 

च्चकाः। देवोत्मादषिदो भद्राः शिल्सन्नाः प्रतिरूपकाः । 

अक्रियाकारिणद्धव मध्यस्थाः कूटसाच्िणः । प्रकाश- 
लख्करा द्योते तथा कुष्कजोविनः” दूति प्रति्पकाः 

प्रतिद्छ्पकराः | अतएव नारदः ५प्रकाश्वञ्चकासतत्र कूट- 

मानठुलाच्रिताः। उत्को चकाः सोपधिका वञ्चकाः परयो- 

धितः । प्रतिद्धपकराञ्चव मङ्गलादेशटत्तयः। इत्ये वमादयो 

नेयाः प्रकाशतस्करा भवीति” । नेगमादिव्याजेन ये 

परदरव्यापडारकास्ते नेगमाद्ाः। अप्रकाशतस्करसवरप- 
भेदानाड व्यासः ‹“साधनाद्गान्विता रानौ विचरत्य- 
विभाविताः। अविन्नातनिवासाचच नेयाः प्रच्छद्नत- 
स्कराः। उतक्तेपकः सन्धिभे्ा पान्धञ्ठड़पन्विभेदकः । 

स्तोपुङ्धेख पण्यो चौरो नवविधः ख्टतः" इति 1 

राल्ाविति प्रायिकम् अरगयादौ दिवापि सभ्भवाव्। 

उतृजेपकः धनिनासनवधानतां निञित्य ततृ स॒मोपस्य' 

चनचचत्कत्य॒याहकः। सन्विभेत्ता गड्योः सन्धौ 

स्िला तत्रत्यभित्तिमेत्ता ! पान्धचट कान्तारादौ प- 

यिह्ानान्धनप्रतल्यपड्ारकः | मरन्धिमेदक्षः परिघा- 

नीवादिखथितं धनं प्रोत तद्सन्धिभोच्क इति| 

("ख्तीएसौ यल एकार्तस्कराणां टर्डमाह स एव्र 
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यन्ती भङ्गलादेगडत्तयः) र्टह्न्ति कद्मना चर्थन 

मना्यास्वायेलिङ्किनिः नैगमाद्या भूरिधना दस्य 

दोषाचुद्ध्पतः। 

वरयेति" | दोषाष्छ्पतो दण्डा नतु धनानुद्पत 

षूत्यभिप्रायः । केषाञ्चित् प्रकाथतस्कराखां द्रडमा- 

च ठडस्पतिः “प्रच्छाद्य दोषं व्याभिचरत एनः सं- 

कि € : = 

यथा तेन निवत्तन्ते तिष्ठन्ति सन्नये 

कत्य विक्रयो | प्य तद्धयं दाप्यो विग दण्ड 

च नल्समम् । अन्नातौणधमन्त्रस्तु यञ्च व्याघेरतच्त्ववित् | 

रोगभ्योऽयं समादत्ते स दण्ड खोरपङ्धिषक | कूटाच्च- 

देविनः च्टरा राजलभ्यहराञ्चये! 

ख्व दण्डगास्ते कितवाः सताः | 

गणका वद्धका- 

अन्यायवादिनः 

सभ्या स्तथेवोत्को चजोविनः | विश्चस्तवश्चकासव नवासा 

सर्वव ते। च्योतिन्ननन्तथोत्मातमपिदित्वा तु ये 

खावयन्त्य्धलोभेन विनेयास्ते प्रयल्नतः | 

द्र्डाजिनादिभियुं क्रभात्मानं द्र्भयन्तिये। {हसन्न 

कद्मना नृणां वध्यास्ते राजपूरुधेः। अलमल्यञ्च 
संत्य नयन्ति बह्मल्यताम् । स्त्रीबालकान् वञ्च. 

यन्ति दण्ड्यास्ते ऽथाहुसारतः | हेमरलप्रनाङाद्यान् 

रलिमान् कुवते ठये। क्रतरमृल्यं प्रदाष्यास्ते रान्ना 

तद्धियुणं दमम् । भध्यस्थ' वञ्चयन्तयेक' स्ते हलोभा- 

दिना यदा| साच्िणच्ान्यथा न बुदायास्े दियुण- 

न्द्ममिति' । राजलभ्यः करविशेषः । मलुरपि “सरवै. 

करटकपापिष्ठः मकारन्तु पार्थिवः | प्रवत्तंमान 

भन्याये ेदयेलुक्थः कुरोरिति 1” विष्ण रयि “दूति 

च कूटाचटेविनां करच्छेदः इति | अप्रकाशतस्कराणां 

दण्डमाह सएव “उतृ्तेपकश्य अन्द्शब्् तव्यो 

राजपुरुषैः" । सदंशोऽन्र करः तथाच यान्नवलक्यः 

“छत्व पकयन्िभेदौ करसन्द्गहहीनकौ । का 

न्धषाम् । 

दितोयापराधे करपादेकलछोनकापिनि" | अङ्ुटतजे- 

म्योखं न्िमोचतने खाधकतमत्वेनान सन्द्'णशब्धेन 

तयोप चणम् | प्रयमापराधे तौ क्रमेण पाश्वि 
सन्द्.शाभाववन्नौ कत्तं व्यो, हितोयापराधे उभावप्ये कपा- 

स्पिपादाभावाबेतौ कन्तेव्याविक्छः | सन्धिभे तां दण्ड 

माङ मलः ““सज्धिम्भित्वा जे चौर्य रामौ श्वन्ति 

तश्कराः । तेषां हित्त्वा पो इस्तौ तीच्छ-छले निवेश 

येदिति'?। तानिति चेषः । बृहस्पतिरपि “"खन्धविच्छेदकतो 

च्नास्वा लमायाह्येत् प्रभुरिति” । चाया हयेत् खारो- 

भयेदित्य्ेः | पान्यरुषि दण्डमाह ख णय “तथा 
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चोर 

पान्वसु्रं इक्ं गले बद्धावलम्बये(दति" । पान्यसष एथि- 

लूण्ठक्म् । सम्पि दकस्य दर्डमाह मलः “अङ्ग लो 

यन्धिभेदख रेदग्रेत् प्रथमे यहे। दितीये इस्तचरप्णौ 

तृतीये बधमरतीति" । अद्ध लो तजेन्चह्ध.ौ । द्ितोये 
स्तस्य चरष्ड च छद् तृतीये वध दत्यथेः | अतएव 

नारद् चाह" “प्रथमे सन्धिभेदानामङ्क ह हस्तयो न घः" 

इति। स्ीहरंद् एडमाह व्यासः ““स्त्रीहत्तौ लोह 

पये दग्धव्यो वै कंटाग्निनेवि" । पुन दण्डमाह स 

णव नरहन हस्तपादौ च्छित्वा स्याप्यञ्चतष्पथे'? इति । 

गोनत दण्डमाह वृहस्पतिः “गोहन नासिकां ङिा 

बद्खा्भसि निसञ्जयेदिनि” । नारद्; ““स्ेख' रतो 

नासं, कन्यां तु रतो वधः| वाजिवारणलो- 

नां चाददीत बृहस्पतिरिति” । सवेसखभित्यनुषङ्गः । 

पशुहत्त'दण्डमाह व्यासः” “पुत् स्वङ्पाद् 
तोच्छथस्त्रे ख कर्तत्ेदिति" । पण॒दहत्तं परशवलसारेण 

दश्डनोय इत्याह . नारद्ः “महापशन् स्तेनयतो 

दण्डखतमसा इसम् | मध्यमपशुन् पूथन्त॒ च् दरषशरन् 
तथा तः इति । इत इति प्रौ । वन्दौखहादौनां 

दण्डमाह यान्नवलक्यः “वन्दि हांस्तथा बालि 

कुञ्जराणां च हारिष्यः । प्रसहावातिनद्धेव शनमारो- 
पयेचनु पः” इति । यङ्गच्छेदादयः उचभसारसत्वाटु ब्राह्मण 

व्तिरिक्त घतमद्रव्यापह्णारविषयाः “साहसे य 

एवोक्तच्तिष द्श्डोमनोषिभिः । सण दर्डः स्तयेऽपि 

दव्येषु तिष्वनक्रमादिलति नारदेनो चमसाहसस्यो चम- 

दव्यविषयत्वेन व्यवस्था पनात्तेन तत् दमध्यमद्रव्यात - 

पकादोनां तदलु्धपो न करच्छट्दिः। तस्करखयापड्ृतं 

श्वनन्ततृसखामिने दापयित्वा दण्डः कत्तव्य इत्याह 

याज्नवलक्यः “चौरं प्रदाप्यापड्ृतं घातये दिविषेबेतेरि ति” 

 धान्याद्यपहरणे दण्ड़मा इ मलः “धान्य' दशभ्य+ ङम्भ - 

भ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः । षे त्वेकादशगुणं दाप्यस्तस्य 

च तद्कनभिति'” । कुम्भो विशंतिप्रस्याः ओेषे दशक्म्भाधि- 

काचचय्रने, तख धान्यवामिनः | रब्रहृरणे दण्डमाह 

स णव “खख्यानाद्धौव रत्नानां इर्ये वधमहेतीतिः'। 

स एव ।“छवणरजनाटोनाखत्तमानाञ्च वाससाम् । पञ्चा 

अतस्म्थविके हस्तच्छ दनमिषध्ते । भे त्वे काट्शगुणं 
साद् दर्ड प्रकल् पयेत् । एषां कुलोनानान्रारी- 

णाच विशेषतः" द्ति। अनर सुवादौनां संख्या कप्रमिते- 

त्याः द्धा: इति मद्नरले | अत्राङ्कछ द्ादिदख्डो 

६२ वा०्भाग ४ 
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चोर 

ब्रा्मणव्यतिरिक्तविष्यः 
^ सङद्ः ब्राह्मः लत्वा 

स्वराष्ावप्रजासयेदिति” 
यान्नवलक्युखरणात् 

। दिङ्क 
ललाटे श्रपदाकाराङ्कनम 

| तथा च मनः “गुरुतल्पं 
भगः कायः सुरापाणे दराध्वजः । 
काय" ब्राह्मण्य शिरः पुमानिति" । रतद्च प्रायचि- 
त्तभकुर्वतां द्ण्डोनरकालं 

नतु प्रायसित्त चिकष्ताम् । 

“शप्रायञ्चित्ञ्च कुवाणाः सर्वे वणां यथोदितम् । नाङ्गा 

स्तेये च शष 

रान्ना ललाटे त॒ दाष्यशनसमाडहसमितिः' 

स्थात् | 

मनुख््मर 

जात्यादिभेदेन च दश्डतारतस्यमाद् स ण्व 

“अरापाद्यन्तु शद्रख स्ये भवति किलिषम् | घोडगेव- 

व वेश्यख हाननि'थत् च्नियख व । गकलक चतुः- 

धरिः पूर्ण" वापि शतमेत् । 

स्तट्दोषयुणवेदिनः” इति | 

उक्तः स शृद्रकततुके तदन्नटगुणः दापनीयः बेश्यक्ुके 

दियुणा वा चलुःषटि 

्यद्मिन्नपराघे यो दण्ड 

घोडशयुणः, चतियकनु के दालिंशद्युणः। ब्राह्मयकने,के 

चतःषष्गिणः शतयुणो वा अ्ाविशव्य् त्तरशतगु- 

णोवेव्यथेः । मृल्य!त् 

पञ्चगणोदम द्याह नारदः ^ काषटमाण्डतु णादौ नां 

णमयानानयेष च । वेणा वेणव भाण्डानां तथा साच - 

माषान्य.नमृल्याना च््.द्राणा 

स्विचम्ब्ं याम् | शाकानामाद्रमृलानां रणे फल- 

सलयोः। गोरलेक्लविकाराणां तथा लवणतेलयोः । पका- 

न्नानां लतान्नानां सतृखानाभौषधघसख च । सव षानल्मनृल्या- 

नां मल्यात्मञ्च्ुशो दसः” इति । यत्म् नः च्, दरटरव्यविषये 

हियुखदख्डप्रतिपाद्कः भचुवचनस् “'स्टबकर्पासकि- 

शवानां गोमय रुड्ख च | दभः लोर तक्रस्य पा- 

नौोयख तृणस्छ च । मेष वे ययभाश्डानां लवखानान्त- 

येव च । णमयानां च हरणे खदोभकन एव च । 

अजानां पल्चिणाद्धौवय लवणस्य ठतखय च । सांसख 

सधुनच्चेव यद्धान्यत् पशुखम्भयम् । अन्द ाञ्खंवमादीनां 

मद्यानामोद्नदख च | पकान्नानाञ्च सर्वेषां तन्मल्याद्- 

दियुखोद्मः” इति | तदश्सप्रयोजन विषयम् । ̀ पान्या- 

दौनाभमल्यप्रयोजनद्रव्यापडरखं न दण्डः यथाह स 

शव॒ “ह्िजोऽध्वगः च्यवति विच् दे च लके । 

आददानः पर्त लान्न दण्डः दातमहति। 

जो ह्हिगोधूमयवानां शङ्गमाषयोः । अनिषिद्ग म होत - 

न्या सददिरेका पथि स्थितेः । तेव सप्रभे भक्तो भक्तानि 

चणक 

घडनखता ! ` वयश्चस्तन पिधानेन हन्त व्यः होनकर्म् णः” 

दूति। न केवलं चौरस्छोव टख्डः किन््वचौरश्थापरि 



चोल 

चौरोपकारिणः इत्याह यान्नवलक्यः "भक्तावकाशा- 

गन्य.दकभन्ल्ोपक्रर व्ययान् । दक्वा चौरद्य वा न्तु 

जानतो दम उत्तस'?¶्ति । भक्तम् अशनम् । अवकाशो 

अग्निश्लौरस्य शोताषनोदनाद्यर्धः | 

उदकन.धितख्च । नैन्त्रः चौर्यप्रकारोपरेशः, उपकरण 

चोर्यसाचनम् | व्ययंः खपहाराधन्देशान्तर ङ्त: पा- 

येयम् । रतानि चौरस्य इन्तुवीं दटत्व' जानन्नपि यः 

प्रयच्छति तस्थोन्तनसाहसोदणड इन्य्धः । काल्धायनोऽपि 

“चौ राणां भक्तदा ये खु स्तयारन्य, दकदायिनः। दातारचव 

भाण्डानां प्रतिप्ाद्िखण रखवच | समदण्डाः ख्टता 

योते ये च प्रच्छादयन्ति तानिति"? | चीरोपेच्ाकारिण 

प्रत्याह नारदः “शक्ताश्च य उपेक्षन्ते तेऽपि तद्दोषभा- 

` गिनः । उत्क्रो्ताञ्चनानान्तदुच्ियमाखे शवे तथा । 

सुत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तद्दोषभागिनः" 

ष्ति। इव्यभेरेन चोययंप्रायञ्चित्त प्रायचित्तशब्द 

शयम् । तत्कर धिपाकच कम्म पिपाकचन्द् १७४२०. 

इशः) 

ष्वारक. ए चोरः खनासशख्यातटच्चद्व कायति कै-क। 

‡यज्विपटे रन्माला ¦ ख च “येलेयकमांङोतगरकुष- 

रससेन्ववानि वङ्गोजम् । मधुररसमधूच्छिष्टानि चोरक 

चति जोव” &° स १६अ° जोवभक्रौ उक्त 

चोरघात ए" चोरं इन्ति इन-खण | रान्नां हस्तिभेदे 
शब्दाथ 

चारपुष्मोस्तरी चोर इव. पुष्ममख्ाः रालिविकाशिलवात् । 

गद्किन्याम् | स्वाथे क अत इन्वम् । चोरपुध्िका- 

प्यत्र अमरः।  [नाखायाम्" चन्द् येचि* । 

चोरस्रायु ए चोरश्च गन्बद्रव्यभेदख्य क्ञायुरिव 1 काक- 
चोरा स्त्री चोरदठल्यं रालिविकाशथित्वेन इष्ममसत्यखा : यर्भर 

अच | शङ्ुएधिकायाम् शब्दार्धचि. | 

चो(चौ)रिकास््ली चोरय भावः सनोश्चा" कज ठन् वा | 
चौग्ये" रायशकुटः । 

चोल एु* चल चाये कल्पं खि वञ् । । खोखा कञ्च के 

२अाप्रपदौने वच््े शकूर्णसके ।(चोला)दइति ख्याते एुकशां 

` वस्त्रभेदे ^द्रविडलङ्खयोमेध्ये चोलदेशः प्रक स्तितः | लब्ध 
कणाश्च ते प्रोक्तास्तद्ग दीऽवान्तरो भवेत्” इत्यक्ञो ४देभे 

“*अपरे जनपदा दच्चिषयेन" इण् पक्रमे “कौकुड्कास्तया 

चो कोङ्कणा . मालघधानका भार भी €अ° | 

जनपदोक्तौ | सच: देशः धनां (ताच््नोर) इति ख्यातः। 

जिवाष्ख्यानम् । 

[२९८७२ |] 

चोलन नन्चोलद्वाचरति किप ततः 

चोष्यं 

स च इ०्स०१४अ कष विभागे दचिखस्ध एहक्तो ययाः 

छथ दद्िखेन?' इय् पक्रमे “कर््ाटमहाटविचिलक्रूट- 

नासिक्यकोक्घगरिचोलाः''। सख राजाऽख, सोऽभिकनोऽ 

ख्या च्रर् 1 चौल तकज तदुदेशवाखिनि अ | नहते, 

तख लुक् । चोखाः ५ तह शकासिषु तन्न. पेष च ब-व। 

तन्न,पाञ्च चनिया अपि च्छे च्छतामाप्राः काम्बोजथन्द् 

१९६४० ण्यम् । चनद शस्य छदभेद शब् दायचि° । 

चोलेक ए* चोल इव कायति कै-क शवाखवारे कवचे 

वल्कले च शक्द्र° । 

चोलकिन् ए" चोलकमिवास्तग्रख इनि । } करीरे (वाशेद् 

कोड) | रनावरङ्क मेदि० श्कि्क.पञखि 'हारा० | 

चोरमस्तेश ए करम्मा०। करच्छिद्रवतां जं धिनां जपफल्च 

ारके तन्त्रोक्तं मणेशभेटे । 

चोलण्ड.क षचोलख्याख्ड क इव शक" । धिरोचेष्ट लिका 
रि ल्य । 

नागरङ्गः रकरोरे रकिष्क पव्वखि च शबदार्धचिर 

चोलौ सर च ल-चञ गौरा० डेध } स्लोणां !कश्चकाख्े 

आछप्रपदोने वस्त्रे (चोला) इतिख्याते "खां रवस््रभेरे 

च शन्दायेचिरः { शवदा्थचर 

चोलोर्ड.क दए चोलर्श्डक इव । चिरोतरे उष्णोपे 
चोष् एन्चोयते चः स चासाबुषोदाइञ्चति। पाशस्य नाग्नि- 

नेव जनिते सन्तापभेदे । "इच्छ लपौडनदुतः पवनेन, 

पित्ता. दाङ चोषंवड्धलं सक पंप्यकम्” ^ चोषः पार 

स्थिताग्निनेव सन्तापः भावप्र | 

चोष्य नश्च. ष-ण्यत् एषो० गुखः । च ष्ये च. घणोये ।^“प चा 
ग्यच्च' चठविधस्” गोतोव्याख्यायां “श्राखिभिरभुक्त' भ्य 

भोच्छ जय चष चेति चदुविधभच्च' पचामि | तत्र 

यददन्तं रवस्वणड {बखर भच्छते अपूपादिः तद्गच्छ", 
यत्त, कवलं जिह्णया विलोद्य निगौयंते पायाद् 

तद्गोज्चम् । यच्छिङ्खायां निःच्िष्व, रसाखादेन 

निगो ते दरपोगूतं दादि ग्ध छम् । यत्, दंदाभिनि- 
ष्मोद्य रख निगोगयेवधिष्ट" त्यज्धते शरुदख्छादि तञ्च ~ 

षमसि चदर्थिधख भेदः" चोधर । अल कचि षसलके 

च, घ नित्यन चोष्य्रभितिषाढद्शेनात् चोष्प्रशन्द्कख- 

ना केषाद्धित् प्राभादिकी अना वाक्यो एषो. कलस 

नाया अयुक्गत्वात् । किन्तु “भोजनीयानि चेयानिः 

भच्छाखि विविधानि च।  केद्धाग्वतकल्यानि चो 

भ्रा च ताऽन" भार चा" १ ७५अ/ । अलाप 



च्यव 

स्वात् एषो० कटना युक्रौव । एं “भच्छ ' भोज्यञ्च पेयञ्च 

चोषः जेद्यः तयेव च” हरिव° १४५अ० | 

श्वोस्क पु, !खयोत्तमे शबदाथ चि° । रसिन्ध वारे (शो दाल) 

क्लं च लिका० । 

खोड(ल) नर चुडा प्रयोजनमश्च च. डा° यः वा खट लः। 
ड डाक खि च डाशट्ते २६५७ प° दष्यम् “म 

ह मेज तकन चौ ङमो द्लोनिबन्धनेः'" मतु; । च.डेव 

सवाय अण् । च.ङायास्'" ““ेलि्ानेमेहानागेः शत- 
चौडमसिनह्न्"भा० व° १७अ० 

श्वौडि एसो चडाया द्दम् बाज्ञा* इज् । च.डाप्म्ब- 
च्विनि स्तिया वान ङोप्; 

श्वो रट (खड) न° जलभेदे च. च्ागन्दे पु*२६५५ दशमम् । 

चीदायनि एर गोबप्वर्तके प्रवराध्यायण्डिद्धे ऋटचिभेरे 

चौपयत ष. च्.प-अच चोपः खन् यतते यत-अच. वतः 

स्वाय अच | गिभेदे तद्धापयस् तिका फिञ् । 

वौ पयतायनि तदप्य च्तियां ठ क्रौ द्या घ्रडः। चौ - 
पयता । चोपयथतानां विषयः भौरि विधल् । चौपयत 

विध तद्विषये न°। गोत्रापत्ये अश्वा° फञ् चोपयतायन 

तद् गोलापत्ये षुख्त्री 

ौपेया स्त्री मानाहन्तमेरे तद्खक्चखं यथा «चौपेयाटत्त' लिं- 

भन्दालं फखिपतिगिङ्कलभणितः करु सप्रतुरद्गःभभति 
हृदयङ्गम मन्त शुरूषपनोतम् । यदि दशवद्ठरविभिन्छ- 

न्द्ःविद्धिः क्रियते यतिरभिरामम् सपदि खूवसमे 

न्छपतिः कव्ये विलरति संसदि कामम्" | £ 

व्र पर च.रा शोलमख चडा० णः चोरण्व या वा| 

प्रच्छन्नपर द्रव्या हारके अमरः । “ छवखं चौरः कौ नख्य' 

रापः शयावदनताम्” मचुः रेकविभिटे कवौ चौर 

मयुरकौ खद्गटः तत्खतप्रन्थञ्ौरपाञ्चाशिका । ̀ 

चौरपष्यौषधि स्त्री चौरपुधिकानामोधधौ मेदि° । 

 चोरिकाक ए° काकमेदे “लवणं चौरयित्वा ठ चौ रिकाकः 

प्रजायते". भा०अलु०- १११अ९ । 

चोलि(ड) ए चौ खखापत्यम् इञ | प्रवराध्यायप्रशिद्धे 
ऋषिभेदे । 

चौोलक्य इ सलौ चलुकषख गालापत्यः गगा यञ् | चलु- 

क्भिगोलापव्ये तस दाक्नः का० कण् यलोपः | 

चौलक चौ लकयच्छा न्ने | 

आवन ए" च्य् च्यु । भागेवे ऋषिभेदे तख नामनिरक्तिः 

भा० आ° ६ अर द्िता यधा । 

[ २९.७३ च्यङ 

“ब्टगोः चद्यिता भाग्या पएुचोमो्यभिविखुता | तब्यां 

समभवद्र्भो ग्टगुवीग्य ससद्धवः | 

सम्भरते एलोमाया भगृदह्ात् | समये समोरविन्यां 

धभेपत्यां यशख्िनः । 

धमण्टतां बरे । आचरन तद्य र्तोऽय एलोमाऽभ्याज- 

भ्टगोभवयामनि- 

अ्मिन् मभँऽय 

अभिषेकाय निष्क्रान्ते भुमौ 

गाम द्छ। क्रं प्रविश्याश्रमं दषा 

न्द्िताम् । इच्छयेन समाविष्टो विच्ताः समपद्यत" } 

५अ इतय् पक्रमे “अग्नेरथ बचः खुत्वा तद्र्तः प्रज 

चार ताम् । बद्धान् ! वराइष््पेण भनोमारुतर हसा | 

ततः स गर्भो निवसन् कुषौ श्यगुकुलोहहः | रोषान् 

मातु वतः कृत्तेवनस्तेन सोऽभवत् | तं ब्दा 

सातुरुद्र द तभादिव्यवञ्खं खम् । तद्रो भखासाह्धतं 

पपात परिख्च्य ताम् । सा तमादाय श्रोणो ससार 

ष्टएुनन्द्नस् । च्यवनं भागेवं एतं एलोमा इःखमच्छिं ता” 

, ६अ° । र्चरणयुक्त तरि° “यस्तु न च्यवते नियः यशः 

खा वचसा धिया । ऋग्निनि*खवनो नाम" भाग्व०२१८ 

ऋ० | भावे ल्युट् । देच्चरशे न दुर्डषनः । 

च्यवनप्राश इ० च्यवनेन प्राण्यति प्र+अथ कमेि घञ | 

चक्रदत्तोक्तो आौघघमेदे यथा 

#विल्वाग्निमन्धश्योनाककाश्सयैः पाटली वला । पर्य - 

खतः पिष्मद्यः शष्ट इड तीदयम् | ग्टङ्गी ता- . 

मलक द्रा्ता जौवन्नी एष्करा गुरु । अभया सारता 

ऋदिर्जीधिकमेभकौ शदो । छस्तं णुनरंवा भेदा च्छा - 

लोत्मलचन्द्ने । विदारी दभमूलानि काक्तोलो काक- 

नासिका। खघां पलोन्धितान् भागान् शतान्याभल- 

कस्य च । पञ्च दद्यात् तदैकध्थ' जलदो श्रे विपाचयेत् । 

ज्ञात्वा गतरसान्ये तान्यौषधान्यय तं रसम् । तच्चाम- 

लकचद्ग.त्य निषकुलं तेलसपिभोः। पलदादशके ग्ट 
दत्वा चाद्धंत॒लां भिषक् । मवृदखधर्डिकायाः पूलाया 
लेहवत् साघु साधयन् । षटेपलं सपुनचान्र सिद्धशीते 

प्रदापयेत् । चदठ्ष्यलं ठ ग्रास्भा्यां : पिप्रल्या दिपलन्तथा । 

पलमेक' निदध्याञ्च त्वगेलापल्रकरेशरात् । इत्ययं च्यवन 

प्राशः परख्क्तो रसायनः | कासश्वाशहरदव विशेषे 

श्थोपदिश्वते | चोणच्वतानः ञ्खानां बालाना च्चाद्ध्द् - 

नम् । खरच्षयख्रोरोगः इद्रोगः वातशोणितम् । 

पिपासां मृत शुक्रस्यान् दोषांश्वापकषति) अद्य मात्रां 

प्रयुञ्चीत चोप्रुन्ध्यान्न भोजनम् | श्रख प्रयोगाद्खयकनः 

चषटञ्नोऽभृत् पुनबुवा। मेधां ति" कान्तिमनृामयलं 
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।] (६ ¬ { 

कपुःप्रकथं बरुभिन्दरियाणाम् | स्तो प्रहषं परभग्नि- 
रि र # 

वद्धिः वशप्रसाट्ं पवनाहुलोम्यम् । रसायनद्धाख नरः | 

जीर््यऽपि जराछतं 

पव मपाख दपं विभति र्-प' नवयौवनानाम् । सिता 

प्रयोगाङ्खभेत कुटो प्रवेशात् । 

मतब्रि्डिकाऽलामे धाल्याञ्च श्ट भजनम् । चदभीग- 
जले प्रायो द्रव्य गतरस भवेत् 1” 

च्यवान पुः 
दरापिमिव च्यवानात् ऋ०१।११६१२० । “च्यवानात् 

९ श 

च्यवन--परषो° दौचः | व्यवनर्धँ ^्रखञ्चन्त' 

च्यवना :'* भां० “युवं च्यवानसश्िना जरन्त प्न 

युवान" चक्रः गचीभिः' ऋ०] ११७१९२1 

अश्विनौ युवं युवां शचीभिरात्मीये षञ्यलचसैः कमैभिः 

जरन्त जीय्थं न्तः च्यवानंमेततृसंज्नर्टधि' युवान" पन- 

यौवनोपेतं चक्रथः” भार ५+चयुवानकघ्िभिवति सोनावां 

चरवानमित्यद्ध निगमा भवन्ति" इति निर० ४।१९ 

अवन ति° च्र-चिच-च्यु ) चुग्रनिकारके “दश््रावचा- 

वनो जेता इनता बह्म दिषां रः” भा० क्ं* २४अ* । 

भावे ल्यट् । चग तिखम्पादने “यदद चग्रावनं ख्यानात् 

प्रतिष्ठाञ्च शतक्रतोः" इरिवं० र्८ ख| ` । 
च्यु गतौ भ्वा° आदम सक° अनिट् । च्यवते अचो | 

च्.चय्.३ | च्यूतः। च्य्तिः ५यस्तु न चवते नियम् 

यशसा वचसा चिया'" भागव २१८ अ | “अद्यते 

कतिचिद्रालय अपर त्छाय्यं कवेश्सनः” रा यो० ७२।१। 

«न चगभेय' खधम्परत्?" भ1०व° २८६ अ० । “वचो 
सतान्न्टपतिच ताशः"“च ग् ताशनायाः फलवद्विभूतया" 
भड्िः उपसगे पूषैकख्य॒ तत्दुपसभंदोता्ंयुक्लमतौ । 

च्य, सहने सक° इसने अक० च् ° उभ° शिट् । चयावयति 

अचि(च्)च्रवत् त । चु(चि)च्यावयिषति 

च्यत चरणे भ्वा° परण अकर सेट् । चोतात दइरित् अ 

चय्,त अचोतीत् । चचगरोत । च्य्.तः। “रद् शोखित 

भ्व सृप्रहरेऽचः् त्वो" इद् कवचमचोतीत्” 

इति च मड्टिः। [च्.तः । चर् तोपलः । 

च्युत ननि चद्, -क्तं च्त--कवा| एगते रचरितेच | अ 

च्य्.ति स्त्रो चद् -भावे क्तिन् । गतौ “स्यात् चरतिः 

 च्लियख न धर्मेषु प्रथते" भा° खा०१०१अ० “कया 

इरखापि पिनाकपाण्ं चू ति' के भम धन्वि 

नोश्न्ये कमा । चय, भावे क्तिन् । श्चरण्ये । मद. 
चदरू.तिः। च्रोतति शोख्ितभसात् अपादाने फि। 

-४युददवारे शब्द्रधंचि° › | 

च्यत 

च्युप ए" च्यवन्ते भाषन्तेऽनेन धाद नामनेका्ेतात् च्य -भाष- . 

खेप किदधं। वल्लो उच्च । पान्तादुपध त्वात् पु'स्वम् । 
च्युस हानौ हसने च उभर अकर रेट ! च्योसय(तिते 

चुच्य् सत् त। 

च्यूत इ० च॒त+टषो° 1 आच्च शब्दर° पाठानरम् | 

च्यौत्न न° चद्,-गतौ करणे त्रय । {बले निघ । कत्तरि 
लरण. | रगन्तरि २अण्डजे-र च्छ ण पुण्यजने'? सिरकौ ०। 

इति वाचस्पत्ये चकारादि शब्दाधनिरूपणम् । 

२८८७० चयशब्द्परिश्रिष्टम् । 

भावप्रण्जन्त स्दोष्ट्ाादौ “कानख्वभावोऽयमादहाराःद 

वशात् पनः । चयादौन् यान्ति सटयोऽपि दोषाः कले 

विशेषतः । चथकोपगमाः पूववा हं वसन्तख लिङ्ग, 
मध्याङ्के योर, अपराद्धो प्रावषः, प्रदोषे वार्पिकम् 

शरदमङ्खं रात्रे प्रत्युषसि हेसन्नखपलच्तयेत् । एवम हो- 

` राल्रसपि वषामिव शौतोष्णवर्षांदोषोपचयप्रकोपोपशमान् 

जानोयादिति। चद्तः। चयकोपशमा दोषा विह्धाराहार- 

सेवकः । समानैग्यान्यकालेऽपि विपरीते विष्यं यस् । 

समानैः ल्यः चयादियोग्यरिति यावत् | विपर्ययं 

केऽपि वैपरीव्यः बोध्यम् | चयलच्तणमाड 

खुश्तः। सखख्यानस्यसख. दोष वृद्धिः खाच्छछास 

कोला । पोतावभासता वङ्किमन्द्ता चाङ्कगौरवम् । 

अआलख्छञ्चयदेतौ ठत देषश्च चयक्क्तणम् । सञ्चयोपद्हता 

दोषा लभन्ते नोत्तरं गतिम् । ते कत्तराद्ठ गतिषु 

भवन्ति बलवत्तराः" । 

८९ 
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२९८७२ ° चोरगणेयगब्द्परिग्ि्टम् । 

चोरगणेसन्त्राद्किसुक्त गखेशविम{िपयाम् “चचदयं 

तथा कथेयं नाखापुटद्यम् । ख्ख नाभि लिङ्क 

मलं गुदस्थानं तथेव च। मनोद्वार' भ्व बोगप्ध्ये 

दशेव चारसं्निताः। चअह्भ्जः प्रथमः वोज" हृदये 

दशधा जपेत् । प्रजपान्ते ततो मातः! कवाट निःत्ति- 

पेत्ततः। कथयोच्च तथा बर कालीं नासापुटे ततः । 

सखे स्त्रीं द्विविध वीजः नाभौ वां ततो जपेत् । 

हसौ वीज शिङ्रेवं गुदे परिकीत्तितम् । चयौकारच 

बोध्यो मनःस्वाने तथैवच | णएतदेकादशः वौज' 

प्रतिददारे कपाटवत् ! चोरगखेशथमन्त जत्वा कमे- 

मालः न छु्यात् । यदि कर्यत्तदादोष उक्तो वणे 

विन्नासतन्त्े । “गणेश उवाच । अधुना प्रवच्छानि 

चोरमन्त्रमतः श्टशु । ` चोरमन्तरपरिन्नानः विना दे 

बाह्रे श्रि ! 1 एराखं प्रपठेद्यस्तु स एव सृत्तिमान् 

कलिः । परजन्प्रनि पापिष्ठः स भवेन्चीरकृक्,रः । शिव 

पृजा विष्ण् पूजा शक्तिपूजा तथेव च । सवेधूजाद्च यत्तेजो 

रते गणपः खयम् | पञ्चाशद्गखदेवानां च्योर्तोषि 

खनिषुङ्भवा ! । प्रतिद्वारपथे गत्वा प्रतिषद्मे घ जन्भते | 

रन्ति जपतेजांसि परतिषद्च षर संस्यिताः | जपपूजा 

स यत्नेजस्तत्र चौरो गणाधिपः। तखाद्धौरप्ररोधा्ं 

चौरमन्तर जपरेहश । ततस्तु पूजयेद्धोमान यद्यया 

द्टरेवताः ॥ ततः फलमवाप्नोति ब्रद्यादिलिदिवौकसः । 

चौरमन्त महामन्त्रः पञ्चाशटुगणतोषणयस् । चौर 

सन््र' विना भटर । शान्ि्स्त्ययन' कुतः । कयंहय' 
तथा चच्ेयं नासा छं ततः । नाभिख्याने लिङ्ग 

सले गुदस्वाने तथेव च । मनोहार' भ् वोर्मध्यः देक 

हारमीरितम । परतिदारे न्यसेन्बन््र चौ राख्यं ब्राह्मणे - 

अरि !। चौरभन्तर्चाद्ध भद्रे ! प्रतिारे कपाटवत् । 

रच्खः ते प्रवच्छाभि पञ्चाशद्गखतोषणम् | अद्ध , 

पश्चभ' वीज" प्रथमे ट्शधा जपेत् | प्रजप्य च्भगे ! 

सातः | कपाट निःचिपेत्ततः । अन्यथा अक यवीजिः 

कपाट भेदिरे गणाः! चन्द्रिकान्तगेतानित्यः शङ्कर 

वरखन्द्रम् । चन्द्रिका सभालौनः शिञ्जिनो अणिमा, 

युषः । चन्द्रविन्दा्मिका नित्या गस्पेशपरि पूजिता । चौं 

हौ वीजदयमिति विन्यसेन्नयनदये | कणयोञ्चः तथा 

षौ ङः छ नासादये तथा! छे सीं दिविध 

७४५. 
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` श्यानमखाः 

पीताम्बरधरां नित्य वरदां भक्तवत्सलाम् | णव 

बीज नाभौ क्तं भगेश्वरि !। हसौ वीजः लिद्भमृले 

यदेवं परिकौन्ति वम् । द्कारच्च भ्व्वोमेध्यो मन- 

स्थाने तथैव | रतदकादशद्वारे चौरभन््ाणि 

पिन्यतेत् । दशधा चौ रमन्त्रन्च एकधा वापि वोजकम् | 

अनेनैव जपेनापि प्रतिददारे कपाटकम्” । जपक्रालोऽपि 

ततव ।' “श्ट चपि प्रच्छि मन्त्रय जपनि यस् । 

प्रातःकाले च शय्यायां खक्गस्वापः स्वरे हके ।. पबेवन्दा- 

ठकान्यासः विन्यसेन्द्रादकास्थले | तथा एकादशदार 

चौरमन््ाश्ि विन्यसेत् । दशधा चौरमन्त्रञ्च एकधा 

वापि संजपेत् । चौरमन्त्रजपात् ठश्िगिखेश्खय लटा 

"भवेत् । यमस्य नाचिकारोऽपि चौरमन््रजपात् प्रयि ! | 

स्वमन्जपात्तेजः सपखात् सुखपश्वितम् | तत्तजो 

र्ये शक्तिगेखेशस्त नचैव हि चोरगरेशोऽप्यन। 

च्ययञ्चशब्द उक्तषटठे चारकश्ब्टात् परं बोध्यः तत्रे च 

कर छिद्रे यत्र करणच्छिद्र ति शुडुम् करं च नेत्रादि। 

दधिद्र हारानावरणसम् 

3 

ङकारो व्यञ्चनव्मेदः स्पभेसंज्ञस्तसयोच्चारणण्वानं 

तालु चाम्यन्नरप्रयल : जिद्ामध्येन तालुखेः । बाद 

प्रयलञाः विवारश्चासाऽचोषा महाप्राण | मात्का- 

न्यासेऽद्य वामक्रूपंरे न्यासः । तन्लरमते अस वाचक - 

शब्दाः । ““कन्डन्द्नं रषमूरा च पष्ठः पशुपति- 

कछंतिः। निमेलं तरलं व्क तमाता विलासिनी | 

एकनेलख षसौ दिशिरा बामकरूपरः | गोकर्णो ला. 

द्ष्लौ रामः कालमाता खदाशिवः। माता निशाचरः 

पायुर्विच्ततः स्थितिशब्द् कः? व्णाभिधानम् । “मातृका 

वशा त्मिलायास्तखा = ध्यानखक्त वर्खोद्धारतन्त्े 

प्वच्छामि दिभुजां त॒ विलोचनम् । 

ध्यात्वा ककरारन्तु तन्नः दशधा जपेत्” | काव्ये ऽख 

प्रथमनिद्टशफलं ह" र ठी° उक्त यथा «कः खोमो 

घञ लच्छी वितरति वियशोडमस्तथा चः खं डः पोति 

जोमिल्लाभमित्यादि'ः । 

ङ प्," १ख्कारवे | व्धो-षजयें भावे क। श्ेदने ससी 



काट 

कर्मणि ञ्य क | ३ेनि्रले विर भेदि, । ४ग्द्धे नर 

अन्दाथचि* । टद्-बा० भावे ड । ५व्सदने । 

छग एस्त्नो दं रोमभिन्ख्छ।द्नः गच्छति गम-ड | ले छागे 

हेमच० | द्यां जातित्वात् डगेष् | 

गण पुन | छाय वद्धे ख्ादनाय गण्यते गण-कमैखि 

अच । करीषे डेसच° 

गल एसत्नो व्ठो-कलच गुक् इस्वञ्च | रद्धागे स्त्रियां जा- 

दित्वात् ङेष् । र्नोलवस्त्रो न° । श्टङ्कद्ारक्टच्चे घु 

हेमच° ¦ खगलप्रधानदेथे प्,* सोऽभिजनोऽख तत्त- 

शिका० अजा । ५ तदे शवासिनि ति: ईखनिपलोभेदे 

स्त छागलो अजऋऋहषिभेदे पु । ` ततो बङ्गा अपत्ये 

ष्ञ। ागलि तदपत्ये पुसत्नो। तेये ठ अख । 
्टागल आब्रेये छागलापव्ये । तद्भिन्ने कागल्या अपत्ये 

च ढक् | ऋागलेय ऋषिभेदे सच ख, तिकत्तौ । 

छगलकर एस्त्रौ अगल+खार्ये क । कागे अभरः। 

चगलण्ड ए दशिणदेथे ससद्रसच्विधौ प्रचण्डादेव्याःस्वाने 

शब्दाय चि, । 

छगला (न्तो) स्त्रो खगनख वान्त्रम् अद्धि मलं वा यद्ाः 

४ अदन्तात् गौरा डगेष् । ¶१खृद्दारकौष्रधे अमरः रेके 

अन्द्र० । खाये क | आनं वाये | 

गलिन् ए" ऋषिभेदे । स च कलाथयन्ते बसी । इरिद्रू- 

च्खगलो ठतम्ब् रुरुलपच्त्वारः कलाप्यन्ते वासिनः" 
सनो तत्रे कलाष्यन्ते वासित्वात् खि प्राप्ने विचेषवि- 

धिना तेन प्रोक्तमधोयते इव्यय दिव । दामलेन् 

नदुक्ताध्ये ठघ् ब व०। ५ 

छच्छिका स्त्री "'दच्छिका सरहोनं खादच्छा एचरवा- 

र्का। इच्छिका गोता लौ पित्तचरभटषाडरी । | 
बातदत्. कक्षलत् खा त॒दोपनौ चबखान्विता"" इव् क्त 
तक्रभेदे। भावप्र* | सरङोनः दधीति शैषः | 

टा स्तनो व्ो-अटन् किद्ध। षदोप्नौ, र्परम्परायाञ्च शब्दा 
चेचि° ““यच्ाञचलहारिचिवारिवोचिच्टोच्् लच्छङ्खः 

, कुलाकृलेन” “` गटच्छटाभिच्चवनेन विभ्वता'” ॥ माघः | 
ः (खचन्दो च्छ लद्छकचछकृहर च्छातितरामब् छरा?” का- 

व्यप्र । “ख रेन्दीवरदाभदन्द्रवपु स्याः 
च्छटा" सा° द्० | 

कटा फ़ल पु° टेव परम्परान्वित' फलं यख । वाके । लिका०। 

च्शाटभा च्ली छ्टया दौोप्नया माति भा-क. विद्य् ति 
करा० | 

कटाच्च- 
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त्न पु* ख्द-खिच दन् छतः चञ्खं च । उलाकारपने 

(ख्ादारिया) १ सुपभेदे रब्रमाला । रेख्रातपन्नो न९। 

सेदि° | २अतिच्छलायां (घला) श्चेस्ती। ४भ्व्ये 

राजनि । तत्र ओतपव्रशब्दे ६२९९ उष्णकारख - 
अनरे १९८४४ च विषटतिः । ̂ “रघराञ्च इस्तिनः स्नः 
घनं धान्यः पसन् च्यः”! “भ्यज्गमञ्जनद्चाच्छ 

रुपानच्छच्र वारणम्” मदः | शशिप्रभं क्म च 
चामरे" रघुः | ५अवरखमानने च । खन्न रोगै 

श्राच्छादनः शोलं यद ङच्ना° ख । दाचन शिष्ये | 

चचक पु तमिव कायति कै-क । (रा्गा्चलेखाडा) 

१, रमतस्छरङ्ख पचि च रतरभाला; खाये क 

शते न° । ४शैश्वरण्ट इभे दे शन्दार्थोचि. । 

कच्ररुच्छछ पु क्रभिव य॒च्छोऽख । यरद राजनि | 
छ ध(धा)र ए" छल घरति धारयति बा ऋच् अण् वा | 

ायाकरणाय नियुक्गो दामभेदे तत.खखन्तख्य “अखि- 

नियुक्त ” पा" पूव्वं पदमाद्युदात्तम् । 

छच्तपल्र प° छर मिव पत्रमदखध । 

शभूजपत्ररच्े च लिकार । 
ऋ चपष्य (क)पु० कच मिव पुष्यमख वा कष । तिलक्षे 

अड्ट्र्थचि- । [खातने च भदि०। 

छत्तभङ्गः पु" चटवस + शः। यत । पना रवे घव्ये ३ 

त्रा स्ती द्द्-त्रष् टाप । (मोरि)ऽच मेदि* २अतिच्छने 
(उलप) श्ककसतुम्ब,रौ (धनिया) ४थिोन्धे च मेदि. । 

५ सञ्जिष्ठायां रार्जानि°। 

च्चपक न° कंच्रा अतिचरे कायत को-क | १शिलोन्धुः 

` इन्त्राक विद्वराङश्चसि'” मनुः । ““पलाख्ड ̀  विड - 

बरादच्च अच्लाकः यामकुक्् टम्" यद्ध । रजा 
बलु रञच्त यु* राजनि गौरा० ङोप् । श्रा्ञायां स्त 

अमरः । 

छछछ्नातिच्छच पुण च्छतमतिक्रम्य कतसावरणमस्तपर्ध - 

अच । छन््राकारे जलोद्धवे चगख्िश्णमेदे शब् दर ल्ञा° । 

्टच्नादि प्,° 'शढतादिभ्योखः'” प° शीले शप्रत्ययनि- 

भित्ते पा० गर ० उक्तं ग्भेदे सच गणो यथा 

अक्र शिच्वा प्ररोह स्था बभृव्वा चुरा तितिच्वा उप 

स्यान छथि कमन् विञ्चघा तपस् सत्य अन्डत विशिखा 

विका भष्ठा उदस्यान परोड.थ विच्वा चुच्चा मन्त्र" 

खाकर: चौर दरत्याद् राजनि |. 

इच्नाघान्ध न° खत्ता धान्यभिव । क्ुबबुरौ धन्याक 

स्यलपद्य, रल्रमाला 
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छंचिका स्तो कच तदाकार' पष्य वाऽस्यस्य ठन् । 

१भिलोन्खे स्वेदजे शाकमेरे छारा० तद्या उत्पत्ति- 

ख्यानादिक' भावप्र" उक्त' यथ। 

धन सस्व दजं शाकं भ मिच्छ शिलौन्धकम् । चिति 

गरोमयकाेष इच्चादिष्, तद्द्धवेत् । सु संस्वेदजा 

युरवन्छद्यतीसारज्चर- 

न्ले प्मालयप्रदाः | श्वो तश्ुभ्वस्यलोकाष्व'शलोमय सम्भवाः | 

नातिदोषकरास्ते ख: शेषास्ते म्योविगह्िताः”? । २ख््र- 

विशिष्टो लि वतः एरोहिता० भाते यक_। रदा्लिक्य 
ख्युक्तत्व न° 

कचिन् वि क्च्रमस्यख । १अातपतरयुक्त । “क्णो 

गच्छन्ति सा० द° । “वष्ीतपे च क्ली दण्डो राले 

टवौष, च” भावप्र `्नौञ्जी यन्नोपवीती च छ्लौ 

दशूडालिनौ तथा"? (वामनः) हरिव १६२० | 
रनापिते पुर श्ट्रल्नार [सिर कौर 

त्वर ए- खट् -्वरच नि, द तः ¡¦ शे रकुञ्ो च 

शाकाटोषलः पिच्छलाख ते । 

च्छट संहतौ अद्* च्जभ.सकश्सेट । दयति ते अचिच्छद्त् त । 

कद संबलौ वाच्, ° प्च भ्वा० छम, सक्र सेट । खाद् 

यतिते छटति ते अचिच्छदत् त खच्छादोत्-चच्छदोत् 

अच्छदि्ट । ऊर्व्जने बलाधाने जीवने चायं सित् 

कट्यति ते इति भेदः| कचः- छादितः | षे हस्वः द्: । 

` ^अग्निमनव्छाद्यसि?' चखथ० ९,१.१४, “अन्त' छाद्. 

यदाज्य न कात्या° च्रौ० ४,६१५, ाद्यच्चिष् जालेन” 

भा० चार १९८३ । उपसं पृन्बं कस्य॒ तत्तदुपसर्म- 

द्योत्याधेयुक्तसंवरखे “च्छाद्य चा्खंयित्वा चः' मनुः 

ट् संटतौ च्° उभ. सकण्शेट्द्दित् पाणि०। छन्द 

 यतिते अचिच्छन्द्त् त} छन्दः । 

छ्छद ° ददसि संन्नायां घः ुखः। शदच्ादिपच्ने , 
र्खगपच्तं अमरः र्यन्विपयैडच्ते ४वमालदक्ते च मेदि° 

^“ङ्तां विन्दु खरोरतेमयेन स्फाटिकच्छदाम्" (नलिनीम्) 

भार स° ४६अ० | (“नि्यषुष्य फलास्ततर प्राण; हरि- 

तच्छदाः” भा० व ८&्ख. 

दन न, कद-च्युट.। १पते, र्पक्त मेदिनिः (तेजपात) 

श्त्वचे राजनि० । भावे ल्युट । ४पिधाने न° | ^“विम- . 

खस्फाटिकाभानि पाख्डरच्छदट्नानि?? इरि वं २९६अ० | 

“बिमलस्फाटिकाभानि पाण. र्दन लेः"? भा वर 

१५य्ब । 
कऋदपन्न एः र्ट ये" प्म । मपे रत्नमा । 

ददि स्त्री ख्द्क्कि। ददिषि पटले (चाल) अमरः “ददिः 
स्याम्” पा, छक्रोरिटन्तताद्य । 

छदिस न° ख्द-द्स्ि। पटले सान्त" ज्लोवं रायसुङ्गटः । 

“इन्द्र्य कदिरिसि"' यज्ञु० ४।२८।२ ग्रहे निषण्ट्,: 

कट्यतापस ए उद्मना, उलेन ताप्रसः| लोकपरतार- 

खाये" तापसताख्यापनाय तापसलिङ्न्धाटिखि तत्कमां - 
ननुष्ायिनि वेडालवतिके व् दाथचि° 

कंड्मन् न° छाद्यते खद्छपमनेन छद्-मनिन् । {कषटे २ङ्ले | 

शसखूपाच्छादने मेद्० । “जगद् वदनच्छद्चपद्चपर््यन्त 

पातिना" माघः | '“कद्मना चरितं च तत्” भनुः 

“शका च्च यवनां सौ व अजयच्छद्चपूवैकम्" भाग्स" २९अ० 

दधिक्रा चनी बद्म असत्याः 'ठीदपरा° इनि सज्ञायां कन् । 

यड्च्यां राजनि" । 

-ब्निन् तिश्च अस्तयथे को इया" इनि । दद्यु ““नाद्- 
शच्छद्धिने दं वलोक्ि गन्ता परां गतिम्"" भा*व०२९€अ९। 

“वाह्कच्छद्धिनं नलस्'' ७७० | ख्यां डनेष् | 

छन्द द° खदि-संवरणे धातोरनेकाधेत्वात् इह इच्छायाम् 

अच् । १अभिलाे, २वशतायाम्, ` खच्छन्दोच्छलद्कच्छ . 

क हरच्छातेतराग्ब्, च्छटा” काव्यप्र० | रेगिषभेदे च अमरः 

8 विषे शब्द्च° । ५रइसि नि° अमरटीका । “छन्दा 

चटततिडःखाधाः चद्दोविमनोङताः> माघः | ““वर- 

दानात् ण्विः कामं खन्द्च्छतय् रसि प्रभो !” भार भा 

५०अ० | 

छन्दक लि° इन्द्यति संदणोति र्ति कदि- ल् । 

१र चके २वा्रेवे ए । “वासदेव । सव छन्दक ! हरि- 
य | हरिभेध ! मडहायन्न'” | भारशा०३२४०अ० नारद्- 

ङंतनारायखस्तवे । 

न्दपख्ं पु" छन्दां चि बेद्विह्ितकम्ांखि पानोव यख । 

मायामये संसारे । “ऊन्दांसि यख प्रशानि यस्त' वेद् स 

वेदवित्”' गोता छन्दांसि ्ादनात्ं तच्त्ववस्तुप्रावरणात् 

ससारवन्वनादौनि कम््ांखि चंहेसयजुःसामवेद्विहितानि 

परछागोव यख यथा ट्ख ऋादनाथानि रन्णार्थानि च 

पर्णानि णवं ध्राधरमोपाव्लंनेन कम््भिः संसार . 

च्चोरच्छते इति तख तथात्वम् । 

ऋन्द्शिति स्ती ६त हृन्द्बः समृहे। तन छन्दोभेदे 
एकादिगुरुत्नानाय करणद्धत्रं लोला० उक्तं यथा 

` ^ढन्द् चित्यादौ करणद्त्र' श्लोकत्रयम् ““एकाद्ये कोत्त- 

रा्ङ्धा व्यस्ता भाः करमस्ितेः । परः एवे सद्ग - 



कन्द [{ २९७८ ] 

यगृ्तत्परस्तत्परेण च ॥ णएकददित्रादिभेदाः ख, रिदं 

साधारणं खटतम् । न्द् चित्य त्तरे छन्दस्य पयोगो ऽस 

तद्विदाम् ॥ भृषाहनमभेदादौ खण्डमेरौ च शित्यके । 

वद्यके रसभेदोये तन्नो क्त' विस्त,तेभयात् । तत्र खन्द्ि- 

तय, तरे किञ्चिद्दाहर्णम् । ““प्रख्तारे मित्र } गायत्राः 

स्यु: पारे व्यक्तयः कति । णक्ञादिगुरवश्चाणु कथ्यतां 

दक हि 

रुकाद्येकोत्तराडइग थां व्यस्तानां क्रम 

तन्ष्टयक् थक् । ष्डच्तरगायल्रौचरणः 

पतः ष्डन्तानां 

स्यानाञ्च न्यासः 

8 ४.४ 2. 
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& ५ २* ५ & १ यथोक्तकरणेन लच्ाः 

एकगुरुव्यक्तयः । ६ । दियुरवः । १९ । व्रियुरवः। २० । 
1 

चतुयुरवः | १५} पञ्चयुरवः। &। षड़.गुरवः। 

१। वेका सव्वं लघः १। रवमासानेकयं 

पादव्यक्तिमिनिः । ६8 । णवञ्चत॒ञ्चरणाच्रसद्यप्रकान- 

छान् यथोक्तं विन्यस्य णकादिगुरुभेदानानीय 

तान् सेक्ानेकोरु्य जाता गायत्रीटन्तव्यक्तिसद्या । 

१६७७७२१६ । एुषखकवा युतक, तिपय्यंन्त' खन्द्सां 

व्यक्तिभितिन्नां तव्या” । 

अधिकं प्रस्तावश्ट मर्कटोजालशब्द मेरुशब्दो पता- 
काथब्द् च दश्यम् 1 

छन्दस् न° छन्दयति सत् । वेदे भाते अषुन् । य्व रा- 

चारे शेभिलापे च सेदि० । ४कपटो । नियताच्छरबसष 

मात्रादिसच्चिवेशवशात् ५ चठुथरणादौ पदयो । लौकिक 

ततर्सन्नाभेद्ाञ्च टत्रलाक्षरादौ सलच्णा उक्लास्ते तु 

तत्तच्छन्द उक्ता वक्तव्या | वेदिकच्छन्द्सि तु सर्वातु- 

क्रभिकायां काव्यायनेन दर्शितानि यथा 

“अथ छन्दांसि गायलु्रपङक्तिष्णिगचद्, बड इतोनिष्,व- 

जगत्यतिज्ञगरीभकयेतिथक्ये्चरि्ट्य ति्टतेयः सति- 

प्रलयाकतिच्कितिसंकत्यतिखवय लक्कतयः चतु भन्य- 

क्षरादोनि चतुरुत्तराणि । जनाधिकेनेकेन निचह्ध_ 
र्जौ हाभ्यां विराट्सखराजौ । पाद्पूरा्धः तु ् तेपरसं- 

योगेकाच्चरीमावान् व्य डेत् । अद्ये त॒ स्वर्गे पाद्वि- 

-शओषात् संज्नाविशरेपरास्तानलुक्रामण्त रवोदाहरिष्यामो वि- 

राड पा विरादृस्यानास्च बङ्ला अपि त्रिर् भ एतेत्, - 

हेथः। तत्र द्गेकादययाद्शात्तरारां बेराजने ट् भजा- 

गताद्तिसंन्ना अनादेरोऽदटाच्तराः पादाञ्नतुष्मादाश्च- 

* -सप्रमं जगतो जागतपद्ा । 

छन्द 

॥) 

चः। प्रथमं छन्दरस्तिपदा गायती । पञ्चकाञ 

त्वारः षटकञ्चं कञ्चदथेचदष्को वा पदपक्तिः । ण्ट 

सप्रोकाट्शा उष्णिग्गभा । लयः सप्रकाः पाद् निन्- 

मध्यमः षतकञ्चद्तनिर्चुदृशकख यवमध्या | यद्धास्तु षट् 

सप्रकाट्काः सा वर्धमाना विपरौता प्रति| दौ 

ष्ट्को सप्रकचेति छसौयसौ ।१ 

दितोयस॒ष्णिक त्रिपदान््यो हादशकः | अआद्यञ्चेत् घुर 

उष्णिङः सध्यमस त्ककुथ | तष्ट भजागतचत्व्काः ककम् 

न्य शिरकादशिनोः परः धट कस्लनुशिरा सध्ये चेत्पि- 

पौलिकमध्याद्यपञ्चकस्त्रयोऽर्का तुद् ब्गरभां । चतुः- 

सप्को श्णिगेव ।३ | 

ततोयमनु््,प | पञ्चपञ्चकाः षट्क को 

पनतः । जागतावष्टकञ्च लति: सध्ये चेद्टकः पिपौ- 

लिकभध्या | नवकयोमध्यो जागतः काविराट्। नववेरा- 

जतयोद्भटखपा। दशकास्त्रयो विराकाटशक्ञा वा 18 

चतुथः बहती तृतीयो दादशकः। आद्यञ्ेत् एरस्ता- 

हतौ । दितोयशच न्न्, मारिण्य, रोती स्कन्ध - 
सदी वा| न्त्ररेदुपरिटाद.हतो । अदिनोरध्ये 

दथकौ विष्टाररृहती ।  लि्ञागतोध्वंष्हतो । न- 
योदचिनोमेष्ये ऽकः पिपीलिकमध्या | नवकादटनेका 

दथादटिनो विषमपदा । चतुनेवका ठहत्येव | ५. ` 

पञ्चमं प्डक्तिः पञ्चपदा | अथ चतष्मदा विराड- 

अञजौ जागतौ सलोटहनो युजौ चेदिः 

महापद्* 

दशकाः | 

परोताऽञ्दयौ चतर मस्तारपङ्क्रिरन्ग्रौ चदास्तारपङक्ति 

राद्यनयौ चेत् संस्तारपडःक्तिमेध्यमौ चेदि्टार 

पडःक्तिः € । 

षठ त्रिप नेट्, भषदा । दौत जागतौ याः सा 

जागते जगती त्से तिष्ष् । वेराजौ जागतौ 
चभिसःरिणो | नवको वेराजच्त्दट्,भ्डद्वौ वा वे- 

राजौ भवकरो भञ्च विराट स्यानेकाद्शिनस्त्रयोऽ्कय 
विराङ्ूषा । दाद्धिनसरयोऽ्कचच च्योतिश्ती । यतो- 

ऽ्टकस्ततोच्योतिः | ` चत्वारोऽ्टका जागतञ्च महार 

चती । मनध्येजागतशचे दयवमध्या खाद्यौ द्शक्रावष्टका- 

स्त्यः पङ्क परत्तरा विराट. पू वा ।७ 

अष्टिनस्त्रयः स्लौ च हौ 

महहासतोटहतो । अश्कौ सप्रकः ष्टको दशको 

नवक्ञ्च ष्डषट्कावा महापङ्क्तिः" 

तत् प्रतिपादकमन्यश्य वेद्ाङ्कत्दः यथोक्त शिच्चामन्े 

1 "क का 

++ 7 
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३१।७। “खन्द्ःपादौ हु गेदख इस्तौक त्ोऽय पट्रते 

ज्योतिषामयनं चक्ुनिरक्त' ओरोतख्चःते | शिचा चाणां 

ठ गदश सख व्याकरणं स्मन् । तात् साङ्ग्नधीत्यौ- 
ष ब्रह्मलोके महीयते" श्नि. | 

छन्दोख्न्यस्य वेदोपयोगिता ऋग्वेद्भाष्ये दर्ता यथा 

षन्दोगन्योऽप्यु पयुज्यने ङन्दो विशेषाणां त्न तत्र विद्धि- 

नन्वात् । ^तद्छात् सत्र चतुर्तराण्णि छन्दांसि प्रातरनु- 

घाकेऽनचगरन्ते” इति हास््नातम् । गायन् ष्णिगल्व 

ख्हतीपङक्िलिष्ट् बजगतोव्येतानि सप्र छन्द्सि। 

वदुरवि'शयन्तरा गायत्री ! ततोऽपि चतुभिर्रैरवि- 

काटाविंशत्यच्चरोष्णिक्ञ । एवखत्तरोत्तराधिका अच् 

बाद्योऽवगन्तव्याः । 

भिर्व्यणस्य दध्यात्, वि् ब्भोराजन्यख, जगतोभि- 

कैश्यस्यति'" | तत्र मगणयगसखादिसाध्यो गायत्रवादि 

विञेकग्छान्टोख्रन्यमन्तरेण न दचि्तेयः। किच्च “यो 

ह वा खयिदितारफेयच्छन्दोदट्वतव्रान्नणेन मन्त्रण याज- 

यति वाशध्यापयति वा खयाण वर्च्ति। गत्तेः वा 

श्ये } प्रवा जीयते पापोयान्ु भवति तस््ादेतानि 

मन्त्रे सन्ते विद्याटिति'" खअयते। तख्मात्ताददेद्नाय 

तथान्यव्नापि चर.यते | “गायनौ 

न्टोखस्य उपयुज्यते । 

सामभेरे “अन्दं ज्नरे तात् यज्स्तखादजायत" 

खुतिः छन्दोगः | 

शन्दोऽघीते ५ ग्रोतिवन्छन्दो ऽधीते" मृाण्कष् वाचो 

तरियच्वादेशः। चोत्रिय छन्दोऽध्ये तरि षले खणमातरम् | 

शान्द्स तवार्थे ““स्रोत्नियच्छान्द्मौ समौ" अमरः । 

छन्दसा इच्छया निन्ंतम् यत् । डन्द्ख इच्छयानि- 

भ्ंते.त्रि°। छन्दसो व्याख्यानो यन्य: यत् अश वा | 

छन्दस्य -दान्टंख. वैटव्याख्यारयन्ये । तव गायल्नवादौ 

बन्दति “सप्र खन्दसि कलुमेकं तन्वन्ति” भा व 

११४अ* | “मायली छन्दसामहम्" गीता । “डन्टो- 

भिरच्छाद्यन् यदेभिरचछाट््यन् च्छन्दसां खन्द्स्वम्” 

छा° =° । वेदे “छन्द्सि बह्लसम्”” पा० | “बुक्त्- 

न्द्खधघौयन?*मचुः “स्हिरण्यगरमेप भगवान् यष छन्दसा 

स्तुतः" इरिवं* २२६० | “व्ासौन््रहौसितामाद्यः 
प्रणवग्छन्द्साभिव” रघः| इच्छायाम् छन्द्खः। 

खन्द्स द्दम् अण | खान्दव वेदसम्बन्धिनि तिर 

सवच्छन्द्सि समाद्धसमविप्रमभेदादिन्नानाय लोला. 

खल्ल यथा 

छन्टोग ए छन्टः सामवेदं गायति म~क । 

७8६ 

हटन्दो 

“'खमादिडन्तक्नानाय करणद्डतर' साद्या | पादा. 

च्षरमितगच्छे गुवयन.फलञ्चये दियुखे॥ समष्टत्तानां 

सङ्खया तदगेवगेवगेच । खसखपदोनौ सयातामसमा- 
नाञ्च विषमाखाम् ॥ उदाहरणम् | घमानाभङ्गं तुल्यानां 

विषमाणां एधक पुथक । हत्तानां वद् मे सद्खप्रामदुष्प- 

छन्द्सि टर्,तम् ॥ न्याः । उत्तरयुणः | २ | गच्छः | 
८। लब्धाः समडत्तानां सद्धा: । २५६ । तथाद्खं - 
समानाम् । ६५२८० । विषमाणाञ्च । ४२९४६०१७६०। 
“अह्न योयख चलारसतुच्यलच्णलचिताः । तच्छन्द्ः 

शास्त्र तत्वन्नाः सन्टत्त प्रचन्तते ॥ प्रथमाङ्कः समोयख 

कतौवश्चरणोभवेत् । हितौयस्तुयवह नं तदङ्ग समखच्यते ॥ 

यद पादचतुष्क ऽपि लच्छा भिन्न परस्परम् । तदाह 

विषसं ट्त' उन्द् ःास्विशारदाः" ॥ 

छन्दस्तुभ् ए" छन्दसा पक्ेण सतुग्नाति खयं मू सतुभ- किप्) 

गरुडापजेऽरूणे तद्ध तत्कथा “ “पितामह खवाच। 

एष लोकविनाशाय रविरुदयन्तुखद्यतः । पण्यच्नोव हि ̀ 
लोकान् स भश्छराशीकरिष्यति। 

विहित पूवमेव हि । कण्चपस् सतोधोमानरुषेतयभि- 

वितः । महाकायो महातेजाः स स्याद्यति एरोरवेः । 

करिष्यति च सारथद' तेजच्वाख हरिषदुनि। लोक्षानां 

स्ति चेवं खादरोखाञ्च दिशौ कसाम् । प्रमतिरुवाच । 
ततः पिताम्कान्तप्रः सवे" चक्रो तदाऽरुणः | उदितष्चौव 

श्विताप्यरुणेन समादृतः?" भा° आ० २४अ० | 

तद्ध प्रतिविध्ान्ख 

न्द् त्रि"कदि-ण । उपच्छन्द्यितरि । “कषा अन्दुभवति 

इय्यं तः” द" १८५४,४। “छन्द रपच्छन्द्यिता?' भा० । 

^“सामनेदन्ने 
“यज्ञेन भ्गेजयेत् च्राद्धे वह्ध ं  बेद्पारगसम् । शाखान्त- 

गमयाध्वय छन्दो गन्तु समानकम्" मनः । “छन्दो - 

गविपिधः एधक्” गोना । डन्दोगपरिशिषस् । 

छन्दो टेव ए" ब्राद्यख्यां नापितेन जाते मतक्त्नामके चण्डा- 

लभेटे तप्रया इन्द्रद्त्तवरेण ऋन्दोदेवनामतां प्राप्न 

स््रीष्णां पूज्यं टेवमेदे तत्कथा भा० च्ाच्ु° २७अ० | 

श्रौ द्धस्यां इप्लेन त्व' मत्तायां नापितेन ह | जात 

स्वमसि चराज्ञलो ने। ह प्य' तेन तेऽन शत्" ' २७अ०६य्य्- 

पक्रमे तेन निविद्य तपडरणन' तंप्रति इन्द्र्च वरदानाद् 

ननं द्वं न शक्य हि भौ रूपेणा तिवन्ति ठम् | तदय 

यल्न्रानेव" न लभे विप्रतां तिभो|। णवं गतेठ धम्ंन्न। 

दावभरैखि मे वरम् । याद् तैर्भ्मादा; . किञ्चिदा 



इत्र 

च्क्षतं मम । वंशस्पायन उवाच्व | एणीष्वेति तदा प्राह 

सतस्त' बलटनहा । चोदितस्तु भद्ेन्द्रो य भतङ्कः प्रान 

कीदिदस्। यथा कामविहारी खां कामद्पौ विडङ्गमः। 

जद्म्ताविरोषेन पूजाञ्च प्राम यामहम् । यथा ममा- 

खया कौक्ति्भवेश्वापि रन्द्र! । कत्त मसि तदेव ! 

शिरसा त्वां प्रसादये । शक्र उ्वाच। ङन्दोदेव इति 

ष्यातः स्त्रीणां पूज्यो भविषसि। कोत्तिख तेऽतला 

व! तिषु लोकेषु याख्धति। रवं तशो वरं दत्वा 

षासवोऽन्तरधीयत | प्राणां ख्यद्ला मतङ्गोऽपि सप्राप्रः 

श्यानखत्तमस्'" भागतः २९अ० । 

छन्दोभाषा स्तो उन्दः भाषा । {न्दा कथन ततोभवे 

तद्व्याख्याने खन्धे ऽ छगमयनादि° अण । इन्दोभाष 

तत्रभवे तद्व्याख्याने खन्येच} रउपरङ्गशास्त्रमेदे 

डपाद्गमनि ष्टण प्रभो |" दष, पक्रमे “प्रतिपद्मतुपद्' 

छन्दोभाधंसमन्वितस् । भीमां बान्यायतकाच्च रपाङ्ख" 

परिकीत्ति वम्” हेमा दा० ख देवीषु" । 

छन्दोम ए*विस्चे अहीने यागमेदे “वहाः प्च गमेतरैद् 

छन्दोमा लवे ठपराकाः“ कात्या° च्रौ° २३२।,।८} नवहा- 

स्तिक्तत्याः पञ्च खडहोनाः ““हितौये विडतोऽविरावाःसर्गे 

राज्यक्ामखः' €।१०। स्° । "“न्रि्टव्िटतरतोमयुक्ताः 

अरतिरालराः (स्वे गगे7दयः) पञ्च राज्यक्षासख्य क्रतवो 

भवन्तिः" के: । 

छन्दोमद् णाद ए" दशाहषाध्ये यायमेदे ““खन्दोमद्शा हः 
पशुकामस्य कात्या° चरौ | २१।५।२८्] छन्द मदशणाह 

ति संज्ञा स पश्ुकाभख भवति''कार्वः। तन्नाहान्याह। 

^्ावलम्बाइत्वारग््छन्दोमाः'” २९ ° । “चतुय दथ- 

रात्रो ए राषलम्बादृद्ं ̀  दादशाह्िकाश्चत्वारग्न्दोमा 
भवन्ति तत्र पूवे" टडहद्थन्तर््टाःपञ्चाहाः ततच्त्वार- 

ग्कन्टोमाः ततोद्शमोविश्वजिर्दावरालः' स° व्या° । 

छन्दोमान न ईत" | ढन्द्खां माने ततो भवे व्याख्वाने- 

च ऋहगयनादि° अय् । छाल्दोमान तन भवे तद्या. 

ख्याने च | 

छन्दोविदिति स्रो ६त० । छन्डम गायबर्रादीनां ९ख्ष- 

दाये। छन्दसां पिचितिधिंचयोयब । खन्द्श्थास््ने 
च । “'छन्दोविचिनिरिन्ये नं घडङ्कोवेदश्ष्यते नतः 

चछगयना० भवे व्याख्याने चार्य जण | ान्दोविचित 

वद्धबे तद््राख्याने च ! 

त्र लि. च्" कट नि० | ?खाच्छादिते ! रनिच्णंमे 

[ २९८० ] दिं 

श्रि न° ''खच्नेष्वपि ख्यते यल'" माधः । पे- 

छा(दत वत्रा लिर, 

षप गतौ वा चुरा उभ“ पे भ्वा० पर, सक्र शट श्दित्। 

म्पयति ते कस्यति खचच्छस्यत् त खच्छम्पोत् | चच्छस्य । 

भक्तणे भ्वा० पर० सकर सेट । छमति खच्छमीत् | 

उदित् कमित्वा-ङान्त्वा रान्तः | कमरणः [दकोषः 
छ मण्ड प° खम-अण्ड च । मादापितु्वि्ोने (चछेड) उणा 

कहं वमने चरा उभ" सन" वेट । अर्दयति ते अचन्छरत 
त | इदितः । छर्दिः । 

ष्ट नण्दे- भाषे अच । वजने हेम । क्ोषत्मभिष्तानात् | 

छन न° छद -भावे ल्युट. । यमने । हेनच. | “देन 

दध्य्, दच्ह्धयाभय वा तर्, लाम्ब ना” खच्च । क्तरि 

ख॒ । रवमनकर्ंरि ति । श्यरम्बुषरा्चपे पु, | तौ, 
खिचत । ४निम्ब्क्ते पुणहेमच \मदनश्शे भावप्रण | 

छृहभ्पनिका स्त कदे" वमनभापयति चापि-ख्यु खाये क 

खत इत्वम् | ककंयाम् राल्निर , 

हृं स्त ढटयति कदं-हेतौ शिच-दइन् | 

तच्चिरुक्तिनिदानादि च श्ुखते उक्ग' यटा) 

५अधातच्छहिंप्रतिषेचमध्यायं व्याख्याद्यमः । अति- 

दरषैरतिलिग्धे र्दैवसेरपि । चअक्षाले चातिमाल्रौञच त. 

था ऽसात्मतख भोजमेः। चनात् कयात्ययोद गादजो्ण* 
त्क.भिदोषतः। नाखयौहापन्सत्वायाच्लथा ऽद तसञ्चतः | 

बभव ह'ठभि चानं दू ` न्तन शितो बनात् । शाद्य- 

ज्ञानं वेगेरह् यन्ञङ्गभञ्जनेः। निरुचःते डर्दिरिति 
दोषो वक्व प्रधादितः। दोषानुदौरयन् शद्धाचुदानो 

ब्यानसङ्तः। जख मागच्छति श्टशं विरुद्धा हारसेविनाम् । 

षृक्ञासोद्भाररोधौ च प्रसेको लवणस्ततुः । देषोऽच्च- 

पाने च भ्टशं वमोनां पूष्वं नच्चणम् । प्रच्छ येत् फेनिल- 

मलमल्यं सूना तोऽभ्यदिं तथाच्च षडः | शान्तः स 

घोष बयः कषायं जीणे ऽधिबिः राऽनिलजा वमिस्तु। 

योऽस्ढ्' धटे वा कटुतिक्तवक्गोः पतं सर्च इरितं 

बमा । सद्ा इचोषङ्जरवक्रोषमच्छौन्विता. पितनि- 

भित्जासा। यो इृष्टरोमः मधुर ए५तं शुक्तः हिमं 

सान्द्रकफालुद्रित्रम अभक्तरग गौरवसखादयुक्तोवमेदमी 

सा कफकोपजा. खात् । सव्ठौखि शूपाणि भवन्ति 

यद्या खा सव्वं टोषप्रभवा सता तु । बीभद्यजा दौह्द- 

जाऽऽमजा च याऽसाल्यतोवा कभिलाचयादह्ि) सा 

पञ्चमो ताच विभावयेत्, दोषोच्छग्ेव यथोक्रमादौ । 

च्छ्म 

वमनरोगे 



1 

व्व 
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चल [ २९८१. ] 

श्रामाशयोतह्णो शभवाञ्च सव्व्तस्।दितं लष नभेव 

षष । श्यूनड्ज्ञासवब्छना छलमिजा च विशेषतः| लभि- 

हरो गतल्येन लच्तणेन च लन्िता । चोणम्यो पद्यु ला 

शष्डकप्यां सतन्द्रिकाम् । छदि" प्रसक्तां कुशलो नार 

भेत चिकिल्खित॒म् | वमौप्र बह्दोष्ाछ छटेनं हित - 

चरते । विरेचनं वा बुरववीत यथादोधो चयं भिषक् । 

संसर्गो खादुपू्येण यथास्व भष्जाय तान् । लघनि 

परिशुष्काणि सात्नन्यन्नानि वाऽऽचरेत् | यथाखञ्च 

कध्रायाणि ज्वरन्नानि प्रयोजयेत्" । 

“कासः शासो ज्वरो {हिका तृष्णा वेचित्त्रमेव च | 
दृद्रोगस्तमकन्ौव न्ने यान्छदुरे रुणद्रवाः"' इति माधवकरः। 

षा डोप तत्रार्थे “आआमाशयोतक्त शभवा हि सव्वांच्छ 

टो$मता ल्कुनमेव तस्नात्?' छतः । 

दिका स्री दं -णिच् ख्व,ल् । १उत्कासिकायां. रिष्, - 

क्रान्तायाञ्च | धात्वर्थे वल् ' शवभने । राजनि° । 

खार्थे क प्रघो० उदीकिष्मन्न , | [ च शड्ट् च° । 

ङदिंकारिपु सता ए" ६त° । पशुद्र नायाम् , श्खदिनाशके 

खदिष्र घु» ददिः ान-इन-टक । १निन्बमेदे। शरि ना- 

। शके त्रि° रलमाला स्त्रियां ङ्गेष् । 

दिस स्री खटे-भावे दसि । १वभमे. २कन्तरि इसि । 

श्वभिरोगे श्उद्रारे च । शद् कम्प णि इखि। श्ट 
जिष०। ध्यातं खद्िप्मा छत नः परस्मा" ऋ,८।६।११। 

“द्दिरिति ग्टछनाम तद्ध पालकाः” भा० | “ शरग्निहा - 

निपात मह। स्या ` ददिष" यजु १२।१९। (यर्दिषा 

ग्ण" वेदो" । ढद-दोप्नौ इसि । $तेजङि ^वायु- 
्ाभिपातु महता स्वया छर्दिषा?" यक्° १४।१९। 

“इर्टिषा तेजोषिरे्रेणः वेददी° । । 

कल न° दल-अचच । }स्दपाच्छादने रेव्याजें श्यथाचग् हने 

8कटयुद्धादिना तन्ञरयाद्ायाखचलने ९शादे ६कापद्ये' 

श्यायभतसिद्धे काय्यौ नरेख प्रयुक्रस्य वारार्गच्छस्याधान्तर 

कल्यनया प्रतिवादिना दत्ते ऽदूषश्वभेदे वक्घत्तणभेदा- 

दिक' गौ" छ. त्ती दर्शिनम् | यचा «^विवानोऽर्थ- 

विकलो पपत्त्या खगम् । १ | तत् ्रिविधं वाक्रखगं सा. 
भान्यच्छलसण्चारच्छखद्धेति | २) प्विशेषा्भिहतेऽ्य 

बक्घुरभप्रायादर्थान्तरकल्सना वाक्छलम् । ९। सम्प 

वतो ऽ्ध्यातिसामान्ययोगादखन्मतारुकखन7 सामान्य 

च्छलम् । ४ । धनैविकलनिरदे शोऽर्थसम्ावप्रतिभेध 

खप्र चारच्छलम् | ५ वाकडलमेवोपचारच्छलं तदति- 

इल 

धिषात्। ६ । न गदथाँन्तरभावात् | ७9} ऋषिशे- 

चेषा किद्धितृशाप्रम्यारिकच्छलप्रसङ्ः। ८ | गौ. रू. 

५क्रलप्राप् छलं लचयति । श्येष्ध वादटभिनतख यो 

विकलो विरः कल्यो अर्था नरकल्मनेति यावत् तदुप. 

पत्रा युक्निषिथेषेख यो वचनद्य वाद् क्त्य विचातो 

दूषणं तच्छलभिव्य्धः यक्त, तात्पव्याषरिषयायकल्छनेन 

दरूषणाभिधानभिति फलितं तात्मव्याविष्वत्वः विशेष्ये 

विशेषणे ससग वा यथा नेपालाद्ागतोऽयं नवकम्बलव- 

च्वादियत्र नवसङ्खयापरत्वकलयनयाऽसिङ्धवभिधानं, प्रमेयं 

धमेत्वा दित्यत्र पुण ाधंकल्नया भागासिद्धवभिधानम् 

वद्किमान् धूमादित्यत धृमावयवे व्यभिचाराभिधानस्। १ ट 

लक्ितं छलं विभजते । ९} तत्र वाक्खं लच्छयति । 

यत्र शक्यार्थहये सम्भवति रकाथेनिणीयकविणेषाभावा- 

दनभिपरे तशक्या ये कल्पनेन दूषणाभिधानं तदाकङलं, लच- 

णन्तु शक्ता एकां थाब्ट्बोधतात्पये कशब्द्सखय शक्या - 

थँ नरंतात्मय कत्वक्गलसनया दूप्णाभिधानं यथा नेपाला- 

दागतोऽयं नवकम्बलव््वादिषय, तं इतोऽख नव सङ्गाः 

वाभ्वशा एति रवं गौषिषाखोय् क्ते कुतोगजस्य श्टङ्क 

श्तोधावकीरि श्चेतक्पवदधिप्रायेयोक्गो श्वेतो न धाव- 

लीव्यभिधानभित्या दिकम् ॥ ३ ० । सामान्यद्ल' 

रु्वयति ! सामान्यविशिषटसन्ध्रवदर्थामिप्रायेणोक्तय 
अतिसामान्ययोगदसम्भयदघकत्वकषल्यनया दूषणाभिधान' 

सामान्यच्छलम् | यथा बाडयणोऽयं विद् ाचरणसम्पन्न 

दय् क्तो ब्राह्मणत्वेन विद्याचरण्सम्बदं साघवतौति 

कल्ययित्वां परो वदति कुतो बाद्भण्त्वेन विद्याचरण- 

सम्पह्वाल्ये व्यभिचारात् ॥ 8 ह° | उपचारच्छल लच्छ- 

यति। धमेशद्ब्दारयेन विकल्पो विविधः कलमः क्ति- 

लत्षणान्यतरङ्पस्तया शिल णयोरेकतरङ्त्या प्रयुक्त 

शब्द तदपरटन्त्या यः प्रतिषेधः स उप्चारच्छलं यथा 

मञ्चाः क्रोशन्ति नीलो घट इत्यादौ मद्स्या एव कोशन्ति 

न त॒ सञ्चाः णवं चयस्य कथं नोलद्ध्पामेदः| एषम् खद 

नित्य इति श्ना प्रयुक्तो अखकखादत्पच्नस्त' कव नित्य 

दरति प्रतिभेधोऽ्य, पचारच्छनम् वाद्यभिपर ताधेष्ादुपर्ेन 

खलख्यासदुत्तरत्वम् । न च दि्टनाचखिकप्रयागाहदा- 

दिनणवापराधः खादिति वाच्च तन्तदर्थबोधकतयां 

प्रसिदचख शब्द्श्य प्रयोगे वादिनोऽनपराधात अन्यथा 

पवेतोवद्किमानिद् क्तो पवतेाऽयं कथमर्बह्किमानिन्याटि- 

दषणेनानु्नानाटुच्छेदः स्यात् ॥ ५ ८० । प्रसङ्ाच्छलः 



लि [{ २८८२ | 

परीचितु' पूपश्चयति । शब्द्खाथाँन्रकल्पनाऽविशेषा- 

इाक्दलमेवोपचार चलं स्यादिति हित्वभेव न तु तित्व- 

भिति शङ्ाधः॥ ६ ० ॥ समाधत्ते । उपचारच्छलस्य 

बाकढक्ताभेदो न, तयोरथ नरभावात् भिन्नत्वात् भिच्र~ 

तया प्रभायसिङ्धत्वादिति फलिताधेः। पू्व्वोक्तमेदकधम्म“ख 

भेदषन्भ्वेऽपि यत्किञ्चिडरमैख्याभेरे सामान्यधर्म णाभेदसख 

कुत्रापि न खादिति । ७ इ०। 

विपत्ते दाधकमभिप्रत्याह यत्किञ्जुद्धमदषियेषे कि- 

चित्घाधर्म्याच्छलत्वा दिरूपाच्छलसेक्य' खाच त॒ त्वद् 
भिमतं हइित्वसपौति भावः" | ८ इत्ति; 

५च्ाचति प्रकेत कृथसेन्यगलच्छलेन” साधः । 

सुव्वत्र सम्प्ाहिभागः 

^ धन््ण 

व्यवद्धारेण इरेना चरितेन च । प्रुक्त' साधयेदधं" पञ्च 
सेन बलेन च” मनुः । “मुवनद्हितच्छरेन यस्” भह 

अध्याररोद्ेव रचग्डलेन" रघुः | “अलं 
मूनैन व्यगहारान्नवेच्.पः'” यान्न । ““भूतं तत्याचे- 
सम्बद्धं प्रभादाभिह्धितं कलम्?” नारदो दप्रमादा- 
भिति च स्छलकारिणि त्रि | खा क | ततरां 
आवास्थां (सधकेटभाग्याम्)ाद्यते विश्व रजसा तमका 
तथा । रजस्तमोमवावावां यनोनां दुःखलन्षणौ | छलकौ 
धम््रंशोलानां इस्तरौ खवदेष्हिनाम्* रिव २०१अ 1 

१०नाटकप्रमे दब्यय्यद्धमेदे न° ““बोथ्याेको भवेदङ्कः" 

श्य् पक्रमे “चखस्यास्रयोदशथाङ्गानि निदिंशन्ति भनौ. 
पिणः। उदुचात्वकावलगितेत्यादिना विमच्छ का० द् 

लचितं यथा “प्रियाभमैरभ्रियैवाक्यौविलोभ्ब कलना 
खलम् “यथा वेण मोमाञ्ल नौ" “कत्ता वयत 
च्छलानां जतमयश्चरण्ोद्दौीषनः सोऽभिमानी 
राजा इःशाखनादेशं ररहज्तद्ाङ्घराजख भित् । 
कब्णाकेशोत्तरोयब्यपनयनपट् : पाण्डवा यख दासाः 
कासते १? इर्योधनोऽसौ कथयतु न रुषा द् ट भभ्या- 
गतौ श्वः 

क्ल नामधातुः ऋच+लतौ-खिच् सकण सेट् । कलयति 
` छलयति विक्रमे अद्ध. त वामनः? गीतगो* ^ 
ङलयतामञ्खि" गीवा | 

लन न° ल+लतौ खिच-भावे ल्युट .। 

“यथापरं यथायोग' न च खात् 

$प्रतारथे 

छलनं एनः?” मा० 
प° ¶अ० | चच | श्वञ्चनायां स्त्री शब्द्ाथ चि. 

खकलना इलस'” खाभ्द° | 
छलिकं न नाटकभेदे अलङ्धारणन्द १६२४. चक्त दण 

छाग 

काव्यमेदे दष्यप् | “देवि ! शर्या: सति" दद्ष्य- 

दौम् अलिकं इष्य. योज्यसद्ा हरन्ति?" मालविका° | 

इलित खल+नामधा० कञ्मणि क्त । १प्रतारिते “कलितरां 
नाटकम् 1 र्प्रतारणे न°। 

ज्ञो खलो खद-किथ तां लाति ला-क गौरागडेष | १ 
कले (दाल) शब्द्रल्ना रलतायाम् शेखन्ततो च। 
भेदि° ला-बा° कि। इष्लिरपि तव्रार्थै , 

वि (बौ) स्त्री यति असारं छिनत्ति तमो वा को-वि- 

किच्च वा डप् | शशोभायां 

“सखा पाण्डर हस्च्छयिः” 

च्छवोनाम् कुमा" । 

कष बधे भ्वा० उभ सक्° सेट् | उति ते अच्छा (च्छ)षीत् 

भावेन । 

र्कान्तौ च अमरः । 

रषः । “चापाण्डरोभ्तड- 

अच्छष््टि | चच्छाष चच्छषे | [वि०। 
च्छा इ" ब्टो-किप् | श्पारदे एकाच्चरको रेदनकन्तरि 

छाग एस्तौ दो-गन् खनामख्याते पशुभेदे अमरः | लाति- 
त्वात् स्तियां ङोघ। रषुरोडढाशे न. शब्द्थेचि०। 

गप्रा दग्धम् अख । राम्या दग्धो नर दाग द्- 

४द्धागसम्बन्विनि वि* स्तियां डोप । डागख 

लक्तणादिकं ठ शं° दितः यथा 

“दागद्ुभाश्ुमनत्तणमभिधाखे नवदशाष्टटन्तास्ते । 

न्याः स्याया वेग्रसनि खन्याज्याः सप्रदन्ता ये। 

दक्विणपाश्वे भरण्डलमसितं शुक्लश्च शुभफलं भवति | 

ऋष्यनिभकष्णलो हि तवर्णीनां च्रे तमपि मदम् । 

स्तनवदवलम्बते यः कश्ठ ऽजानां मणिः स विन्नेयः। 

एकमख्विः शुभफनङडन्यतमा दिलिमख्यो वे | 

खण्डाः सवे शएभदाः सखिता: स्ेनष्णरेहाच। 

च्र्घांसिताः सिताधाी धन्याः कपिलाधेनष्णा्च ॥ 

विचरति य्यखाये प्रथमं चास्मोऽवगाहते योऽजः। 

ख शुभः सितमूधांवा मूधेनि वा टिक्तिका यद । 

श्च एषतकराटशिरा वा तिलपिष्टनिभच्च ताच्कहकज् शस्तः । 

छष्यचरः चितो वा कष्णो वा श्रतचरणो यः। 

यः कृष्णाण्डः चेतो मध्ये शष्णन भवति प्ड़न। 

योवा चरति सशब्दः भन्द् च स शोभनय्ागः। 

चटष्यशिरोरुहषादो यो वा ॒प्राकपाण्डरोऽपरे नोचः । 

स भवति. शुमलच्छागः चोकचाप्यत गर्गोक्तः। शुडकः 

कुटिलञ्चबजटिलो वाननस्तटा) ते चत्वारः चिवः एता 

नाष्छ्ोके वसन्ति ते। अथाप्रशस्ताः खरतुल्यनादाः 

प्रदी प्ररच्छाः कनखा विव्णाः। निज्लत्तकण् हिममस्काक 

भख 1 



चाग 

भवन्ति ये चाचिततालुजिह्खाः। वथः प्रथशेलेणिभिच 

ते पूजिता 

बेश्सछ मानवानां सौख्यानि कुअान्त यशः शयं च” । 

बल्लै तस्य शुभाशुभत्व युक्तिकलखतसै दश्रित यथा 
क > ५ क 

“तेषा शुभाय दिष्टः पशुरस्तुत्रयः वलौ । ये कष्याः 
1 = ४ (त 

शुचयग्छागाः पशयोऽन्ये तथव च | टेवजातिभिरत्- 

खच्यास्ते सवार्योपसिद्धये। ये पोता हरिता वापि 

नरजातेर्दीरिताः | ये शुक्ञाञ्च मद्ान्ोवा रत्तो 

जातेः शुर्मप्रदाः | यो मोहादथ वाञक्ञानाहलिमन्य 

प्रयच्छति | बध एव फलं तख नान्यत् किञ्चित् फलः 

भवेदिति” | वन्द्रासगुखा भावप्रण उक्ता यथा 

युक्ता खण्डाञ्चये ताच्विलोचनाच्च।. 

“कागलो वकरग्छागो वस्तोऽजः दे लकः सतुभः | खजा 
छागो स्तुभा चापि देखिका च गलस्तनी | छागमांसं 

लघ् ्जिग्धः सखादुपाकं लिदोषलत् | नातिशोतमदादह्ि 

श्यात् खाद पौनसनाशनसम् | पर बलकरं रुच्य इण 

बोय्य वर्धनम् । अजाया अप्रष्टताया मांसं पोनश- 

नशनम् | शएव्ककासेऽरुचो शोषे हितमग्ने च दोपनसम् । 

अजात वालख मासं लधतरं ख,तम् । दयं 

चवर हर श्रो हखदं बलद व्टशरम् | मांश निष्कषि 

ताख्डस्य (खासि) गस्य कफलह् रु । स्लोतः शुद्धिकरः 

बल्यं मांसद' वातपित्तनुत् | श्ड़ख वातल द्च्ल' तथा 

व्याधिशतस्य च । ऊं जत् विकारन्न ऋागसण्डः रचि - 

प्रदम् ।` तद्दुग्धादिगुणास्तत्ोक्ता यथा *"दाग कायं 

सभुर' शीत" साहि पयो रवुं। रकृपत्तानिसारन्न' 
च्चयकासज्चरापडम् । अजानां लघकायत्वान्नानाद्व्य- 

निषेवणात् । नात्यन्बुपानाड् व्यायामात् स्वैव्याश 

र पयः| चज दध्थुत्तन याहि लबु दोष 

लयापहस् । शस्ते त्रासकासाथेःलयकाङ़ेष दीप- 
नम् | तद् इतगुणा तशब्द २७९८ ° द्याः । 

लनुमूबयुणाः ^“ गोजाविनद्िषो्ां व स्त्रीणां भल 

परशद्ते। खरोष्रमनराच्वानां एषां सूनं हितः 

ख, तस् ।* “च्नादेे पश्ुच्डधागः” ति° त° “भातृ 

हारि णक्रौरभ्बमशाक्नच््छागलार्षगरेः" यान्नर | “षणा 

सांग्दागमांसेन” सलः ““शअनादेये यन्न स एव पशुशब्द 

वाच्यः यथाह कायार चौ ०६।२।२०] "छागं मन्त्राज््ानात्* 

ख° । “चज पश्ुुपाज्रोत डता यच्छदश्चिनौ छाग. 

खेत्यादिप्र् भन्त्ेु खागद्ा््रानात् तथा ^“चरग्नीषोमाभ्यां 
ऋछागद्य वपायै मेदसोऽ॒ब् कोति" यदि च दाग याग 

७४७ 

{ २९८३२ |] दाग 

साधम भवति तदा खट मन्ध; संगता भवति 

नान्यथा | एन बोढशम् । “पन्नदम्'” छ. । ““पश्चदो 

जातदन्त इत निगमघतताम्” । ““खव्यङ्कम्' ख० । 

पिगतमङ्ग चक्ुकथा दिकं यस्यासौ व्यङ्गः अन्यनाङ्गगम् 

शाखान्तरात्” ककः ““वायव्यः श्र नमालमेत"7खुवा डाग 

एवालभ्यः““कऋागो वा मन्त्रव णात्”? लेर्ध*तथा निर्यात् | 

छागणा ए खया छादनेन गण्यते ग्-कमप्ं णि च्चच् | । 

उमण+खा्ये अण-बा | करीषाग्नौ लिका० | 

कागभोजिन् ए° वामं भुङ्क्त भज-खिनि । शके राज- 
नि° । श्छागमासभचके ति" खयां ङीप । 

छागमय नन्काग+मयट् । स्कन्द्ख षषे वक्रो “ष्ट छागमयं 

व्वा स्कन्दस्य वेति विद्धि तत् । षटाशरोभ्यन्तरं राजन्, 

नित्य मातुगणाचितम । ““घस्न्तु प्रवरं तद्ध शो्षांखा- 

मिह श्ड्टूयते। शक्तिं येनाद्धजदिव्यास् भद्रयाख 

दति ख ह"? भार व०.२२७अ० 

ागमुख ए दाग खमिव छखसख । शकुनाराल्- 

चरभेदे २कुमारे काति कैये च तर< षटशिरसच्छागतु- 

ल्याकारत्वात् तथात्वम् “ज्ञारास्ते विशाखश्च पितृत्वे 

शमकद्छवन् । स भृत्वा भगवान् संख्य रचंग्डागजख - 

सदा” मा ब २२७अ | 

(गमित ए० डागख मिनस् | देशभेदे तत्र भवः काश्या 

ठक् जि वा इदित् । ागभिलक तद्भवे लि स्यां 

ढि डोप जिढि टाप् | 

कागरथ ए" छामोरयेञख । दागवाने बद्धौ डेसचर 

छागल शंखौ गल एव प्रत्ता अण | शग पशुभेे । 

खगलैखाे गल पव्यम् अण् । रञओअालेये अरटेषिभेटे खा- 

न्रेयभिच्न त॒ कागलिरित्येव इगलशब्द् दशम् । खाये 

क | तन्नाथ संत्तायां कन् । “श्त छुपाक बमदोषटत्ं 

निभथलकलं ्टागलकं वदन्तिः। गले दविकणटः किल तख 

धरो करट; चुपथो रुचिदोबलप्रदः” राजनि° उक्तं 

४मतखभेदे ५ 

चऋछागलाश्चष्तं न° चक्रदततोक्तो ङागमांसपकं टतमेदे यथा 

4द्ागभांसदलां गहय साधयेन्नलणाम्भसि। पाद- 

भेण तेजैव तपस्य विपा चयेत् । ऋष्धिष्ड्वो च.मेदे 

दे जोवकषभक्तौ तथा| काकालो. च्लौरकाकोलो 

थक् कल्केः पलोन्रितेः। सम्यक सिद्धं त्ववताययं 

शीते तिन् प्रद् पयेत् । थेरायाः पलान्यष्टौ भधुनः 

कुड़ग' चिपेत् । पयं पयं पिवेत् प्रातयच्छञाणं इन्ति 



छाग [ २८८४ ] षार 

इव्जंयम् | चतच्चयश्च कारश्च पाशं छलभरोचशम् । 

खरच्चयद्ठरोरोग श्वासं इन्वात् घछद्।रुम्” । 

“तोयद्रो ख तये मांस छागलस्य पलथत" पक्ता । जल- 

मष्ांशं घत त्त् विपचेद् दत परस्वम् । कल्केन 

जोवनोयानां कुड्वेन ठ॒मांससपिरिदम् । पित्तानिलं 

निहन्यात् तच्जानपि रसकयोजितः पौतम् । शास. 

कासादसौ यच्छायं पाशंदूजां घोराम् | चध्वव्यपाय- 

भष मयति चैवापरं किञ्चित् । छागदहदरवनलचचोर- 
दभा च साधितः खपिः। सचार' यच्छहरः कास- 

श्वासोपथ्ान्तये परमस्" । भेषञ्चरलराबल्दयां वेषो यधा 

“द्यां चम्मं विनि कत त्यक्गश्टङ्गनखादिकम । पञ्चमो - 

¶यद्धौव जलद्रोखे विपाचयेत् । तेन॒ पादाबशेमेण एत- 

पर्य" विपाचयेत् । जीवनीयैः सवषा; चरद्चोव 

अतावरा । खागजाद्यसिद् नान्ता दवेवातविकारतुत् | 

अदिते कणचमग्यूले च बाधिग्येः म॒कमिनुिने ¦ जगह्वद्- 

पङ्कनां खञ्च ग्टप्रसिक़ुञ्जयोः। श्यपतानेऽपतन्त्रे च 

इर्पिरेतव् प्रशखते | थग ̀  दला पञ्चम् खहन्वाजमां 

याः । निःकाथ्व सलिलद्रोये काये पादूपवथेषिते'" 

ागभांसतलां ण्ह दशमद्छाः पलं रतम् । अन्व 

गन्वेपलशथत' वाद्यालकशतं तथा । ताढकं पचेत्तो- 

येखतभाौ गावशेप्तेः । च्तीर' सले इसम' दद्यात् शता. 

व्यौ रसः तथा } वाख्पान्ने दृ चैव शर्मखंहग्निनो 

पेत् ¦ अखोषधख कल्क प्रत्येकः श्ुक्तिसम्सितम् । 

जोवन्तो मधुक द्धाच्च काकोख्यौ नोल्डत्मलम् । छलल 

शचन्द्न' राद्धा पथिनोद्वयः शारिवे। भेदे दे च 

तथा कुष्ट जोवकषेभकौ टी) द्वव परियज्ग्; तिफला 

मतं साङोथपद्चक्नौ | ण्लापल' वरो नागजातीकद्ठम 

धान्यक्रम् । मिटा दाङ दारु रेणुक' भेल- 

बालुकम् । विडङ्ग जोरक्चव पेषयित्वा .विनिः- 

 खिषेत् । वस्त्रपूते च भोति च धरकराप्रस्यसंयुतम् । 
निधाप्येत् च्जिग्धभाण्ड चादर वा भाजने शुभे। अखौ - 
ष्धद् सिदद ग्ण वौग्यसतःप्रम् | देवरेव" नमर 

शपूञ्य गयन1थकमू. । पिवेत् प्राशितलं वद्ध व्याधि 

योच्यादुवानतः। खवेवातविकारेष ऋअपद्धारे धिगरेषतः। 

उन््ादे पचधाते च श्षाध्पाने कोषटनिग्रहे। करोगे 
शिरोरोने बाधिष्येः चापतन्त्रतरे | भतोन््यादे च ब्टध्रखां 

शोद्वारे चाचिपातजे | पाश्वंसूरे च इच्छे शहावा- 
सहिते तथा । वातक्गण्दकच्द्रोगमनल्छे घपद्कवे । 

करोष्शोपरौ तथा ख्व कुञ्जं चा५वानजिनूभिने \ 
चअपतानेऽन्तरायामे रक्रषित्ते तथोह्धंगे। गाहे 

ऽर्णोिकारेष॒चावरधकच्चरेः प॒ च । इदयषहे नथः 

शोषे शोषे चेषापमाह्न्ने। दन्तापताने भग्ने दाहे 

चातपे तथा । ` जीखव्वरे विषे के शेषस्तस््ः 

मदात्यये । चऋद्यगातेऽग्निसान्द्यो च वानरक्रगदेष च| 

एकाङ्करो्खि चेव तथा मर्वाङ्गरोगिखे, हस 

कम्प शिरःकम्पः जिह्धाकम्मे जडे खमे, च्ोणेन्दरिये 

नदटशरक्र शुक्रनिःसरणे तथा| स््लीणां वानाश्तपाते च. 

पटले चाक्िखन्द्ने । एकाङ्गस्पन्द्ने चेष सरवाङस्सन्द्नेः 

तथा । नागादिज्निते वाते स््नोणामप्रा्चिेतके |. 

छाभिचारिकदोषे च धनसन्तापसन्ध्तरे | य वातप्रभवा. 

रोमा ये च पि्तखठद्खवाः | शिरोमध्यगता येच 

ज्घापाश्वोंदिसंसिताः । साटयडाभिभ्त शिवं 

विश्युष्रति। प्रर्तोणवलमांसदच न वदं गमनच्चमः | 

तेनानेन दिष्यन्ति वज्ञक्गिरिवाडरान् । निड्न्ति. 

सकलान् रोगान् टत' परमदुलेभम् । रषायन' व्गि- 

बलप्रदञ्च वषुःप्रकपे" विदधाति ख्पम् | दन्ता- 

वलेन्द्रं ख समानतेजा दोषायुष' एल्रथत' करोति । 

सख्यां. शत" गच्छति वातिरेक न्याति श्चि सरसः 

समाङ्कः | ्यपुत्रिणो इतरतः करोति शतायुष 

कामसम वलिषम् | सत् टतः नास त॒ खागल्ादयय 

विनिभितः वातनिश्छद्नलन् | शिवः शुभं रोगभयाप- 

च्च चकार ारौत्नििंगिष्टः। च्टगाल्वङ्णः 

पाके धरमांस' तल दापयेत् । मयूरो जब्व्कौ च्छागो 

बोखं हीनाः सखभावतः. | भाषितः काशिराजेन ऋाग~+ 

सेव नपु खकम्'" । [जाव्यप्र० । 

छ{गवाइन पन्कागोवाइ नमख । बद्धौ त्रिज्ञा। च्छटा" 

छात बिश्न्ये-ज्। छिन्ने ९द्बेखे असरः । ""द्ातेतराभ्ब्~ 

छार ए° खन्न रुरोरदैयुखयाःवरण्पं शलमय उच्रा° श । 
१ अन्ते वासिनि शिष्ये रमधघुभेदेन ५दरढटाः कपिलाः 

पोताः प्रायोहमवतोवने । कुन्ति दच्नाकार' व 

तच्ज' ष्टा" भभु षतम् । दाच्च कप्िलिपौतं खाद् 

प्च््छिलं शौोतलं यरु खाद़पाक्तं लसिन्न ज रक्र- 

पित्प्रभेहजित् । भ्वमटणमो इविषड्त् तपं यञ्च धणा- 

धिकम्" भावप्र° | | अलन्न मन्द् शिष्यो ह्ञारा०। 

चछाच्नगर्ड ४० शन्नो गण्ड दरव | पद्यद् पादमालनेच्चरि 

छाच्रदथन न° णाच मधुभेद् एष इश्डते उथ-क्म खि, 
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चान्दो 

सयु, । !णुतल्ास्तादे हेयङ्गवोने न्ध । दैत" 
शशिषयश्य देने च । 

खाच्चश्य'सका ए" नो सकः सय० पंरनि०। सन्द्धिषये 

ाचि स्तो चु"खद- क्तिन् । खादने | कतत रि क्च । श्छाद्के 

खख शण्लाशब्टे परे “दानवादयः शालायाम्” पार । 

खादयुदत्तत" | ऋच्िशाला “यदापि शालान्न 

श्वतृएरुषे नएु'रकलिङ्गोभवति कदापि ५तत्एरषे शल्लायां 

भषसे" पाण इत्ये तस्मान् पूवैविप्रतिषेषेनायमेव खरः 

खन्िथादम पिर को 

छाच्यादि ° ““दच्परादवः थालायात् पा शलान्त 
सतूएर्षे श्चादयुदात्ततानिणिच्चे शब्द गण्य ठ च गण 

च्छान्ि पेलि भार्डि व्याडि भाखण्डि अटि गोज” 

ाख्िथाला दाच््िशालवस | 

छ्धाट् म° कादयात चु" छद्-द्च् । पटले (खात्) चाल । 

द्ातखछाति पदाथ अटाधरः | 

छादन ४* चुद्. । रनोाच्छान रक्ते । भावे स्टुट्। 
श्छादने । “कादनार्भ" गरक्ोच कटौख तृसद्धतेः” 

इरि खन करणे ष्टुट । श्पले न° राजनि° । 
“छादने वक्रदारुशि” लूमरनिरदे यात् कते(र च्छु । 

४दरादक्े ति “फणाभुतां शादनमेकमोकसाम्'"माषः । 

छदि 
भावः} च्ाच्छादिते खचर । [ढक् । दण । 

छ्लदिषेय न दष हनम् ““्दिरुप धिवणेढं क्!” एा० । 

छाशिका ति" छडाना चरति व्यश्रति ठक् | !कापटिके 

 कपटव्यवद्टारिखि “धम्बध््जो खदा लुब्धन्ख्यड्धिको 

लोकदम्धञ्ञः" मतुः | 

च्छान्दड ए ऋषिभेदे 

छान्दस इ” न्दोऽधीते वेत्ति वा पन्ते अण् । बेदष्टो तरि | 

श्योत्ियं खभर. | छन्दसो व्वाख्यानो सन्धः तल्लभवो 

वा ख् । रवेदव्याख्याने यन्य रवेदभवे च नि०। तख - 

दम् अख । ४वेदमग्वन्विनि ति° च्तिया सष्वं तर छप् । 
“ऋान्द्सीर्रदाराभिः तिभिः (अर्थः) उशलद्क.तः 

(बराडः)' इरिवं- २९३० । कान्द्शः प्रयोगः । 
मनो भनोन्ना° भामे युज ¦ छान्द्सिक्षा खान्द्सभाचै प्ली । 

छान्दोग्य नर छन्दोगानां धष्कौ च्ाश्वायः घश्ङोषा 
“रथेभ्यो धर्म वत पा छन्दो गोकयेभ्योजा" पा्अव । 

छन्दोगानामान््रायमेदे उपनिषद | उपनिषच्छवदे 

६९१२४" उष्यम्, | तेष र्धन्छे" ¶खभङधे च । 
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नरि खद-क्त “वादान्तव्यादिना परे णिनो- | 

हटाया 

चछान्दोमिक्ष ति" न्दो दस् ठक । यन्तमेदसम्बन्विनि 

शक्ते २अहनि च ““कान्दोभिक स्तम्” निरु° ७।२१। 
^“श्रहनौ च्छान्दोभिके"' २२।६।९१ कात्या° शौग्कः 

चाया खनी ष्टो-। १अातपाभावे श्प्रतिविम्बे शय्य पली 

भेदे संन्नाप्रतिठतौ -४कान्नौ च असरः ५पालने 

६ उत्को चे ऽपड्क्रौ भेदि । टकात्यायन्यां शब्द्रला* । 
ध्तमसि हमच० | तन अनातपे “श्यामि सातु- 

गतां निषेव्य" कुमा० | “कायामच्छादच्छति सलि- 

लख? साधः दायेव सखालगकिक पात्” मेष° | 

“सल रागादुपरि वितन्वतोत्तरोयस् । कान्तेम प्रतिपद् - 

वारितातकायाः) सं छतरादपरविलाखिनोसम् इहा चच्टा- 

यासोदधिकंतरा वद. पस्खाः?? भाषः। 

्युह्णां प्रविष्टौ शतस्य लोके द्ायावपौ ब्रह 

विद्धः वदन्तिः? शतिः संज्ञाप्रतिशंतिद्धायाक्था रि 

बं०६अ०। “ख वै विवखतः पूनः" चब्गरेवः प्रजापतिः , 
यकष्च यल्चना चेव यजौ संवभूवतः । ग्छामवणे' च 

ग्र प संता दा विषस्ठतः । अरन्त त खं द्यां 
सवणा ' निभेमे ततः । मायामयो तु साशंज्नातद्ा- 

श्छायासहििता । प्राञ्जलिः प्रयता भत्वा दाया सत्तां 

नरेश्वर ! । उवाच कि मया कागये' कथय शुचि- 

शिते } | स्विताऽ्ि तव निदे शाधि मां वरव्िनि ! 1 

संप्नोयाच ऋनं याव्याभि भद्रन्ते खभेवः भवनं पित्त: । 

तवे भवने सद्धं व्तव्य' निधिं कारया ` 

दमौ च. बालकौ सन्य कन्या चेयं छमध्यना। संभा- 

व्यास्ते न चाख्ये यमिदं भगवते -कचित्त । दायोधाच | 

खः कचसहाटेपि ! खा शापान्नेय कडिचित् | सारा 

खामि मतं ठभ्य' गच्छ रेवि ! यथाछ्ठखम् । वेशम्यायन 

उवाच | समादिश्य सवर्थान्तु तये क्ता तवा च सा । 

स्व्: समौपमगमद्योडितेव तपस्िनोः । पिदः खंमोपगा 

खात पिला लिर्भ्छिता तदा। भक्: सलीषं गच्छेति 

नियुक्ता च एनः एनः। अगच्छ डवा रृष्वाऽऽ्छाद्य षप 

निन्दिता) कु्धनयोत्तरानु गत्वा तुखाग्यथ चचार् श} 

दितौयायान्त॒ सुंक्ञयां शने यमिति चिन्तयन्! चादि 

त्नौ जनयामास एतरसात्मसस" तदा | पू्वजस् खनो- 
स्तात सहथोऽयभिति प्रभुः \ मदुरवाभयच्राम्ना साव्यं 

दति चोच्यते । दितीयोयः छतसतद्याः स विन्ञेवः शने- 

खर्; | खततं पाथिकी तात 1 स्त्य. एवरंख 3 वदा । 

अक्ञाराभ्यभ्िक सेहं न तया पू्वंजञेष वे, मनुस्तदा 
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भस्तत्त, यमस्तदा न चच्तमे । ता स रोषाच्च उल्याच्च 

भाविनोऽध्य मौरवात् । पदा सन्तजेयामास चऋायां 

ञैवखखतो यमः | तं शशाप ततः क्रोधात् सशावणंजननो 

धपः | चर्यः पततामेष तवेति भ्ट्शद्ख्िता'। 

तमोष्पट्रब्यान्तरमिति 

नेन “त्व दूरमपि गच्छन्ती दयं न जहासि ने । द्वा 

वनस्पतेः" शकु० | छाया- 

तेजःसामान्या 

दाया च भौसांसकाः । 

वसानच्छायेव षरोरूलं 

गतिरुक्ता सङ्खच्छते'? >ेयायिकास्तु 

भाव खव तमन्कायादिकमङ्गोचक्त्: सत्र गत्याद्क- 

सौपचारिकमू” «“खत्र च तेजःखामान्याभावप्रयोजकख 

ायासम्बन्विलम् यथा दचख्यातपसम्बन्खप्रतिरोधात् 

कायासम्बन्धित्वं तथा च ठच्चप्रयुक्तातपाभावः"दूति बोधः 

“दाया बाल्ये" पा० | छऋायान्तस्तत् परूषो नपु सकः 

खात् पूव्यं पदाधेबाडल्ये'” चणा काया इचु च्छायम् 

सि" कौ | कस्य बाड्ल्यभित्यप्र्चायां कायायानिभि 

त्भूतावरकटरव्यायामेव बाह्धल्यमयां चिप्न' त्च षठो 

नैतृपरमरे पूत्वं पदाथ गतमित्याशयेन पूव्वं पदार्थे त्य, क्तम् । 

^“ ्छायानिषादिन्य'” इत्यत आन्न षः''सिन्कौ * । 

““दावरकदरव्यस्धं कत्वे त “विभाषा सेनाद्धरच्छायेत्यादि” 

पार वा क्लोयत्वम् क्द्यद्ाया कुड्च्छायम् । 

आतपाभावश्च तेजःसामान्यप्रभासञ्चाराभावः तेन प्रदोप 

प्रभावरकपदायैख प्रभानिरोधस्स्बन्बित्वात् | 

नरच्छाया इग्यादि | दोपादिच्छायासानन्नानार्यो व्यव- 

ारःदायाव्यवद्णारः तत्र करणद्धलं लोला०उक्त' यथा | 

“अथ कायाव्यवह्ारे करणद्छत्र' उत्तम् । काययोः 

करु योरन्तरे ये तयोगे षिद्ञेषभक्तारखाद्रीषवः। सेक- 

लब्धे: पटन्नन्तु कर््छान्तरं भान्तरेष्ोनयुक्त' दले स्तः प्रभे । 

उदाहरणम् ¦ नन्द् चन्द्रो मित' ऋाययोरन्तर कख यो- 

रन्तरं धिश्वतल्दयं ययोः । ते प्रभे वक्ति योयुक्तिमान् 

बेन्यसौ व्यक्तमव्यत्तायुक्त हि मन्य ऽखिलम् | न्यासः 

च्छाया 

शायान्तर' | १९. । कस्यान्तरम् । १९ । खनयोषेगौ. 

न्तरे । १६२ । भक्ता रसादोषवः ।५७६। लब्धं ३। सै 

स्याख । ४ । मलम् । २ | अनेन कखानरं ।१९ गुशितं 

। २६ । दिस्य । २६ । भान्तरे । १९ । जनञुतं ।७। 

४५। तदङ्ग लब्धे छाये ७२।४५८२ तत्शब्योर्योगपद- 

` मित्यादिना जानौ करौः २५.८२।५१८२ । दायान्तरे 

करणरतर " उत्ता स् । शङ्क,: प्दोपतलशङ्क तलान्तर 

न्नच्छाया भवेदधिनरदीपशिखो भक्तः । 

उदाहर णस् । शङ प्रदो पानरभूष्विहस्ता दोपोच्छितिः 

साङ्गकरत्रया चेत् । शङ्कोस्तदा काङ्ग. लसस्मितख तन 

प्रभा ्थाक्कियतो वदाशु । न्याः 

(> 
येप्रोदितिः 

पराः 
स्थ; ३ हषा. ८ 

६.4 

शङ्: १८२ प्रदोपशद्् तलान्तरं ९ अनयोषातः ३८२ 

विनरदोपशिखौद्धयोन । २ । भक्तोरब्ानि कायाङ्कुलानि 

। १२ ।अथ दपोच्छित्यानयनाय करणद्छन वत्चाङ्ं म्। 

व्दायादृते तु नरदौपतलानरन्न शद्खौ भवेच्वरयुते खच् 

दोपकौञ्चयम् । । 

चदाहर्स् । प्रदो पश नतरभू सविस्वा दायाङ्ग लैः 

घोडशभिःः सना चेत् दौपोच्छितिः खात्कियती कदाच 

प्रदीप द्ः नर खच्यतां मे। न्याः 

र् ऋःर साया 4 

यड्; । १९] सायाङ्.खानि । १६ । चड्परदौपान्तर 
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च्छाया [{ २९८७ |] ङाया 

इस्ताः| १] लब्ध टोपकौञ्य' इताः ११४ । प्रदोष 

ङ्क न्रभूमानानयनाय करणद्धन" ठत्ताद्धेम् । विशङ्क, 

दोपोच्छयसङ्ग ग्या भा णडङध,ता दोपनरान्तरं खात् । 
ख्दाहरणम् । पूर्वोक्तण्य दौपोच्छायः ११८४ णड 

ष्ःलानि। १२ | ऋाया। १७। लब्धाः शद्धःप्रदोपा 

न्तरहस्ताः | १। 

ायाप्रदीपान्नरदौपौद्धयानयनाय कर्न सादं 
ह्म् । खायाययोरन्तरसड्णा भा छायाप्रमाणान्तर 

'द्गगे्ध.: । भूषद्चातः प्रभया विभक्तः प्रजायते 

दीपिखौश्यमेवम् | ल राशिकेनेव यदेतदुक्तं व्यप्र 

स्वभेदे हंरिणेव विश्वम् । चदाहरणसम् । शङ्ोर्भाक- 

भिताङ्कनख छमते ! ट्टा किलाष्ाङ्ुला दायाग्राभि- 

छे करद्टयमिते न्यस्त रेथे एनः । तससैवार्कभिता- 

ङः ल. प्रदि तदा दाया प्ररोपान्तरं दौपौधश्च कियद 

यवद्कूति' ायाभिधां बेच्वि चेत् । न्यासः 

| च् 

ऋः ९२ च्छा ९ र छर. 
३ त १8 

खनत्र दायाययोरनलरमङ्ध, लात्मक । ५२ । द्धा च ]८। 

१९। ऋखनयोराद्या । ८ । इयमनेन । ५२ । युखिता 

। ४१६ । कायाप्रमाखान्तरोण । ४ । भक्ता भ~ 

मानम् ।१०४। इट् प्रथमच्छायासरदौपतलयो रन्तरमिष्यथः 

शवं हितीयच्छायाखमान । १५६ । भशङ्ध.चातः प्रभवा 

विभक्तदति जातसभयतोऽपि दीपौच्व सममे चतस्तः 

६८१८२ एवभित्यम प्याव्य हारे लेराशिककल्नयाऽऽ 

नयनं वतत्तते तद्यथा | प्रघमच्छायातोहितौयच्छाया । 

। १२ ॥ यावताधिक्रा तावता दावावयनेन यदि दाया- 

खानरदल्या भें भ्यते तद्] ायया किमिति एवं यक्ष 

धक् छायाप्रदोपतलान्तरप्रमाथं लभ्यते | ततोडितीयं 

लौ राधकं यदि चछयादद्ये भुज गद्: केदिस्तदाभठल्ये 

भजे किलिनि लब्धः दीपभोश्त्रमभवटोऽपि त्येव । 

एवं पञ्चराथिका{टिकमख्विकं लौ िककलयनयेष सिद्धम् । 

६४ वा० भाग ॐ ७४८ 

भेत देव (मेव धस शितेव) च्छाया तदुगगयुता ष्याद् 
हादशान्ते यद्ा'” ष्वयुक्तं ऊनविंथत्यक्षरपादके १ 

उन्दोभेदे च । 
शड्. काया ह्िर्दिग्रेषकालन्नानोपायः यथोक्त' तिप्रचरा- 
धिक): डं चिद्वान्तरक्ःनायाभ्याम् । तत्र च "त्रयाणां 
दिग्देशकालानां प्रञ्ञाः चतिप्रखराः तेषामधिकार शति 
विप्रश्रश्दाथः। नवादौ द्गन्नानमाद। 
शिलातलेऽम्ब संशुद्धे वजलेपेऽपिवा समे । तन शक 

जञ.लरि्टः समं मर्डलमालिखेत् । तन्द्रध्ये स्थापये 
चछ, कल्मनाहादथाङ्ग-लस । तच्छ्टायाय' स्ख ओेद्यत्र 

वन्ते पू्वापराधयोः। तत्र चन्दर विधायोभौ क्ते 
परवापराभिधौ । तन्छध्ये तिमिना रेखा कर्तव्या दति 
शोत्तरा। वाग्योत्तरादिशोमध्ये तिमिना परयञ्चिभा 

दिङमध्यमल्घयं : संसाध्या विटिचस्तद्दटेव हि" । सू सि° 
तब दिक्खाधनोपक्रमे म्र यनभय्द् संशुद्धे जलवत्रुमो - 

कते श्िलिाप्रदेशे । खपि वाघवा तद्भावेऽन्यतर वजजरेषे 
चत्वराटौ ण्टनादिना समस्याने ठते शङ्क लेः 
शङ्ख स्याङ्कुलविभागमाननदरहीतेरभोटसह्याकाङ्लेव्यासा- 
धेष्पेवृतेमगक्रमादिखेत् । सतः केन्दरटुढरपरि भिरा 
वल्या यथा खात् तयेव्यथेः । ततक्लन्द्ध्ये तख इत्तख 
केनदरष्धपसध्ये कलमनया दादथलच्खयाकाङ्गुलानि तस्यानि 
यखखिस्तः हाद्यविभागगङइितजिव्यर्यः। शङ्क“ समतल- 
सस्तकपरिधिज्ञाषठद्र्ड स्थापयेत् । तवः पवापरार्रयो- 

दिनसख प्रथनदितोयभागयोस्तच्छाणख' स्यापितथ्दुलौ 

ग््छायान्तप्रदेणो मण्लपार्ौौ यज्जिन् विभागे स्य.गेत् । 

दिनख प्रथमविभागेऽशुल्लणं छायासु यन प्रवि- 

शति, दिन्धापरापे ।याच॒त्तणष्ड्धें ते यत्र निर्म 
च्छतोत्यथेः'| लव्र निशेमनप्रवेशस्यानयोरुभौ दौ बिन्दू 
पूर्बापररञ्द्ौ ऋण धत्ते परिधिरेखाणां कत्वा 
वन्ध्यो एवा रधिन्दलरमध्यं तिमिना मल्धयोन रेखा 

काया खा द्ियो-हररेखा भउति) भत्सु {उन्द- 

न्तरालद्धतमितिन व्यामार्यन विन्दुद्ववकेन्द्रकल्मनेन दत्त 

इय" निष्पाद्य हहदयचवोगाभ्यां हत्तदयपरि घिविभागा- 

भ्यामन्र्मतं मल द्राकार' स्थान" भववि । ततैकः संयोगो 

खं बाद्य्ट-तभागसम्नाजगेन, अपरसयोगरतु एच्छ- 

सिवर स्भागदयसश्छ जनेन | सख पुच्डःषध्य, ज्व रेखा 

दल्षिपोत्तररेखा । तन पएव्वं बिन्दोः $व्य रेखाः द्- 

चिषा दिन् | पदिसविन्दोः उथ्य' रेख।मद्ठरा दक । 



च्छाया [ २९८८८] 

अनन्र' पुष्टं ल्यच सम््ाजेनीयः। शद्ध,रपि 

ततस्यानाचिष्काख्धः इति केवला दच्िणोत्तररेखा स्थितेति 

तातम् । दच्षिणोत्तरदिथोमे्यस्वाने तिमिना दचि- 

ोत्तररेखखाभितेन व्यासापैन दचिणोत्तरस्यानभ्यां 

पूमेवत् प्रत्येक त्तं विघाय प्षेवत् सिद्धेन सत्खेनेत्यधेः । 

प्पञ्चिमा रेखा काया । तल्न पवविन्दोरासन्न रेखाय 

पवा पञिमविन्दोरासच्नं रेखाय पञ्चिभेति मल्सयसम्मा 

अनेन केवला पवाँपररेखापि सिधा । अथ रेखासंयो 

गश्यानाद्दिकखाधनोपक्रमोक्तंः पर्छ त्छङ्कखिखेत् तदु त्तप- 

रधौ यत्र रेखा लग्ना तत्न दिगिति तदु मध्य दिक् 

चतश्यं इत्ते सिद्धम् ! तदत् यथा दक्िशोत्तराभ्यां 

पूवापरा साधिता तत्प्रकारेखेयथः | णवकारोऽन्व- 

प्रकारनिरासा्थकः। छि निश्चयेन । विदिशः कोणः 

ष्यमतखा 

अव्यवह्ितदिगद्धयान्तसोतन्ना लतव: संखाध्याः 

सम्यक्प्रकारेण राध्यः । रेधाडत्तसंयो गस्यत्वे न 

क्ञोयाः , ऋतोपपत्तिः। चतिज्ञपू्वं पर्त संयोगौ 

पवापरविभागस्यौ पर्थी परदिभेः तल, पवौ परविभाग- 

दिशो दिशां पवीटिखिद्धदिशां ये 

न्नान' द्र्ययोदयासताभ्यं . तेल्ल- शिनिजञे ` पर्वापरडन्त 

कल. लग्नमिति ज्ञान तु विषवद् चक्रान्तिदश्चसम्पा- 

वस्यस खोदवा स्वस्थलन्नानेन - विषवद्, तख पृवीपर- 

क्ितिजटदसमस्पा तयोः. ङभ्बरंडत्वात् । अधान्यस्डिन् दिने 

. ष्टय्यखोट्यास्तावथांगवन्तेरखं . याम्योन्तरे भवत देति 

खर्ययदयास्तस्ान7भ्यामयः गा दरैणोत्तरयाग्ये पवापर- 

स्यानं भवतोति चितिजसा भहन्त्वादटूरत्वाञ्च तहानेन 

पर्वापरन्नानमशक्यमेतस्त + रेत प्लाभोदपरदेये ` तजन्ता- 

: मायमभीषटसभस्यले चितिः ! क्षीरः हत्त कतम् । तत्रापि 

शू्यौरदयास्तसमतेख ‹ स्संन्ञेःशुद्ध दःथकत्वात् कायाः 

शद्: सथाष्वः । तथापि सौद" का्ानन्वाद परिष 

तदसश्यशभावः। परन्तु यथा यथ ये जष्घं 
भवति ` तथा.तघा दावादहासाद्यन्न दाया इनत्तपरिधौ. 

यद्] प्रविशति तृत्स्यानात्  `तेप्कर शिक्ये , बच्छमाणभजो ` 

व्यस्तोऽधेच्छाकारेण देवर व्वा यत्र पटिधिप्ररेरे 
लगति ततर शङ सवानद्ध पञ्चमा \ दखावां पष 

परषनाद् जान्तरेण याभ्योत्तरपतनात् शूखीपिरदिशि 

ऋायाप्रतनाञ्ख। एं दिनापरा्े र्या यथा.यथाधः 
शञ्चरि तथा तथा शायाद्ड़ : शद्धः च्छायाटत्तपरिवे 
यन् यद् निगच्छति तात्ताचिको वच्छमायमुजो व्यज्ञौ- 

काया 

शग ज्धाकारेण तत्स्थाने रेयस्तइत्कं मञ्छा यत्र परिभि- 

प्रदे लगति तन्न गद् स्थानस्य ष्व । ततृद्लरं पूवापर 

च्छत्रम् । इदं शङ्धोरुपलच्षणत्यन न्नान तथा कायोष- 

लणेनापि प्रदेशख पवां परखलन्नानम् । तथा हि । 

यन्न कायाय विशति तत्लापरा, कायाय यतो निर्गच्छति 

न्न पु्वां। तलापि प्रगेनिगेभयोरेककाललासम्भ्रवा- 

द्यत्का ङक: प्रेशस्तत्काले छायायाः पाच्चमत्व तत्र वस्व 

भृतः तत्काले निर्गमनख वेत्वासम्भवः | रवं निर्मम- 

काले निगेमस्थानस् पूैत्वं वस्तुभृतं तत्काले प्रवण 
पञचिमत्वासम्पवः | शककालिकसिद्धवधेषखभयोरेकतर 

चिज्क चालं ॒तात्काल्किभुजयोरन्तरेख ततर प्वेचिद्क 

भृजान्तराङ्कलेरयनदिशि चारम् । पञ्चिमचिङ्कः वा 

अस्तायनदशि चालयम् । तल्घुव' तमध्यदेशख्य प॒था- 

पर्त्रस् । खतन््ध्यं श्यापितशद्ो छाया प्रवेशनिगन- 

चिद्कभ्यां यघोक्तरोत्था सृजट्ानेन सिद्धपूवांपरद्तरेणा- 

भिन्नत्वात् । तदुक्त सिद्धान्तशिरोमणौ “तत्काला- 

, पमजोवयोस्लु विवराद्धाकखं मित्या तात् लम्ब्याघ्न- 
लिताङ्कलेरयनदिश्चेनद्रौ स्छटा चालिता” दूति) 

तदेतङ्खगवता लोकालुकम्बमय, खल्पान्तरत्वादेकतरविन्द्- 

चालनं नोक्तः चाये किञ्चितृस्य॒क्तावेव निगेभप्रवे- 

चिद् पूभ्यराभिधावुक्तौ | रणवञ्चाभीदस्यानं प्रवेश- 

निगभश्तरमरध्ये यथा भवति तथानेन प्रकारेण मण्डल. 

कन्द्रणड स्याण्नादिनगऽ भी टपदेभे षूवौपरदिये साध्यं 

द्ति। तन्छध्ये दश्षिणोत्तररेखाविन्द्द्वयोत्मन्नमध्य- 

सत्परखवेति.। याम्योत्तरमध्य पवीपरा रेखा दह 

खम्भध्यमञ्छपे नेति. याम्बोत्तरदिशोरित्यादि सम्यगुक्तम् 

ननु प्परविन्दभ्यां.त्धयन या दचियोत्तररेशख्छा तद- 

शाभ्यां मन्छयरेन रेखा पूकापर्विन्दुस्ख वेति पूष 

तेश्या एव विन्छन्तरस्वेन सिद्धत्वात् धन ' खोधनं व्यं 
नन्यथा दकिच्धोत्तररेखाया च्य्यसङ्गतत्वायत्ते रिति चेत् 

सव्यम् । दश्िणोत्तररे खाशद्धययेमेव पुव पर विन्दु ड. 

रेखायपःयुनः साधनमिति केचित् | वस्तुतस्लु दक्ि- 

शोत्तरपूवौपरखनसमगवन््पाभोदटस्वानात् बेन्द्रात् प्रा 

गुक्तडत्तखय व॑च्छमाखोपयो गित्वे न7वश्यकत्वात् तख 

पूर्वापर विन्न्तर द्धलोधिकव्यारुखनवरत्वादिन्रनररेष्ठा मलाः 

सयोब्धनोया; सं तने इत्ते पूवापरा भवति | 

तखा विन्दोरुपयधञ्च वक्रत्व कदाचित् खादतः एयम 

भेव ` यणरेखासिद्जयव विणन्तरसिद्गमतखहठख पच्छगत 
॥, 

कु 



त हः ` - 

छाया [ २८९८९ ] 

रेखाया विन्द नराधिकत्वे न तद्त्पच्चमल्सव्ररेखाया कज॒व्याः 

छतरासधिकत्वेन पुनः पृवपररेखााधन' युक्ततरमिति 

सत्त्वम् । णमेवाव्यव हि तदि गङयान्तरोत्पच्चल घमतृच्े 

खतभिः खनछंत्ते कोणाद्थः। तदिदमभीदस्यान- 

केन्द्रकमर्डले दिग्टक सिद्धम् ॥ अथय दिकनेसम्मात- 

ष्हपाभीटस्यानात् तात्कालिकच्छायायस्यानमाह'? रग्ना* 

“अदरः बिः कुयात् छलं मध्यादिनिनेतेः , भृज- 

्तराङ्कलैसत दन्तै प्रभा खता” स्° सि०। 
““मध्यादभौखस्यानादिप्रे ख, सम्पातद््पादिनिगतेनिः- 

स्टतेरटदिसे खाद्पेः । बह्हिदिकनसम्पातकेनद्रट ताह - 

द्धिः | अनेनैव दत्तकरं पूरमलुक्तः द्योतितम् । अन्यथा 

बह्हिरित्यखालुपपत्तेः ! पूर्ैटत्तपचये त॒ दिसखा- 

सम्पातसव मध्यत्वाजुपपत्तेः। चतुरश्र कोणरेखाधिक- 

सूत्रकयदयतत्य' समचतुमुं ज" कुत् । यवा च तद्- 

शनम् । तत्र चठ्रच्रे मुजसृतरा्लेवेच्यमाखमु नमित- 

द्रलखाङ्खलेनिगे मपरनेशकालिकैरद सेः पूवा परसूलतदधेज्चा- 

बद्दौयमानेखतर टन्ते यद्धिन् प्रदेणे भुजाय" ततग्रदेशे 

दृषटप्रभा निममप्रवेशान्यतरकालिकच्छायायसखक्तस् । प्रतो- 

विसु दिकसव्रसस्पातस्वयद्ध ना ज्ञेया । अत्रोपपत्तिः । 

उच्यमाणमभ् जख दायायपवापरसृलान्तरत्वेन प्रतिपादिः- 

लत्वादिषच्छायाग्रखक्तदिशा ज्ञातं सम्यक् चठुरच्र 

करणं वच्छमाखाखसाधकप्राच्यपररेखातुकाररेखाया 

इन्तान्तसवदधद्िवां ऋज्त्वचिद्मिति } चय पवा- 

प्ररे खायाः मङञ्न्नान्रसाड” र० ना० । 

“श्राकपञ्चिभाचिता रेखा प्रोच्यते सममण्ड़लम् । उन्- 

गलं च विषवन््रडलं परिकोव्येे” ° भि° । 

““प्राक्प्िमाच्िता पवेपद्चमसम्बदधा साधिता रेखा 

्मटस्च्यते । सेव रे्ोन््ग्डलं विषवन््णड लम् । चः 

खखद्चये । नभयसजन्नक कष्ते | च्न्नीपपत्तिः। 

चितिजयूर्वापरहतसंयोगौ पूवापर तत्सत पूवापर 

शल्मिति । पूवां बरडत्तख ममावृध्वा घराल्ुकारिडत्तत्वेना- 

इशेनाद्रे खाकारतयैष दथेनाञ्च पूर्वापरटत्तनपि तत्- 

सूत्रम् । यृर्वापरडत्तख सममण्डलत्वेनाजिधानात् 

वद्र खासमसख्डलसजन्नोक्ता | य स्वनिरच्चरटेच्ितिज- 

इ त्यो न्मण्ड लाय ततसचंयोगयो : संलम्नत्वात् तन्मध्य 

ममत्वेन पूर्वापरद्त्रस्ापि सत्वात् पू्वापरद्त्रखन्न- 

अडलसजन्नम् | रएतेनान्यदेशच्वितिजसजन्नया सखटरेश- 

[अतिनखजन्ता तरां सिद्धेति पूरापरख्त्रख न्विति- 

दाया 

जवृत्तसञन्ना द्योतिता | पूर्वापरस्यानयोः च्ितिलवु तद्ध 

सं लग्नत्वादुज्ञिखितवृत्तद्य ल्ितिजाुकारित्वाञ्च। ण 

निरच्चदेशप् बपरटत्तं विपुवन््मण्डलाख्य पृर्वापरस्थानयोः 

संलग्नभिति तन्बध्यस्त्रत्वे नापि पूर्वा परसूत्रख सि्त्वात् 

पूवांणरसन्न' विषवन्प्ररड़लस्जन्गं क्रान्तिडटहसय टग्व.च्य 

च चलत्वात् काद् चित्कत्वेन पूर्वापरख्यानसंलग्नत्वात् 

तत्घजन्ना नोक्तेति ध्येयम् श्रयायान्ञानमाह” रण्नार । 

^रेख। प्राच्यप्ररा साध्या विधुवह्भास्गा तथा । इट 

च्छायापिषटवतोमध्यमयाऽभिधौयते” *्सि° । 

“तसि चतुरश्र पूरवापररेखात उत्तरभागे विषुवद्धाय 

साऽचभासप्ररेशच्छा चभाङ्गलान्तरितेत्ययैः । प्राच्यपरा रेखा 

पूीपररेखाहकारा रेखा तया सवैतस्तुरदयान्तरे ख॒ यथे 

दच्छायापरेखाभ् जान्तरेख तथाच्भान्रेख कायां | 

अनन्तरमिषटच्छायाविष्ुवतोरिषच्छायाग्ररे खान्वभायरेखयो- 

रित्यथः। मध्य' चदुरग्रेङ्ग,लाल्मकमन्तरालं सैतस्तु- 

ल्यम् । अग्रा कये तायोच्यते । अत्रो पपत्तिः । भुजख 

कटत्ताा पलभासंस्कारेणासे उक्ततवाद्चि गोले पल- 

भाधिकोत्तरमुजसद्धावेन पलभोनो भुजोऽखे ति, प्राच्यपः 

रसूतरादुत्तरभागेऽ्चभायरोखा भृजमध्ये भवतीति इयो 

रेष्योरन्तरमपरा पलभोनभृजष््पा । णएषहरगोले 

उन्तरभुजश्य पलभा्सत्वाद् जोन पलभाेति पलभारेखा 

पराच्यपरणुलादु्रभागस्या ्जर द्धातोऽप्ययान्तरे यो ् त- 

रदिशौति हयो रो खयोरन्तर भुजोनपलभाद्प' कथे 

इत्तासा-] रब" दन्िणभ् जख पलभोनासात्वात् पलमा- 

बतो सुजोभ्यति प्राच्यपरस्ब्ाद्क, जासपलभारग्रेखयोः 

क्रमेण याभ्योत्तरत्वात् तयोरन्तराल" पलभाम् जेक्यद्छप- 

मया,पलभायाः शङ्क् तलादुकलपत्वात् खदोत्तरत्व छाया 

सम्बन्धाद्युक्तम् गोरे यङ, तल दच्तिखत्वादुखद्ाप- 

रदिशि कायासद्धावां । आतणव प्राच्यपर्सूत्राद्चिण- 

भागे द्क्षिगभेजवशाद््माथरे ख कल्पने उक्ताचुपपत्या 

शम्ययुततरभागे पृवौपरयृलादिति विषुवदाग्रगेत्यतर व्याख्या- 

तस्” अथ प्रसद्खाजन्नातच्छायातः कणन्नानं तच्छं 

चाड र० ना, | 

“यद् चानालतियुतेमलं करण{ऽख वन्तः ( प्ोच्छय 

+^ ॐ कति मृलं कावा शङ्क. वि पययात्'` सृ° सिर 

"“हादधाङ्ग ल द, चछाययोवेगेयोगात ण्ट् कायाक्लंः 

चयात् | ऋथास्य श्धिरप कायााधनमाहइ। अ- 

स्ेति। दायाकसंस्य वगत श, वभं चठबत्वारि'- 



चाया [२९९० ) षाया 

दधिकं शतं विशोध्य म्ल दाया प्रकारान्तरण द्धा 

याकणेशुद्धिमाह । शड् रिति। विपर्ययाच्छायासाधनवेप- 

रोत्या बद्धायाकसं बग ₹्ायावगे विध्य सुलभित्यथेः । 

शङ्क. दद्शाङ्धः, लभितः ख्यात् । अत्रो पत्तिः । दादशा- 

कलशः: कोटिरक्तभा म्जस्तत्क.योर्योगपदं कणं इत्य- 

कथः कथे इत्याद्यचचचेनादयक्तरौयो पपन्नम् । नच दिक् 

शाधनोत्तरमिदटप्रभासाकणसाधन भगवता सवन्नन 

किमयसक्तमसे ऽखादौनां खतन्त्रतयोक्ततात् । न च वि- 

मा गणितश्रममग्रान्नानायसिदं युक्तसक्तमिति वाच्छर् । 

वच्छमाणम्जन्ञानस्यायरपजोव्यत्वे न तद्धाञ्च मजोपजीव्य- 

त्वनान्योग्याञ्चयात् गखितन्नाताखायाः पुनः साच- 

नख व्यण्त्वा्। न च मुजसताद्, लेदर {र नेमे शच्छा- 

याय" ज्ञातमिति न, किन्त्व तदुक्तवरा ईदिकरुतरसम्मातस्यश्- 

वृ त्तपरिधौ काया्थन्नानात् तत्पर वीपरसनरान्तरे भु- 

जसङ्धावाद्धिना गणितं सजोऽपिन्नात इति नान्योन्या- 

श्रय इति वाच्यस् | तथापि भगवतः सदन्नख निष्प 

योजनत्वोक्त रल चतत्वात् । विना प्रयोजनं मन्दोक्त रष्व - 

भावाञ्धु| न दह्ि दिकसाघनेऽसाम् जादिकमा वशं 

येन तदुक्तियुक्ता) किञ्च कणंसाधनखस गखितोक्तवा 

यच्छमाणक्ं साघनतुल्यत्वेनाम कथनमनुचितम्। न 

, ह दिकसाघना्थ* ““माकरलित्या ह तादिति” सिडान्त- 

शिरोजगय् विदत छायाकणं उपयुक्तो येन तदड्क्ति- 

युक्तेति चट्रश्रमत्यादिद्चोकचतुटयमम्येन मन्द्बुद्धिना 

चिप न भगवतोक्ताम(त चेन््रेवस् । भजसाघनोप- 

जोव्यासाया एतदुक्ञप्रकारेख सिद्जौ दिशः सस्यक् सिद्धा 

दूति दिकसाघनशुद्ग्रयनयासाधनस् । प्रकारान्तरेणापि 

वच्छमाय विज्चाठत्तीयायया तिच्या दभ्यते ददानवा- 

गतया केब्यलुपातेन याधितकर्यसंवादेन शुद्धुवगमाथं 

कयंसाधनं चोक्तम् | अनयायया कणेच्तदा विच्या- 

इसीयायया क इति फलय लि ज्यातल्यस्ाल यनाय वा 

कर्यसा्रनमिति केचित् | वस्तुतस्तु सख्डले दायाप्र- 

वे्निगेबस्लानस्वितपृषं परविनृहोः प्रयेकं रेखेति 

रेखाहय' सर्मेतस्तुख्धान्तर' काये" तेनान्रे यान्चतरो 

विन्दुयील्यस्लों पुवापररविन्यू तद्र खामध्यस्यानस पा 

पररेद्धति। तत्मोभयविन्द् रे्डयोरन्तरा रू, लमान' 

स्व्पतवाद्रणवितमशक्यमतः प्रत कगेद्ध प्राच्यपररे खे 

प्रकनष्य नष्यवेन्दरात् भेटत" प्रत्व कमिति हदयं 

कुयात् । ठन्न सस्तेत्त ्वखलपाच्यपरर खाट 

कायां ताभ्यां खखक्षालिकौ भजौ सखस्डतते देयौ तदये 

शायापररे खे खश्वछत्ते कायें स्लखप्राच्यपरस्त्रात् स्ठस्त- 

दत्ते उन्तरभागेऽचनादङ्ख,लानरण रखे कार्यौ ततः 

खस्वटन्ते स्वस्वतदर श्ययोरन्तर ख स्डत्ते उभयकािककखे- 

त्वाये वत्वेन गणयिदु' शक्ये तदन्तरं पूवेविनृदोयां- 

म्ये ्तरमन्तर क्र्ासासाधनकथनेनानोत' भुजान्तर 

विनृहन्तरत्वात् तद्ध चायान्नरत्वं न फलितत्वात् । विषु 

बान गोलमेटे त॒ भृजान्तरमयायोग दूति विनदोा- 

म्योत्तरमसायोग इति । तैनोक्तरोव्या विन्दु याल कक्ष, न 

पूगपरसत्र £ स्फ.टभित्याशवेन भगवताय्रा निद्ध्पिता 

तखाः शुदा कर््णौऽपि साधित इति तच््वम्'› र० ना 

चतः पर^ल्नि'शतलछत्यो युगे भानामित्यादिः""खन्यः। सक 

चयनगन्द् १२६।३७ ° दितः । सोऽलरादसब्वेयः । 

स्फट दकल्यतां गच्छ द्यने विषुवे । प्राक् 

दक्र चलितं हीने छायाकात् करणागते । अन्तरांभेर- 

चादव्य पयाच्छर देस्तथाधिके'" सिर | 

यमे दकियोत्तरायणसन्धौ विषुवे भोलखन्धौ 

चङि चक्रः टक्त्ल्यतां दष्टिगोचरतां सप् टसनायास 

गच्छेत् । तत्र प्रत्य्तस्तन्दितमन्तर दश्यन इत्यथः । 

तया च इ्च्ादिज्ञाले रेवतोयोगतारासन्नावधि नेषतु- 

लाद्योः ककंमकराद्योवि षू वायनग्रहत्तेरिदानीं तन्यत, 

तत्खष्टपे प्रतयत्ते इति क्रान्तिहत्त चलितमन्यथा तदचु- 

पयदचरिति भावः| नलु पव तोऽपरल वा चलितभिति 

कथं श्ेयभित्वत आह । प्रागिति । चछायाकाँद्यदिनि 

र्खायनदिकपरावतेनसचदये नाच्यपरसूत्स्यत्' वा त- 

सिन् दिनेऽन्यख्जिन् दिमे वा मध्याङ्कच्छयातो वच्छमा- 

शप्रकारेण सयः साध्यस्तखमादित्यवेः | करणागने प्रायु- 
कतपरकारेणःनोतः स्यः सूर्यरु्िचिचथः। न्युने 

सति । अन्तरायैः सुयंयोरन्तरांभेचक्रः काचित 
प्राक् पूव खित् चलितभिनि न्नयम् | अथ वद्यदिके 

सति गेभेः सूर्वयोरनरंभेखक्रमाढत्व परिदत्य पञ्चात् 
परिमर्गभरुखं तथा चकितमिति न्ञेयस | सनोपप- 

ततिः। द्ावातो वच्छमाश्प्रकारेण सूर्यो दत्तं भानस 
म्पााद्ख्ितागतस्तु रेवतोयोगतारासन्नाद्यवधितोऽत- 

सूयोरन्तरमयनां शास्तन क्रान्तिडत्तख एवं चरने गणि- 

तागवार्काच॒द्धायार्कऽधिको बबति | पर्चिस्चयने त॒ 

न्यनो भवतोति सम्यगुपपच्चम । अथ चराद्युपजौ 

व्यां पलभामाह? र० ना । ` 
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छाया {२९९१ |] छाया 

© विघुषती काया खरेशे या दिनाभेजा । ^दश्िणो- 

ठष्रेखायां सा तल विषुवतुप्रमा"? छ.०° सि | 

'स्लाभोददेथे णवः विषयतो चलितविघवदिनसम्बद्धा 

तत्यासच्रद्ाप्् पचारादिष्बल्यञत्ता तद्धयाव्ैकंमेवमिति। 

दिनार्भजा माध्याद्धिको या यश्धिता दवादशाङ्कलथद्ो- 

श्काया दच्णोत्तररेखायां निरच्ोत्तरदल्लिणरेशक्र- 

मेणोत्तरखछां दकिणद्यां प्रमायाः दचिष्णोत्तररेखास्यतव' 

विना मध्याङ्कासन्धवात् सा तन्छिता तन्न तखिन्नभीष्देथे. 

विषुवतुप्रभाऽचमभा भवति| रतेन हादथा ङ्क: 
कोटिः पभा भुजस्तत्लन्धोर्योगपदं कथ दतयच्चकयं: 

कथे एत्य्तयेत्र' वच्छमायोपयुक्त प्रदर्भितम्ः। तदा 
र्य विष, वह्. ततस्यतवा दिष् वतुप्रभेति सजन्नोक्ता । य 
कम्ब. योरानयनमाह'2 रना | - र 

" "शङ च्छाया इते तरिज्यं विषवत्कथेभाचिते । लब्वा- 

चन्ये तयोश्चापे लम्बाच्तौ दचिष्णौ सदा” छः सि° | 

.+निज्चे दिश्वानस्ये शङ्क च्छाया हते एकल हादशरुखिता- 

परल प्रायुक्घया विष्वतृप्रभया गुणिता विषवत्कणेभाजि- 

लोभयनाचक्णेन भक्ता फले क्रमेण लम्बज्याच्चज्छं तयो- 

च्छ योधेलषो करम लम्बाचौ षदौभयगोजे दचिषदिक्ख्यौ 

भवतः| अनोपपंत्तः । याम्योत्तरइन्ते निरत्तस्वरेथ- 

परवा परडत्तयोयेदन्र' तदच्चः । याम्योत्तरटन्ते दखि- 

शचितिज प्रदेाद्विषवह.्ख यदन्तर' तज्ञम्बः । उभा- 

बृं गोले खपूवां परड्तादच्िणौ तजच्ये अच लम्बज्छे 

भूजक्नोढी लिज्याकये इत्यचक्तेव्ादचक्पकयेः हाद्शप- 

लभे कोटिभृजौ तदा विज्याकर्े कावित्यलुपाताभ्यां 

लम्बा ्ज्ये तद्गलुनो लम्ब च्चाविषय् पन्नम् । खय म- 

ध्याह्च्छायातोऽच्चानयनं स्लोकाम्थामा ङ” र” ना 

“मध्यच्छछाया भुजस्तेन गुणिता बिभमौविंका | खक- 

घ्रा घरलि्ना नतास्ता दक्षिखे भुजे । छउत्तरा- 

चोत्तरे याम्यास्ताः द्ये क्रान्िठिप्निकाः। दिगभेदे 

निचित), साम्ये विद्धिटाच्चाचलिश्रिकाः'” स् ।ख० । 

खभीरटदिने भाध्याङ्किक। दाया भुजख्ञन्ना स्तेया । 

नेन भुजेन बिच्या गुणिना मध्याहृच्छायाक्येन भक्ता 
पर्ष धतुःक^«, नदा नतसजृन्नास्ता नतकला दच्िणे 

भजे मध्याङ्गच्छायाष्पभु जे प्राच्यपरख्धव्रमष्यादशिणदि- 

कश्य सति, €न्तरदिक्ता उत्तर भजे दक्षिणाः । चो 

विषयव्यवख्या्ैकः | ता नतकलाः छर्यक्रान्तिकलाः 

प्राप्ज्ञःः दिगमेदे खदिथोभिंन्नले भिधिताः संग्रहाः 

9४ ९. 

खाभ्य ;भिच्नटिक्लो विश्जिदा अन्तरिताः | चो षष 

व्यवस्याथेकः | अकच्तकला भवन्ति। अलानावण्यक- 

भृजखजञन्नया भगवतो पपत्तिरशक्ता। तथाह्ि। हाद्- 

याङ्ग लशङ्् कोटौ मध्याङ्कच्छायाके वा सध्यच्छाया- 

भजस्तथा खस्वस्तिकान्दाध्या काचे येष याम्योत्तरहतते 

यदन्तरेण नतत्वं ता नतकलास्तजलरा नतांगक्छा मध्या- 

द्धोनतांशच्छार्प शद्ध विज्याकथे वा भज दति सध्या- 

छच्छायाकें कथें सध्याङ्कच्छराया मुजस्तदा तिज्ाक- 

को भुज इत्यतुपातेन नतच्या नद्भहुरत्र कलात्मक- 

त्वान्नतकलास्ता ग्रहसम्बद्धा इति चछायादिन्विपरीत्- 

दिक्राः| अथ क्रान्त्य'शाज्ांशयोरेकदिङ्ग योगेन नतां- 

शा इति दल्चिणा नतकला दच्िणक्रान्तिकलाभिद्नना 

कर्ता भवन्ति। क्रान्यशन्तांशयोमिंचदिक्घो ऽन्तरे 

नतांशा यदि द्श्षिणास्तदा क्रान्त्य् नाक्तांशद्य नतत्वा- 

इत्तरक्रान्तियुता अ्क्लांशाः। यद् द्भुत्तरास्तदात्तान- 

क्रान्ते नेतत्वान्नतोनोत्तरक्रान्तिरच्त इति सम्यगुपपन्नस् । 

ऋअथाच्ात् पलमानयनमाहङ्'” र०ना° | 

“ताभ्योऽच्ज्या च तद्ग" प्रोज्छय विज्यारतेः पर्दम् । 

बम्बलाकंरुणाचज्या विपद्धा थ नभ्वया› रू” सि०। 

““ताभ्योऽ्तलाभ्योऽन्तजा भवति ) चः सश्ञ्चये । 

व्तव्यावगं' लिज्याबगीत् व्यक्ता ेषान्द्रलं रम्बच्धा । 

्नन्तरमच्च्या हादटशगुणा लम्बया लम्बञ्यया गुणनस्य 

भजनसम्बग्धा्गकग व्यथं सिद्धम् । ्यक्तभा खात् । च 

न्ोपपत्तिः, चच्तकलानां याचच्या तदखास््िजवाक्थे 

भु जत्वात् तदर्गनात् बिज्चावगाँन् लं लम्बज्या कोटिः । 

तयाच्चच्य) भुजस्तदा दादशकोटौः को भज इत्य्पातेन 

विषुवच्छायेति | चआअधाचन्नाने नतभागेभ्यः क्रान्तिद्वारा, 

शरयंसाधनं सार्पन्चोकाभ्यामाह'? र ना° । 

“खवाक्ाकंनतभागानां दिकसास्ये ऽन्तरमन्यथा । दिग्. 

मेदेऽपक्रमः शेषस्तख च्या विज्यया हता । पर 

मापक्रमज्याघ्रा चापः भेषादिगो रविः, कर्कादौ परो 

जभ चक्राधौत् तलादौ भा्धसंयुतात्) ग्डगादौ प्रो- 

लभग्रभगवानभ्याङ् ऽकः सम् टोमचेत्* स्° कि । 

“खदे थाच येटदिनौोयमध्याङ्य्ं नक्षिं शयोभांगाना बद्ध 
त्वाद्चह्धवचनम् । रक दिल्ली ऽन्तरमन्यदिक्रो ऽन्यथा योगः 

काथ्यः। रेष उक्तसंस्कारसिद्धोऽ्कः क्रान्तिः खात् । 

तख्धापक्रमख च्या विक्छया युग्या परमक्रान्तिच्छया 

प्रायुक्गाया भक्ता फलस धनुर्भागादिकं मेष्राटिगो मेषाद्- 



छाया 

- तशिलितयान्तमं तोऽकेः स्यात् । ककादित्रयेऽके चक्रा 

धाक षडाशित ागताक" व्यक्खा २ेषं मध्याङ्ककाले स्फः,- 

टोऽकंः श्यात् । ठलादिलितये णडभयुतादागताकात् 

स्फ्.टोऽकौ स्नोयः | खागतोऽकः षडमयुतः स् टोऽकः 

स्यादिव्ययैः। मकरा दित्रवेऽक हादशराभिभ्य खागताके 

व्यङ्गा शेषमयनशसंखतः क् टोऽकः ख्यात् । करणाग- 

नक्चाना्ैः व्यललायनांअसं्छत परतयधसिम् । पू" ततः 

रुसकतपहात् क्रान्निः ध्ये त्यथेखोक्तं : । खल्रोप- 

प्तिः | ्कदिशि करान््यच्चयोगाच्नवः दल्िणमतोऽचचोनं 

कान्िद्लिणा । भिन्दि क्राल्युनाच्तो नत' दचि- 

शमनेनाच्तो हनः कान्निरुत्तरा। ऋकच्चोनक्रान्तिनितः 

हरत्तरमतोऽच्छयुतं कान्तिरत्तरा । अद्धा ज्या क्रान्तिरकंञ्छा | 

यदि परमक्रान्तिज्धया निज्याभुजः खात् तदानया 

केतीष्टा खायनाककमुजज्या न्तुः सायनाकभूज. | भूज- 

ख चतः पदेषु तल्यतात् प्रथमपदे मेषादिलये खयं - 
सधं मुजलवाह््ज एव ख्यः | ककांदित्ये ददितीयपदे 

षड भादूनखाकेष्ट मृजत्वाद््.लोनघड् भमकः । एवं ढती- 

यपदे तलादित्रमे षड़भेन इीनाकख्य भुजत्वात् ष्डबुतो 

भजोऽकः | चतथपदे मकरादिनरवे श्र्योनभगणखछ 

शजत्वात् सर््नभगणोऽकं इति समे" वेपरीव्यात् गम. 
३ 

तरम् । अथागतस्ूत् टं सख कर णाम तर्क्, टतु लन्नान 

मागतस्छुटयां कध्यमख करणागतमध्यमाकतुल्यलेन 

विशेषं वक्त" सोकाधनाह र ना, 

“तन््ान्द्मस्छदाथं फलं मध्यो दिवाकरः” । छ°सि° । 

£तखमादागतच्छ् ट्टा न्द् फलं भन्द् फलमसलद्नेक- 

वार 'वाम' व्यस्त संस्कत स्फ टद्र्योऽ इगेणानीतः 

स्फर: खात् । अयमं : । स्फर मध्यमं प्र 

कल्प पूव्यं मन्दोद्धात् प्रागुक्तरोत्या मन्द्फलं धनशणमा- 

मौव छ् टद््ये* ऋणं घनं काय्ये' सध्यसद्य्ं :। 

दपि म॑न्द्फलं स्प्टस्य्े" व्यस्त संकछत' सध्यमोऽखाद्पि 

मन्द्फलं स्पे व्यस्तः सध्यमाकं इति यावद्धिशेषस्ता- 

बद्सलत् साध्योऽ्क मध्योऽहमंणानौतो भवतोति | त- 

या च स॒ध्यमाकात् स्प्,टाकंसाधनभेकवार' मन्द्फल- 

संस्कारः ९ टाका दभ्याकसाधने त्वनेकवारः सन्द्फल- 

व्यस्लतशस्कार इति विशेषोऽभिहितः अतो पपत्तिः | 

मध्यमद्धग्यादानौतमन्द् फलेन संतो मध्यःसूक् टोऽकौ 

भयति | खय' षा तेनैव मन्द् फलेन व्यस्त" संनो मध्यो 

मवति । कल सफ टाका कध्याकेाधने सध्यमन्नानासम्प्वाद् 

{ २९९२ ] चारा 

नदानोतमन्दफलक्नानभशक्यमतः रूछ,टसृव्यं ' मध्यमं प्र 

कल्यनीतमन्ट फठेन7भिमतासच्नेन स् टोऽकौव्यसल' 

स्तो सध्यमासन्नः | अद्मादपि मन्द्फनमभिमताश- 

चपि पूर्वं छात् स॒च्छमिति यायदविेषे सध्याकंसाधित 

मन्दफलं भवतोति निरवव्य' स्पेसक्तम् । खव सध्या 

ङायाकणेयोरानयनं भिवन्तुः प्रथं त।त्क(लिकनतां शतान 

कथयंस्तद्ध जकोटिच्छे काव्ये इत्याह'” र° नार । 
^“स्ा्ताकांपक्रमयुतिदिंकखाम्ये ऽन्तरमन्यथा | गेषं नतां 

शाः मुथैख तद्वाहजया च कोटिन” छ. शि* 1 
«दिकमाम्ये एकदिङ्गो स्वदेशा य मध्याङकज्ालिकसव्यं क्रा 

न्य'शयोर्योगः । अन्यथा त॒ उक्तादेकदिक्घादपरोव्यं 

भिच्दिक्गो इव्यर्थः अक्लांशक्रान्य'शयोरन्तर कार्य) 

शेषं॑संस्कारोत्पन्न' स्ख सध्या नतांशास्तेषां 

नतांशानां भुजष्ूपाणां च्या कोटिजा तदंशा नवति 

शुद्धाः कोटिस्तत उत्पन्ना च्या । चः सञ्चये । साध्या । 

अल्रोपप्तिः । याम्योन्तरडतते स॒वदं्य मध्याङ्के खसखलति 
काद्नन्तर' नतांशा विष्वर्ढ तसय ननां थाः ॥ विष- 

बद्टरसूयःयोरनर' कान्य याः । अतो दक्िणक्रान्नौ 

करान्यच्तयोगो नताया उन्तरकान्तौ क्रान्त्यनाच्ोऽचोन- 

क्रान्ति दक्िणोत्तरनतांथास्तेषां च्टा टगचज्या भजस्त- 

त्कोट्जि्रा महाशङ्गः कोटिच्तरिजया कयं दति 

ऋायाक्ेले तद'थानः मुजन्वात्"* चथ ऋायाकणेवो- 

रानयनमाह | र^गा° | 

` “अद्ध माना, लाभ्यस्ते मुजल््ये यथाक्रमम् | शोटि- 

ज्यया विभव्यापे छायाकणां वदते" स् सि । 

^“भजतिच्ये नतां ्जगातिच्ये इत्यथः |. शदो प्रमा 

्वाङगलानि द्वादश तंरःखिते काये । उभयल कोटि- 

च्या नतांभोननवन्य "शानां च्धेत्यथेः | भक्रा कब्धं - 

द्वं यथाक्रमं मुजज्घात्रिजास्याठौवफलक्रमेख मध्याङ्गे 

छायातत्क्ौै भवतः । अद्रो पपल्तिः । हादथाङ्ध नशङ्खोः 

कोटिरिदच्छायाभुजक्लत्छयोरयोगपदं कथे इति छाया 

करः कं इति कायां । महाशद्ुःकोटौ इगजव~ 

निजप्रो भुजङ्ौ तदा हाद्थाङ्कलङ््,कीटो कावित्य- 

पातेन मध्याङ्कक्ञाले कायातत्कर्ठैः भवतः । साधक- 

योस्तान्का्लिकलत्वादिव्य्, पञ्चस” र° ना° । 

छथ भृजमाघनं विवचुः प्रथमसया कर्णां खानयति) 

“क्रान्तिज्या विषवत्कणेगुखाप्रा थङ्.लोक्या । अकामा 

स्ते टकणेन्नी सध्यकर्थोदगता लका” यृ सि° । 



च्छाया [ २९५३ ] 

स्यैक्रान्तिन्धा अश्चकर्यगुगिता शट, जोवया शद दांदशा- 

कलस पा च्छा तयेतयधेः | हाद्थभिरिति फलितम् । 
भक्ता फलं सय खाया । उपलचल्णाद्यहखापि । इय- 
मखा स्वाभिमतक्षालिक्च्छायाक्णेन गुणिता मध्य 

कर्णो ता कंस व्यासख सध्यमघेभिति भध्यकर्योव्या- 

शार" तिच्या तयेत्यर्थः | मक्ता फलं खका स्वकणाीया 

श्यात् । अआअतोपपत्तिः । क्रान्तिच्योन््रले कोटिरया 

कितिजे कर्णीः कुज्धा भज दत्यक्तकेत् हादशकोटायन्ल 

कर्णः कर्यास्तदा क्रान्तिज्छाकोथौ क कर्य इन्यनुषाते- 

नासा | निव्याडत्ते इयं कर्णाटत्ते केत्यतुपातेन कर - 

इन्ताये न्य, पपच्चम् । अथ सुलानयनं ज्ञोकाभ्यामाङ्” 

र०° न° | 

“विषवङ्गायुताकाँया यास्ये खादुत्तरो भुजः | विषु- 

वत्यां विग्ोध्योदग् गोले स्याद् बाह्छरुत्रः । विषय या- 

ञ्, जो याम्यो भवेत् प्राच्यपरान्तरे । माध्याद्किको भुजो 

नित्य काया माध्याद्धिकी खता” ° सि° । 

“खकांसा रयं खाभोग्कालिककणां या याम्ये दृश्िश- 

गोले विषवद्धा युता्चच्छायया युक्तोत्तरदिकैः ` भृजन्खाः 

वु । . उन्तरगोले विषवल्यां पललभायां कमणां विशोध्य 

ज्यु नौलन्य येष्छठन्तरदिक्छो भजः खात् । नतु कथाया 

पलभायां यटा न शुध्यति तदा कथं भूजः साध्य इत्यत 

चाड । विपयंयादिति। क्तम कणायायां विशोध्य 

शेषं दच्िणो यजः ्छात् । नतु मुज यास्यतवसुत्त- 
रत्व' वा खादित आह प्राचचपरान्तर इति) 

पू्वीणरशूलादन्राल पदेशे याम्ये उत्तरो वा मृजः खा- 

दिध । नतु तथापि हितीयावषेरतुक्तत्वादन्तरस्ाप्र- 

सिद्धः पू्वापरसूत्रपत् कथ्यान्वर भज श्त्याशुाया 

खन्तर' मध्याङ्च्छायाखद्छपकथनच्छलेना माध्याङ्धिक 

इति मध्याङ्ककालिको मुज! सटा माध्याद्धिकी मध्याङ्क- 

काश्िको छायोक्ता। नथा च द्धायाय" प्राच्यपरसृत्रा- 

. द्याग्यश्वत्तर' वा यदन्तरेण स भज इति व्यक्ती- 

कतम् । शरतरोपपन्तिः । शङ्ख मलं प्राच्यपरसूना- 

इवाभ्बछत्तर' वा यदन्तरेण स॒ याम्योत्तरो भुजो 

ख्ख । ण्डस्तु यहाद्वलम्वसत्रं नचितिजसम- 
स्नावधि तल्नायं भुजः शङ, तलायोः संस्का- 
रजः । शञ्जुतलं त॒ स्वा्ोरावष्टत्तस्थितोद्यास्त- 

सलण्च्छह मलं यदन्तरेण तदहचिणम् । शया त॒ 

पर्वापरमूल्ाददयाच्तमूलावध्यनर छत्तरदश्चिणगोलक्रमे णो - 

चाया 

त्रदश्िणा। तत्र ह्ापरदिशि षडभान्तरोऽकाः 

इयमिति श्, तलसत्तरसयापि व्यस्तदिक्गति 

ह्व स्कारो भुजो गोले प्र्यक्तः। स महाशडोरिनि 

यदि महाशङ्खोरय' तदा हादशाङ्कलशङ्खोः क इत्यनुषातेन 
भुजः पृवापरम्नाच्छायायावधिः। ततर शङ्क तलासने 
हादशथाङ्गलशङ्खोः साधिते तत्बस्कारेण भूजः स णव । 
तत्राष्यम्रा पूवे साधिता शद्तलं त॒ हाद्शाङ्क लङः 

पलभा महाश; कोटिः शङःतलं मुजो इतिः क्थ 
प्यके हादशकोटौ परलमा भूजल्तदा महाश कोटौ 
कोभुज इत्यजुपातेन शङ तलमानोय महाशङ्लोरियं 

दादशाङ्गःलशङोः क्रिभिल्यदुपातेन युणखडरयोस्तुल्यत्वा- 

च्नाथेन षलभाया एषावथिष्टत्वात् । सा दत्तरा दकिण- 
गोलेऽयराया रन्तरत्वादेकदिङ्गोन पनभाग्रयोथगि उत्तरो 

भुजः । उत्तरगोलेऽख्राया दक्िणत्वेन भिन्नदिक्रात 
ण्नभाखयोरन्तर भु जस्त पलभायाः ओेषशत्तरो मजो- 

श्राया शेष दक्िणो मजः । मध्याङ्गे ायाया 

भुजदपत्वान्मध्या कालिको भुजो सध्याङ्कच्छरायेति सर्व 

युक्तम् । अथय याग्योत्तरडनस्यच्छरायाकणंखक्ता पूवापर- 

इत्तस्वच्छायाकणे ' प्रकार येना ङ'* र० ना. । 
^^ लम्बा जीवे तिषुवच्छायाद्वाद्शसङ्क,े | काल्िजवाप्र 

ठ तौ कौ सममर्डलगे रवौ” सु सि० । 
““लम्बजगा जेय करमेणाच्चभादादशम्यां युखिते उभयत्र 
क्रान्तिज्या भक्तो ठकारात् फले, समहतस्थेऽक तौ 
दम्योग्यच्छायासम्बद्धौ कुः भवत उभयत द्दायाक्खेः 

स्यात् । अन्रोपपत्तिः | खमस्तकोपरि पूवीपरादुका- 

रेण यह, त त्मममर्ड़लसजन्नम् | तन्रस्यश्च दाया 
कणांनयनम् । पलभामुजेऽच्तक्; क्ंस्तदा क्रान्ति- 
ज््राभजे कः कशं दति.समशद्ू: करान्तज्चाभुजे समशडू, 

कज गनत त्योः क्रमेण कणंजोरित्वात् | अखाच्छङू्, 

माना ङ्कः, लाभ्वस्ते इत्यादिना विजना हादशयुखितानेन 

भक्ता तवर । 

ददं लं च परिषन्यं रद्य शेषः कार्यरत माग 

इरथे गान) षिध” इय् क्तेः । पनभयापि युर्टा 

` क्रान्तिञ्चाच्चकर््म्यां क्ता | तत्र विज्या दादशयुखि- 

ता अच्चकथभक्ता लभ्बजे 3) सङ्धातो जम्बच्या पलभायुखि- 
(त र ४५ न 

ता क्रान्तिज्याभक्ता फल समषटटतच्तगतच्छायाकखंः। अधत्रेव 

` पलभाभूजे दादशकोटिरच्चज्याभृजे का कोटिरिति लम्ब 

च्चायृहणे पनमभयोस्तल्य त्वान्न थादचजव्ा हादटश्गुण 



चाया { २९९४ ! 

ऋन्तिला भक्ता चायाकणेः सममण्डलगतः | क्रानिि- 

जायाः सदायं कथः सिद्धे हि सवेदा अभष्टत्मतो 

सद् इ्ति समडत्गतसहष्धोव कथः साध्यो नाण्यदेति 

चनारे सममर्डलगे रवाविधय, तम्” । 

भद्ध यहा धिरिताहोरात्रपूवपरटतरसम्पाताद्वसभ्बष््प - 

शमशद्धोगेले प्रव्य्शिद्धख साघनाथे ससडत्तस्यत्वाभावे- 

$पि शायाक्यंः धाष्यः। सरूममण्डलगे रवाविलयुक्तिस्तु 

श्वाधिषिताह्ोरात्रहत्तपरा न त्वन्यदा न खध्योऽन्यया- 

खच्छत्येन प्रकारदयातिप्रसङ्कापत्तेः| न हि प्रकारे 

तद्यावर्वकं विेषणं प्रसिद्ध येन नातिप्रबङ्गः। परन्तु 

यदा सममर्डलेऽच्तां याधिकक्रान्त्या यहांचिषठितदयुरान्र- 

शतानामसम्बन्धस्तदा गोले समशङ्खोरद्थनात् तत्र कथं 

तल्घाघनमनिवारितमित्यतः सममश्ड़लगे रवाविव्यद् 

पूरभीक्त एवाथे इत्यभिप्रायं सममरख्डलक्णांनयनप्रका- 

रान्तरकथयनच्छलेनाह'” र° ना° । 

“सौम्याक्तोना यदा कान्तिः स्धात्तदा दुदकश्रवः। 

विषवच्छराययाभ्यस्तः कणे सध्सुपयोद्ध.तः'*सू° खि 

“ध्यदोत्तरा क्रान्तिरक्तादल्या ख्यात् तदा द्युदलश्चवः 

समहत्तस्यामे कान्तिसाचि तमध्याङ्ककसः। न तु मध्या- 

इक्ञालिकः । यकच्चभया युखितो मध्यायया ग्टहौत- 

भध्याङ्क्णायया भक्तः फलं सममरड़लगतय्रह- 

विभ्बख गायकः ख्यात् । शल सौस्येत्यनेन 

दचि्णक्रान्तौ तदसाधनं समभण्डलगतय्र हविम्ब- 

स्यादथनादिति स्स् टचक्तम् . अन्यथा्ालक्रान्तौ 

दच्िणगोले समशङ्लोः प्र्यत्चत्वात् तच्निवारणालुपपत्ते : । 

च्यनोपपत्तिः। सममरड़लप्रवेशकालिकमध्याङ्च्छाया- 

कणां दवस्तुभूतात् कथन दादशाङ्ग, ल शङ सद्ा निच्या- 

कर्न क द्ति मध्यशङ. स्तात्कालिकः । 

वच्चभा भुजस्तदा सहाशड्कोटौ क इति शङ तलम् । 

हादशनाथात् पक्भाविजारातो सध्यकथभक्त इति। 

चनेन भजेन मध्यशङ्क स्द्ाऽ्पाभजेन क इति समशङ्खः 

दीटशासामध्यकणवातो लध्यक्णपलभाभ्यां भक्तोऽयाभजे 

समशङ्क तदष्टयोः कोटिकणत्वात् । अखखात् परवप्रका- 

रण॒ दखायाकश्णांनयने । 

जधाषातोऽपामध्यकणग्यां भक्त इति . तल्ययोभैष्य- 

कष्यभितयुखहरयोनाशा रणेन सिद्धम् - खतन्त्र च्छल 

नियोक्त मथक्यत्वात् | तन्नापि भाजग्रइरौ लिजगया- 

$पवत्यं . ₹रस्याने सध्यंकथंगणतासा `ननिजप्राभक्ते ति: 

क्ादशकोटा- 

छाया 

भध्यकणया सिद्धातो मव्याययोद्ध.त द्यकम् । 
भाजास्याने तु सध्यकर्यपलभाधात इति दकिण्गोले 

सह्ाद्र्भनान्न साध्ितः। उत्तरगोलेऽपि क्रान्तिर्ला- 

धिका तदा सभमण्डलप्रवेशासम्मवाच्र साधि सम- 

भणडलावध्यक्चांशत्वात् । आअद्सक्रान्तौ तद्धमचात् 

साधितः । नद्यसिद्ध गोले गखितसाध्य' नानाभावा 

दिन् पच्च" सौभ्येत्यादि । भास्कराच्धैसतु भातं 

सभमण्डलं प्रविशति स्ठल्पेऽपमे स्वात् पलात् दशो 

हस्रगोल एव स विशन् साध्या तदेवाद्य भा। चखप्रा- 

प्रेऽपि समाख्यमरडलमिने यः थद् उन्पदयते ननं सोऽपि 

चरासुपातविधये नेवं कचिद् ष्यति” सत्यनेन तलनापि 

कशाधितः। अथ स्वाभिमतकये न स्स्काकाटे भृजाये' 

कणाषत्ताया साध्येति सूचनाः कणायाशक्तप्रकारेण 

नरपि मध्यकं इति प्रागृतष्य सप् टोकरःणाणेः 

चाह" र° नार | 

«लक्रन्निलयानिजौवाश्नी लम्बजाप्राऽया मौगिका। 

स्तोकं हता भक्ता विजग्रयायाङ्ग,लादिका?” सू° सिर 

“स्लार्भिमतक्रालिकक्रान्तिजिवरा निजया गुखिता खम्ब- 

रया भक्ता फलमा जग्रा्पा । लम्बजाकोटौ बि- 

जञ्राकथैः करान्तिजिाकोटौ कः कण इ्यसे तयुपपत्तिः । 

छन्तराधै' एनरुक्त' व्याख्यातप्रायम् । यदि ठ पर क्रक- 
इन्तायानयन श्लोके शद जोवयेन्यख शङ्कोः कोटिद््पत्वात् 

पूैसाधितनतांभुजकोटिजग्रवेत्यये सध्यको इत्यस्य च 

तात्कालिकमध्याङ्च्छायायाः क््पस्तद्ा न पनरुक्तम् । 

परन्तप त्यस्य तात्कालिकमध्याङ्कालिककर्णापराथेः 

स्वकेत्यस्य च स्वाभीषटकालिकक्णग्राये बोभ्यः। 

एतदुपपसिस्तु हादटशकोटावच्केः कणेसतदा क्रान्ति- 

जाकोरौ कः कथे दति खकालिकाय। | ब्रिजव्राहत्ते 

द्यं लटा तात्कालिकमध्याद्कालिकच्छायाकर्णेन नतां- 

शकोटिजाभक्तंदादशनिजाधातात्मकेन केति दादश 

लिलाषातयोगु ख हरत्वे न वल्ययोनाथादच्चकथेगुण्यित- 

क्रान्तिजिा तात्कवालिकमध्याद्कनतांशकोटिजया भक्तेति। 

तात्कालिकमध्याङ्कच्छायाके नेयं कर्याया तदा खाभीरट- 

कालिकच्छायाकर्येन कैति सखकालिको कर्थायेतय्, 

पपन्ना । सू्ाधिरिताहोरालहत्तयाग्योत्तरटततोध्वं स~ 
स्पातस्तात्कालिकमध्याङ परादुपाताधे' बोध्यम् । अथ 

कोयच्छायाकये साधना कोणथङ्् गजे शोक 

पश्चुकेनाह'” र* ना० | 



६५ वाण्जागदे 

छाया {२९९५ ] काया 

‹सलिलतवगभेतोऽयजया वर्गोनादृदादचाहदाव् | 

नह दथनिन्नाञच लभ्यते यन् फलं बुः । शड् वगाे- 

खंदुक्रविष्व्टगभाकितात् । तदे करशोनाम तां एूयक् 

स्व^पणेद्डधः । अकंन्नौ विषवच्छायाऽसज्रय, गणिता 

तथा| भक्ता फलाख्यं तदगेसंयुक्तकरणौपदम् । फलेन 

ोनसंयुक्त' दल्िखोत्तरगोक्योः | याम्ययोवि दिशोः 

चङ्क रेव याम्यो्तरे रवौ । परिभ्चमति शद्धोरतु शङ्क. 

सनरभेस्तु सः । तत्लिजावगेविल्ञे षान लं ढगजाभि- 

धीयत” र° सिर । 

^ूवप्रकारानौते खात्कालिकामजगाया न॒व कणा. 

यायाः पूवैः क्थंद्येवासिद्ध : ! वर्गेण हीनात् बिजा- 

वरगााद्दादशगुखात् पनि तीयवार' ह्ाद्शयुष्यात् 1 

ष्वः सुखुद्धये । तेन दादशगुखितखय दिघा स्यापननिरासा- 

ञतुचत्वारि'शदधिकशतशुखितादिव्यधैः । टक् रुणको- 

क्रिस्तु॒ शणनद्धखाधम् । शङ्ोदांदथाङ्ग, लात्मकसय वर्गा 

न हविसप्रत्या युक्तोन पलभावर्गेण माज्िताद्. घैमखितः 

कट भि्त्यङ्क मितं फलं प्राप्यते तल्बद्खामितं करी 

नाभसजन्नया कर्णौ ! तां करणीं बुधो गणकः ्ठव- 

गेकम स्थाने स्थापयेत् ¦ ततो इादशगुणिता पल भाय- 

जया पूपैग्टहोतया गुणिता तथा हिरप्रनियुतेन पल- 

भावर्गेश भक्ता खब्ध' फलसजन्न' लख्य फलद वर्गेण 

सुतायाः करणया मल दक्षियोतरगोलयोः क्रमेण फले- 

नोनबुतम् । रवशक्तपरकारेण सिद्धः शङ्खः, शङ्ोगे- 

शितकट् : घकाशाहक्षिणोत्तरे शूरय परेश्वनति सति 

ठकारः क्रमाये कमेण याम्बयोर्तरयोषिटिशोराग्नेय- 

मैक त्योरं शानीवायव्योः को णयोरिष्ययेः | दितीयतु- 
कारः पूर्वापरटिने विभागक्रमाधेकत्वन विदिशोरित्वनाः 

न्वेति तेन दिनयपुरवा्ं दाम्ने यैथान्वोदं च्लिणोत्तर करमेण, 
| ६ दिनापराे † नेक तव वायव्यो चिष्योन्तरक्रभेयेति फलि- 

ना्ैः। स कोयसजच्तः शद्धः: ब्यात् । कोणगद्ः,- 

लिजययोवैगनराच् लं उगजयो चते”? र° ना०। 

खयेतच्छायाच्छायाक्थयोरानयनम' | । 

“खण्डना वेभजगराप्रे उक्िजेय दादथाहते । खाया- 

कय त कोणेषु यथास्वं देशकालयोः?” स्०सि० । 

` ““कोणोयटगजालिनेव इादशथयुखये गजा सम्बन्धिको- 

खशद्कःना भक्ता ङश्पे रगजलिला क्रमेण दायश्छा 

याक खः। ठदक्ारादेनं कोखेषघ चदं रेथकाचयोः 

यथाश श्वमननिक्रम्येनि गचाध्वं यथादेशं यधाजालं 

७५० 

शायाच्च्छायाकयः लाध्यौ। कयमथः| कच 

शे चतृ कोणे कचिञ्धं कोणद्धये कच्च दिना एष 

कोणद्वय दूग्यादि देशकालानुरोधेन यथायोग्यनिति। 

सन्रोप्यततिः प्रागुक्ता ष्पटा च | अथ दिकप्रदेशसम्ब- 

ग्वेन च्छायाकथावद्धा कालसम्बन्धेन साधेद्लोकाम्याभाड'” 

र° नार । £ 

“निजोदकचरजायुक्ता याम्यायां तद्हिव{जिता | अन्त्या 

नतोत्क्रमजोना खाहोरावादधसद्धःणा | निजभक्ता 

भवेच्छेदो लम्बज-ाषोऽथ भाजितः | लिभजग्रुवा भवे- 

च्छदः सहवगं परिथोधबरेत् । निजप्रावर्गत् पदं व्गजा 

छागाकर्थणै तु पूवेवत्”" । म्° सिर 
५ छुत्तरगोले चरोत्पन्रया जया चग्जयेत्य्धः | पबे 

चरानयने चरज्रायाच्वरजेति सुञन्नोक्तः| युक्ता 

लिलाऽन्त्या खात् | ` याम्यगोते तया चरजवयोना 

विजग्राऽन्त्या खात् । नतोत्कम्जोना सर्योटर्याहन- 

गतचश्चो दिनथेषचद्यो वा दिनाधन्त्मता उच्चनवजन्ना- 

स्ताभिदनं दिनार" नतकालो चङात्मर्कस्तस्यादुभ्धो {लि- 

्रास्लत्वयमेरित्यादिविधिना, नयो रन्धुयमला इत्यादय ~ 

क्षोत्कमलजापिण्डैजरोत कमजा । पश्चदशघटधिकमते ` 

ठ पञ्चदशषटूयननतख कऋमजराखशडः कमज तया 

युक्ता निलोतक्रभज-ा भवति । तया होनेत्र्थः । 

स्वाहोरानाेसङ्गः णा । ग्टद्ीतचरज-ारम्बन्ध्यदहोरा- 

म्वा दय् जरा तया युखिता लिया भक्ता ` 

फलं देदसञन्न श्यात् | अथानन्तरं दो लम्बजनंवा 

यशितल्न्निजया भाजग्रः फलमिष्टकाले शद्धः, : खात् । 

तश्॒शङ्लोवेगे' विज्राव गाँच्छाधयेत् | शेषद्ध मलं 

दगजयरा । आभ्यां दायाक्ै तु पूववत् । पूर्वोक्त 

` रौत्था मवतः | अन च्छायाकरणै त्विति कोणच्छाया- 

कथं साधन्ञोकान्तभगग्य हणात् नच्छोकोक्तरीत्या 

` ऽभोटशङ् दगज भ्यां छखायाकर्णणैः साष्थावित्य क्तम् । 

शखल्रो पपरल्तिः । याभ्योत्तरटन्तोद्ध भागयं हाधि ितदाराव 

छत्तसम्पातात् च्विंतिजद्य रालेढत्तदस्या तद्यवद्ोद् वास्तस ~ 

लकितिलसम्बइयाम्योत्तरडत्सलसम्पातपयन्तमहोरातरटत्त 

शलं लिच्यानुरङ्भन्त्या । चा दनरगोले चरच्यायुता 

बरिजवा द्षिश्षमोले खरजग्योना लिला । 

छच्धरड बयास्यो्तरसून्नावध्य होरावहत्तव्यासा्े ति. 

जात्वात् खन््णडलख्योत्तरदसिणक्रमेण ्तितिजादू- 

ध्वीघःस्वत्वेन तद्यास्योत्तरस्बयोमेधे्र चरजयराताञ । 



काया 

याम्य 1त्तराऽ हे राब्रहत्तसम्बाता- 

दुभयल्न॒नतच्यन्तर स्थाने तत ल' नतकालख सस्पण- 

जया | तन्रध्यादरध्वं सृल्र' शरद्पं नतोतृक्रमज्रा । तया 
ङ्ीनान्त्या यहस्वानादहोराब्रहटते छदयास्तसूल्नपयं- 

नचजस.त् तिजिादुरुदमिष्टासूया । तन्त, लया याम्योत्त- 

रोध्वंव्यासमूत्न्तगेता सा दयुजग्राप्रमाणसाधिते्टह्तिः | 

र डाहोरातृडत्त 

दय् जरायुणा त्ज्राभक्ता फलं ददः । यदि तस्नात् त्- 

जके लम्बजा कोटिस्तरेषट्तिकर्थे का कोटिरि- 

त्यदुपातेनेटशङ्ख,: । क्खाह्, गजा चया तत्कथ 

खक्तरीत्या सिद्धगरनीतय् क्रङषपन्चम् । अथ रहोकत्येख 

कायाकणांभ्यां नतकालानयनमाइ?' र° ना* | 

“अनीष्च्छाययाभ्यस्ता तिजग्रा तत्कणमाजिता । दग्- 
जग्रा तदगेखं दधात् तिजगरावगांञ्च यत् पदम् । शङ्: 

सत्भिजोवान्नः स्वदम्बजारिभाजितः ¦ रेद्ःस ति- 

जग्रायाभ्बलः साहोरात्ाद्ंभाजितः) 

तया हीना श्लान्तया णेषद्ध कामेकम् | उक्रमजगरा- 

उन्नतजवा 

भिरेव" षुः प्राक्पञ्चापेनतासवः'” । बृ सि" 

“गभोष्टकालिकचडधायया ुखिता विजा ग्टहीतच्छा- 

यायाग्डायाक्येन भक्ता फलं ठगृजया दग्जरावा वर्गेण 

हीनात् बिज्यावरगाद्यश्छद्ुराभितं मलम् ¦ चकारोयत्त- 

रोनिव्यशस्यन्वात् तच्छन्द् परः | व्भौटशदुः: | स 

दरश स्तिञ्छया शुथितः स्वदेशभवलम्बजया भक्ता 

फल प्ेदः। स डेटस्त्रिजया गुशितो दय्.जग्रया 

भक्त उच्रतकालख जः विलक्षणा | यद्धररुच्नतकालो 

न भवति । तयानौोतयोदतज्रया लना खाना 

सद्य, जय सम्बड़ रज्रयावग्तान्तया । चछवगेषय्योत् 

कमजग्राभिः“खनयोरन्धृयमलाः” इवाद्य क्तोत् कमजगर- 

पिजं धनः । खवयेष्स्य ल्िजधिकलत्वे तु यदधिकं 

तख कमजा पिण्डेषेल खतःपञ्चादुक्श्तक्रमघलमेवति । 

णव प्रकारेण सिङ्गाङ्भुगा दनद पूथीक्पराभयोने तका- 

लासवो भवन्ति अनोपपत्तिः | पूर्वक्रव्यत्यासात् 

तल डेदस्त्रिजपरिशत दान्ता तखा 

जग्रालाचम्प्रषः । अवध्य दयास्तखछबखारोरानरटत्व्यास- 

सव्रत्वाभावादिव्य,ब्नतजप्राकारेण खखधान्तरत्वेन द्भेना- 

दच्नजेयद्य, रम । अत एष भाख््राचयः दटान- 

खगमा) 

कमब्रङावमोर्वीदठल्यां प्रक्सयर" इवादयुक्गम् । तङ्गनुर- । 

सूनासन्नतकालत्वापन्वा तया कोनेच्वादिभासख व्यं 

सवापत्तेरिति दिक्” र्० गा" । 

{ २९९६ } ङशाया 

“दति निप्रञ्चाधिकारः'' स सि०। 

“दिग् देथकालानां प्रतिणाद्न निदं रिपू तिमाप्नमित्यं 1 | 

तन्न् दिशां साधनं शिलातल इत्यादि नियत, तल्घम्बन्धे 

समकोखयास्योत्तरशद्नां साधनान्यपि टिगन्तमेता्यनि 

यतानि । पलभालम्बाच्चादिसाधनं देशनिद््प्छं निय 

तभ् । असाचरादिसाघनमनियतम् | कालसाधनः 

तदशाव्छाया द्साधनः च कालनिष््प्यामिति विचेकः» 

इ ना० | 

एथं शङ्क ष्डायया देशमभेरेन खच्छ कालसाधने स्थिते 

वच्चमाण्ड्ायापारेन कालन्नानं सूलं किञ्चिद शविष्य 

खओेत्यवधयम् दायाक्णांदिजरं शङ्खादलोक्तम् । तत्तदर्थे 

खतस्तट् विशिष्य नोक्तम् › [इ च्छघरे रेमच०। 

व्याकर त्रि दायां करोति ऋच्रेण कट ईतः । 

चछायाङ्क ए काया द्धं प्रतिभिम्बः अङ्लोऽखख। चन्द्र 

हेमच° , तस्य श्ढग्य किरणप्रनिविस्ने नेव प्रकाशः दन्द्- 

शब्द €११९० इ० स“ उक्तदिशा 

टगाङ्् दायाश्टदादयोऽपि चन्द्र । 

छायातनय इ* ६त० । शनेश्रे इला* । खए्याशब्द तस्य 

तत् एत्रकथा दृश्या । कायाद्तादयोऽप्यल । “खयं पुत्र 

महावा दायागमेरुचह्धवस्” शनिप्रयाममन्लः | 

चायातम् पर कायाण्धानस्तरः शा० त° | ̀ पूरववाह् च् 

पराह्ले च तलं यख न सचति अत्यन्शोोतला छाया 

स॒ च्छायातरुरुच्यते" इत्यक्त ऋायाप्रघाने दत्ते । 

“स्लिग्वच्छायातरुषु वसतिः रामगिव्याशरभेष'” मेघः | 

छायाडच्तोऽप्यत्र स च नमेरूटचे शब्दाय चि° । 

यापय व्दायायुक्तः पन्थाः) अकाशं च्योतिशक्रमध्य 

वत्तिनि ट्िणोत्तरायते तिरभीने आअाकाशस्यानभेदे 

“द्ायापथेनेव शरतुप्रसन्नस्'" रघुः । 

च्छायापाद प शङ्क्च्छायाया पाद् इव 

दादशाङः लशङ्ोच्छायापादमाने । मासभरदे रूध्यादङ्क त 

संख्याभेदः नेन च दिनिमानन्नानं चाह” चयो तः 

“अकङ्क.ला ठ च्या का इमेङुलम्लिक्ा। शव 

संज्ञा भवद्धंव तच्छायां परिकल्छयेत् । मध्याङ्हौ 

रादिन्य युक्त -कायाज्ग् लेदरेत् , घटपूरितद्वादर 

लव्य दण्डा देक' भगत् । पूव्वाँह्कच्छाययातौत प 

ह च्छाययेष्यकम् । अन्यो करामवाचेभदिोरद्राः 

१।५।८।१०११, क्रनोरक्रमे; । चआाधादादिष् भै 

काया साध्याङ्जिषो भता । दयनांथजनासान्ते व्य्, 

द््थितः "चाया 

ङायायाः 

भक का 1 र छा १ स्व क् = कात "छ क प्रय 
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चाया 

क्रमेयादितो बुष; । संख्पाक्तान्यदिने भागहर इन्नो 

त्रे तश्रा । प्रकारान्तरन्त, ^पञ्चावधिराभयुम्मेक 

न्दं कयुम्मवद्धय) । चतःपञ्चतं वो) ५,३११,२१११०।१५ 

२,३,०.५,६, माघात् छायापादा दिनाङ्खके । आयना- 

शज्ञमासान्ते विपादगणनक्रमात् । दिने श्दने गाग- 

ऋस सध्यच्छायापटे मतः| कः षष्टुको व्यङ्खि, 

रङ्ग, वेव्यंलिूथा । मदूयनं दिशतं होन" मध्य 

पादेच षडगुखेः। कायापादे्च मन्धोनेः षडयुतेदं 

शरौ रेत् | य" इमादिष्दाद्गं ठ लब्धा दण्डा गतेष्यरकाः। 

प्राक ण्िरूटिनाद् त शेषात् षष्टिुणात् पलम्” । इदञ्च 

देशमेदविष्य' स्थल न्न खच्न्त छ सि० उक्तं तञ्च 

कायाशब्ट उश्यस् , 

छायापुरुष एर छायाः दष्टः पुरुषः एरुषारतिः । चाकाशे 

दृषटव्ये न्जिचद्धायाह्पे षरुषाङतिबु्ते प्रदा । 

तद्दश्नोपायमाह योगप्रदौपिसायाम् ५ पददे 

शिव उवच | निरश्व गगनं देवि ! यदा भवति निम्ब 

लम् । तदा दायादो भूत्वा निञ्ललः प्रयतो धिया । 

स्च्धायाकल्मालोक्य स्वगुदछकरक्रनेण वे । सम्म्,खं 
गगनं पणश्येन्धिनिमेषस्तधेकधोः | शुडस्फटिकसङ्गाशः 

चुरुष्तन्र दश्यते | न हश्यते यदा तन्न एन खद् परी - 

येत् । ब्धा दशनेनैव सा्ात्कारो भवेत् ध्रुवम् । 

कय चित् भाग्यतो थेव यदि विम्बोऽच्छिगोचरः | भव. 

त्येव न खन्द हो शुरुधिश्वासतः शिवि !। _ यर सम्यक् 

पूजयित्वा पथेगच्छायां खमाहितः | तथा ष्भःसष- 

यन्त छ्य सद्य न विद्यते । भिरोहौन यदा पयत् 

बण॒मासभ्यन्तरे इ्हतिः। यदा पादौ न हथ ते मार्था- 

निनं संशयः | न दशयते यदा पाणौ भ्वादुद्ांनिनं 

संशयः । णएतज् ्तात्वा उधौः खम्यक् गङ्गातीरं खमा- 

श्रयेत् । योगाभ्यासेन सततं प्राख्ायामेन संतः | 

यथावा सत्समौपस्थो ल्त श्वय सन्नयं जपेत् । योदय 

भक्ञो हविष्याशी यत्तव।ग् यतमानसः | छल् येत्र 

सन्द हो अन्यथा सत्य् च्छति । यदा ठ मलिनं ष्यत् 

च्वरपौडा भवे्तद्ा | . न्ख शान्ति" प्रकुब्बि्ि शिवसेवां 

समाद्हितः } रक्तवें यद् पयेवदेशव््य' भवति रुषम् । 

मध्यच्छिट् यद् पेत गत्र चातो भवेत्तदा | एवं 

सन्द्शन' दंवि ! न्ञानचानू भवति भरवश्ु] त्रारदाय 

परा प्रोक्तं भया पुरुषद्थेस । तवृप॒सादानृमहा- 

योगौ भूला लोकं चरत्यसौ । खच्छायादरथेन देवि । 

{ २९९७ | च्छाया 

कलौ परुषलचणम् । दोरघांयुः समवाप्नोति न्नानन्चापि 

खनि्मेलम्"' । 

ायायन्् न° दायया कालन्नानसाधकं यन्त्रम् । काल 

ज्षानसुधकेष्, शङ्ध.यटटिचक्रपग्टतिषु यन्त्रभेदे । ^“ य् - 

यटिघलचकर.व्कायायन्तर रनेकधा | यु््पदेशादित्तय' 
कालन्नानसतन्द्रतेः'” सू» सि° , 

कायामान इण्डायया यं प्रतिविम्बोन मीयते मा-कर्म्मयि 

ल्थुट् । १यअब्द्रे हेमच ६० । रेद्धायायाः प्रमाणे न° | 

चछायामित्र न° छायाया भित्न-जव । च्ातपने शब्द्रतर" । 

च्छायाखमधर पु° कायाषरूपं सग धरति ए-अच | चन्दर - 

विका | कायःशशक्रादयोश्यत्र । 

कायाबिप्रतिपन्ति सलौ शयानं रेहकान्तीना ततृप्रष्यतीनां 

विप्रतिपन्तिगिरु्खा प्रतिपत्तिः। खचतोक्ग नण्णां म 

रणष्टरचके टे हकान्यादौनासन्यथाभावे यथा दुवः । 

¢(अथातच्डधावाविप्रतिपतिग्ध्यायं व्याख्याखामः। श्यावा 

लोहितिका नौला पौतिक्षा वापि मानवम् | अभि- 

क्वतियंद्राया स पराष्ठरसंश्यम् । हौश्ियौ न- 

श्यतो यस्य तेज ओजः ख्टतिः प्रभा । अकख्माद्य' भजन्ते 

नोस पराष्ठरमंशयम् । यद्दाधरौढः परतितः न्चिघ्र- 

ओद वथोतच्तरः। उभौ वा जाम्बवाभासौ दुसैभं 

वख जोवितम् | श्यारक्ता दशम। यद्ध णश्यावावा खः 

पन्ति च| खञ्चनप्रतिा वापि तं गतायुषभादि. 

शेत् । शब्णा सव्धावन्लिप्ना वा लिच्धा शना च यख 

कै, कर्वंशा वा भवेद्यस्य सोऽगशिरादिजहात्यष्न् । 

कटा सप् टिता वापि ष्का वा यद्ध नासिका । 

्यवस्कृजेति सग्ना वा न स ऊवति मानवः। सङ्धि 

विषने सन्ध रक्तं चस्ते च लोचने। खातांवा प्र 

शलते यख्य स गतादुनेरो भुस् । केशाः सीर्न्तिनो 

अट संचिप्रे विनते भ्यवौ। लगन्ति चाचिपच्छाणि 

सोऽचिराद्याति इत्ययः नाहरव्यन्नमाखस्य' न धा- 

स्यति य; शिरः| एकासटदर्मुढाल्ा सद्यः प्राणान् 

क्वाति सः। बलवान् दुबलो वापि सम्मोहं योऽधि 

गच्छति | खत्या्यमानो ब्धशस्त' धीरः परिवर्जयेत् 

उच्वानः सव्वंदा येते पादौ विङरते च चा | विप्र 

स्ार्श्ीलो वान ख जोवति मानवः | शौनपादक्षरो- 

च्छ. 1सच्छिन्चश्ासदच यो भवेत् । काकोच्छासचच योभ- 

त्वं लत धीरः परिवज्येत् | निद्रा न च्छिद्यते यद्यो 

पा ज्ञागृ्तिं षवदा । श्यो दा वक्त काभम्तु प्रत्याख्येयः 



काया [ २९८९८ ] 

उत्तरच यो लिद्यादुह्वारांचचं करोति 

यः! परेतैव्वौ भाष्ते सद्ग" प्रेतद््प तमादिशेत् | 

खेभ्यः सरोभक्ूपेभ्यो यश्य रक्तं॒प्रव्तरे। टएरषस्या 

विषात्तस्य सद्यो जद्वाद् जोदितम् | वातालोला 

ठ हदये यखोद्धंमहुयायिनी । रुजाच्चविददेषकरो सख 

पराप्षरसंशयम् । अनन्धोपद्रवशलतः शोफः पादस 

स्थितः । परुषं चन्ति नगरीन्त॒ खखजो गुह वजो हयम् । 

अतिसारो च्वेरो हिका खदिः नारभेत । श्वा- 
सिनः कासिनो वापि यख्थतं परिषलयेत् ¦ श्वेदो 

दाहश्च बलवान् का श्वासञ्च मानवम् ¡ वलवन्त 

स जानता) 

सपि प्रासव्वियुच्नन्तिन संशयः! शवा जिद्धा भवे 

दयग्य सव्य चाच्ति निभव्जति ! सवञ्चं जायते पूति 

यख तं परिवजयेत् । वक्रभाधव्य तेऽच ् ा स्िद्यतञ्चर- 

णावभौ | च्ु्ाङुलतां याति यरा गमिष्यतः। 

अतिमात्र लघूनि ख्थ्गाँल्ाखि युरुकाणि च | यखा- 

कश्या चिन्नयो गन्ता वेवस्तालयम् | पड्कामत्धये- 

वसातेलष्टतगन्धांश ये नशाः। खशटगन्धांश्च मे वान्ति 

गन्तारस्ते यमालयम् । यक्ता ललाटमायान्ति वचिं 

नाश्चन्ति वायसाः! येषां वापि रतिनांस्ति यातारख्ये 

यमालयम् । ज्वरातिसारशोफाः ख् ये7न्योन्याव- 
सादिनः | प्र्षोणबलमांससख्य नासौ शक्यचचिकिल्छितुम् । 

लोख यछ चत्त. षणे दौ भि श्ितेस्लय। | न शाभ्यतो 

ऽच्चपानेख तद्य स्टररूपस्थितः । पवाक शिरः- 

छलं कोष्शलद्च दारुणम् । पिपाखा बखदानिख 

तख ऋ्छय रुपस्वितः । विषनेणोपद्यारेख कमं भि 
एरातेः। आअनित्यत्वाञ जन्ननां जोवितं न्धवं 
बेत् । परेतभतपिशाचाञ्च रक्चांसि विविधानि च। 

भरणाभिभखं नित्यपसपं न्ति मानवम् । तानि मेषल- 
दोग्थखि णतिन्नन्ति जिचांखया । त्ान््रोवाः किया 

सव्वं भवन्त्येव गतायुषः” । | 

शाल ए*्न° छा° वा" अलच् शां चां । वल्कले । 

एालिक्य ए" कलिके ख्पकमेदे भवः ष्यञ, । गानमेदे तञ 
गानं देवलोके स्थितं वाद्चरेेन तन आनीय मरलोके 

प्रचरतः यथा इरिवं* १४८ र, 

५्ालिक्यमानं व्क रुविधानं यष्ट वगान्धर््दा हरन्ति । 

जया शोखाभथ नारदस्तु षडर्ासरागादिरुकाधियु- 

कताम् । इङ्वोषकन्तु खयभेव लब्यः चवंथघोधं नरपप्नियारयम्। 
रट् ङगवाद्यानपरा ३ बाद्यान् वरापसरास्ता जग्ट्धः 

चाया 

पतोताः) श्याशारिनान्ते च तत तोला र्भ्भोल्धिता 

स्वाभिनयाय तजक्ञा | तयाभिनोतै करगालयद्ये 

हतोष राभद्च जनाह् नेख । थोके दार विगालनेना 

खेमा च राजच्नथ नभिखक्ेशो | तिदोनमा चाप्य् 
मेनका च णएवालयाऽज्याच्च इरिप्रियाथम् ) जगु 

स्तयेदाभिनयञ्च चक्रिय कामेन नसोऽनुकूतेः 

नाः वादधदेदे ऽ्यतुरक्तचित्तः संष्टव्यगोताभिनयैरुदारै; । 
नरेन्दररनो ! परितो षितेन ताम्ब,लयोगेन वराप्सरोभिः) 

तदागनामिनदं वराद्ृतास्तु कष्णे एखया भानभयास्तधेव | 

फलानि गन्धोत्तसवन्नि दीराग्डालिक्यगान्धपेमथा 

तच्च , श्ण या च लिदिवाच,देव ! अदुयहारं 
भवि मानुषाणाम् । स्थितशचरम्द रितिकचैद णयः 

जयामास श रौक्छिणेयः। च्धलिक्यगान्वधखदार्ज 

नेष साम्ब लभय पुयुक्तम्। प्रयोजितं फ्ुःभिरिन्द्र 

ठल्यग्छालिक्यमि्ट सततं नराणाम् | शुभावहं 

दृदिक्रर पुशस्तं भङ्गल्यभेवाथ तथा रुशख्यम् । पश्च 
ष्टयभ्य दयाव नारायणय टशदारकीक्ति. | लयाः 

व दमेधुरावहञ्च इःस्वप्रनाशं परिकीर्य मानम् । 

करोति पापञ्च तथा विदन्ति ्टश्वन् सुरावासगतो 

नरेन्द्रः | दालिक्यगन्धवखदारकौत्ति्मेने [किलेकं 

दिवसं सखम | चत्युमान† न्टपरेवलोऽथः ततः 

पटत्ता चकृमारजातिः। माग्वैजातिच्च तथा प 

राखि दौपाद्यथा दौपशतानि रजन् ! | विचेद् 

ष्ण सनारदक पृदयुस्न द शयं न पमेनखखय: । विन्चात 
मेतद्धि पर यथावद् थभाव्राखि जनेस्तु लोके 
जानन्ति ऋालिकगुखोदयानां तोयं नटीनास्थ वा 

सदर । कनात हि शक्यं ह्मिवान् भिरिष्वां यलाय- 

लो वा यशतोऽय वापि । शूक्यः न च्छालिकषख्ते 

लपोनिन्ताने विधानान्धथ सच्च | ष यासरागेष च 

तन्न काय्यं * तसं कदेशावयवेन राजन् ! ! लेशाभिधान" 

छकुमारजातिं निढा दुःखेन नर: प्रयान्ति । राल- 

कय्रगान्धवयुयोदयेष ये रेवगन्डपेमहभिठवा; | निशं 

प्रयान्तोत्यवभच्छ बुद्धया कालिकगमेवं मधु रदनेन । 

मैमोत्तमानां नरदेव } दत्तं लोक्य चाल सछकाम्ययेव" | 

ङि श्लौ चयो-वा० कि! गहागामन रएज्ञाक्षरकोषः , 

ङिक्नो खी चिक इव्यक्त' नासिकाथन्द् कमात शब्ध 

यति कन-खच् गौरा डरौष् | (माकदिकनौ,. इषम 

“चिक्रनौ कट् का खच्या रौयोष्णा पद्िपिरशत् । वात 

काका "कक कवकाण्का = कठ ककव त क क क 



4: 

^“ रक्त्री कुश्डमिवातकफापडा'› भावप्रण तदुगुखोक्तिः। 

शकर इ" छिक् धत्न्यक्ग चद् करोति लट । इ" 

ख र्६अ० उक्तं दकारे रूगमेरे "कङ्, > भपिरोलपरख 

चिख्छिङद्धनख्िकराः" “स्तनी खंन्ता भ।वभषकक्षपिौकणो- 

 जिक्कराः” "खिक्घरः कपूर च पिरोलौ चाङ्कि 

दचिष्वाः"  ({श्न्द्रव्रार 

छछिक स्त्रो चिक शत्यव्दक्तं शब्दं करोति कड | शते । 

छङ्कार ९४ खिगिव्यव्यक्त शब्द करोति कं-अख। स्टगमेदे । 

किक्तारो खूगजातिः छकवाकः क्त्.टः प्रोक्तः” इ° 

स° <६शअ^ । 

दिकिका सटी दिका चुत सध्यतेनासत्रखाः बा ठन् । 

चिकन्दां (नाकदकिनौ) भावप्र° । चात तल्यं । 

षित लि° का-क्त वा इत्) छिन्नं अमरः इङभावपन्ते 

छित्ति सनो खदै-्गिन्। १ददेदने कत्तं रि क्रिच। रकरञ्जट्े 

शब्द्र° | । 

स्वर नि° चद्-ष्वरप ट" दख तः । शवेरिखि, रशत" 
श्धेदके च उणादिक्ो० | चित्त्वात् लिया ङोष । 

दिद द्ीकर्ये रुषा भ° सक° अनिट । दिनन्ति छिन्त 

इरित् | यच्छिष्दत्, खच्छत्सोत् अच्छित्त “न दिन्द्या- 

चख्लोमानि” “न च्छिन्द्यात् करजनखम्'” मतुः 

"“अच्छिन्द्च्् माङ्गानि"" भार व° १२।६शअ । नभिदा- 

दित्वात् चङ छिदा । “कम्रं स्यः पचतेभावः कमर स्था च 

भिदाद्यः”* इतय् क्त: ततः कम्पं कत्त रि प्रत्ययः छिद्यते 

कटःखयमेव । ददरः खयं खिन्नः । ` 

अप-+-अपलष्य छेदने“ रतस वा रषा पच्छ घव पुनभेवत्यपि" 

शत° व्रा ५।३।४।९। [ ४२० पु द्यम् ॥ 

श्वव+ विभागमेदे } सच देशिकाः कालिकञ्च वच्छेद्शब्द् 

वि+अव+व्यावर्तने 1नराशने व्यवच्छेदः । 

शा+ चाक्षः हरये । (क, डयार्योया) अपहरणे “या- 

| न्द् रि्वराष्च॒ च?? नारदः | ““निषतामाच्छिचचत्ति 

नः कभा" । सभ्यकडेरे च । ““सखाच्छे तृखाम्ब हमेतख 

घचज्धानपिं चाहवे" भा व° १६६ श्ो° | 

{ २९९९ 1 

छट्+समूखनाशने । "किं वा रिपू सतव शशः स्वय इच्छन्ति" 

रथः “ध ङ्छेत्,' प्रभवति यच्च सप्रसप्चिः" चङ्ु° | 
परि+-श्यत्तया विभागे परिच्छेदः | (यशःपरिच्छनुभि- 

यत्तयाशम्”” रभ. ! “(वरि च्छिननपरभार्जिने सयान 

विष्णुना कुमा० | 

 #+ िजमे भेदे च “विश्छिद्य तो चरेत" हरिव 

७४१ 

ह्द्र 

८५३०० । ““यदङ्ख"पिच्छिन्न' भर्वति शतसन्धान {मिव 

तत्” शकु । [ च्छिदः” रामा° सुर १७।१. 

षद लि दिद-किष. ' रेदनकषततं रि । “रामस्य ृदथ- 

दक नर िद-कर्न् । वज उणादिको। 

छदा श्लो छिद-भावे भिद् चः | शेदने। 

दिदि स्त्री छिडे-इ्न् किञ्च । १पर थौ रवजे उच्चल°। ददेत्तथि 

त्ि° । { ४करवाले च भेदि° \ असौ उच्चल० । 

छिदििर इ" दवद-किरच । ।कृढारे रपावक्े, श्रत दे, 
ददर लि° दिद्-क॒रच | वैरिणि, रधृ्ते शढेदके, ४केद- 

नद्रव्ये च मेदि० | कम्प्कन्तेरि क॒रच | ५ खयंखिच्व 

तनि° । ““संलच्छते न ्छिदुरोऽपि हारः" रषः | 

छिद भेदने खअद्० चरा० उभ सल° सेट । छट्रयतिते 

पचिच्छिटरत् त । दिद्रितः द्द्रम् । 

द्र न छिद-रक दिद्र-अचवा। दषे, रेगतते, शेव. 

काये ४च्धोतिषोक्तो लग्नतोऽषटमस्याने । “छिद्रा ख्यमशटसं 

ख्यानम्” ज्यो त° । “छिद्र निवारयेत् सवे अथकर- 

खखालुगम्” मदु: | “दधद्रेषमयां बड्धलोभवन्ति" शङ्ख 

*नाख {द् परोविद्यःत् विद्याच्छद्र परख तु""सहुः। 

देहे द्ट्रिशं ख्यामाह़ यान्न मितान्षरयोः 

"रोमृणां कोटयखु पञ्चाशद्चत्चः कोटय एव च | सप्र 

षिस्तथा र्वाः सद्वा: खेदायमेः सह । वायवीयै- 

विगण्यन्ते विभक्ताः परमाण यान्न । ^पूरकटित- 

सिराकेशादिखह्ितानां रोसृष्वाम्परमा णवः सच्छा च्डय- 

तरपा भागाः खे दसलवणशुधिरेः सह चतुःपञ्चा- 

शत्कोट तः तथा सप्रोत्तरषटिलक्ताः साडः पद्धाशत्यहख्- 

सद्िताः वायबोयैर्बिभक्ताः पवनपरमाणुभिः पृथक् 

छता विगण्यन्ते' भिता० | रता खन्ताच्छदररंख्याः 

स्य लच्छट्रसख्या तु नव छखनेतरवणना सादयपायूपस् 

श्यानभेदात् ततृसख्याः तुल्य त्वन ५नव संख्यायां च 

हिदकणो लि. दिद्रयुक्तः कर्णऽख । दलंलणद््पच्छिदरयुक्त 
कणेविधिष्टो छिच्नकणोशब्ट् दण्टम् | 

छट्रदथिन् लि,° छिद् पश्यति दशथ-श्णिनि। १२न्ध् न्वे - 

षिखि रिपौ। कशडरोकशब्ट् १६११ ए दभिते 

योगश्च बाश्चव्यपुत्रे २विप्रभेदे च ^दिदर्द्थ चनेन 

तथ? बाश्वव्यवत्खयोः । जातौ च्रोन्नियदायादौ बद 

केदाङ्गपारगौ'* छहरिवं* २९अ०| [राजनि 

छिद्धवेरेहौ स्तौ चद्राघाना वैदेही । गजप्िणल्याम् 

दिद्रान्तर् ६* खिद्रमन्तमेध्ये यद्ध । नठे । राजनि* । 



शत्र 

द्िद्राफल न° खिद दूषष्यमाफलति ्ा+फल-खच । कप- 

टहेतौ भायाङ्पे फले राजनि° । 

हिद्धित विर द्द्र-कम्भण्णि क्त) १कतवेधे विद्धं हेमचर । 

खद्र+तारकां० इतच् । रजातच्छिदर | [ विश्वः। 

छर लि° खिद्-ष्वरच वा दख न तः । छ्त्वरणन्दा्े 

छ्ित्र ति दिद-क्त। १शतच्छेदने लने अमरः | “सुच्छि- 

धन्वा विरथः” देवीमा | >विभक्तं च “छिन्ना 

स्वमिव नण्चति" गोता । रमन्त्रभेदे कुमारश्ट् २१६० 

° दश्यस् । ततः (“सनव्यन्तगनौ तात्” पार कन् । 

चिन्नक रैषच्छिन्नं । साकल्येन 

सम्बन्धाभावः प्रसतिवाच्यया दििदाक्रियया ज्ञाय 

५“चखनत्यन्तगतिः 

कम्र ण एकटेशप्रतोत्या साकल्येन सम्बन्धाभावो गम्यते? 

सि° कौ । आगन्तुषु ष्टञ्च बेर श्वणभेदे । 

““'कनेकाङनिरागन्तुः स भिषग्भिः पुरातनेः। समासतो 

खच्चणतः षङ्धः परिकोकितः। दिन्नः भिद" तथा 

दटमा्स्तरटः षठ" तेषां 

वच्छयाभि ललणम | तिर्चोन कलु्वापि यो वुणञ्चा्थतो 

भवेत् । गान्नख पातनः चपि छिन्नभिव्, पदिश्यते । 

छित्रिकण तरिर्डिन्नः कर्थोऽख “क्ये लच्चणख'" पार पूवख 

विद्ध' चतः पिञ्खितमेद च| 

टौ प्राप्रे बिद्टादिलवात् न दीचः। छिच्चकणेद्प 

इवचश्यवुक्तं । दिन्नककम््ं विपाकस्तु भ्टगुभारते 

<अ दशः । [ लतायाम् । राज्ञनि° | 

द्ित्रग्रय्यिनौ दिन्ना यन्व्नो संज्ञायां कन् । तिपथिका- 

हिव ति छ हंधं संषयोऽख । बेदान्तदिचवण 
परिपाकेण निटत्तमशये । दकिच्रसंययादयोऽष्यत 

छिन्ननासवबिश्ङिच्ना नासाञख | द्विधा भूतनाशिके तद्य रोगख 

कम्रं विपाके ग्टपुभारते ८अण्डश्यः। [नादी) राजनिर। 

ित्रपत्रो खनो पत्रं यद्याःङोष | अम्बाया । (चखाक- 
श्िब्रमस्ता स्तोत्रं मस्त यश्चा: । दथमडाविद्यान्तगते 

देगोभेदे । “मेग्वौ दिद्नमस्ता च विद्या धृमावती तथा? 

तन्न्रखारः। 

छितर ए० चछिद्धः सन् रोहति रखषट-क । {निरुकथ्े 
राजनि° र्युडचगराम् स्तौ अमरः १सयेकेतकधां ४यद्ष- 

क्याञ्च स्त्रो राजनि । 

छ्छित्रवेथिका स्तो छिन्नो वेथो याः रुन्नायां कन्-टापि 
अतरन्वम् । पातयाम् (आक्नादी) चन्द्चर | 

दित्रश्डास ५० कम्मा° । चुद्रश्ासशन्ट् रेश८श्ले दित 

प्रद्तवाक्योक्तो श्रासभेद्रे | 

{ ३५०५ 1 चूर 

क्ित्रास्त्ौ दद-क्त। +युच्" २ इस्थाह् विश्चः। 
छ्ि्नोह्धवा स्त्री छि्नापय् भवति दटु+भू-खच ! प्रद्न्य 

राजनिर , 

क्रिलिहिर्ड ° पाताखगरुडञ््ते दशिलिद्िशडः पर) 

इष्यः कफल्नः पवनापडः'” भावप्र० तद्गुशो।क्तः 

ददट्का रो कक् इतयव्यक्तण्दः कायति वक पषो. 
रढ्न्द्ाम् (क् चरो) अन्दारेचि 

न्दर एस्त्री ख् इत्यव्यक्तः शब्टोदायं तेऽख्मात् द. 

यादाने अप षो० । (बुद्धो) इति ख्याते सधक; 
न्द्र शब्द् ११८२८४० खद्वतवाक्य दग्धम् । '“शन्द्रोण 

विड्भद्गे खोवास्तन्भो विजम्भ स्” चखु° | स्त्रियां 

आतित्वाद् ष् | एषो. दुशन्द्रि रथत्र “भवृष्द 

न्द रिमत्क्षणगन्धो यथा” छतः । "श्च्छुन्दरिः भान् 
गन्धार (लवा) पलशाकन्तु बरटिण " मुः । ““पत्नणाकं 

पिं! त्वा गन्वांस्खछछन्द्रिः शभान्”” यान्न" । 

दयुच्छ, स्तो दुश्कायान् ` (शवा शामा रला दच्छ 
पिङ्खग्ला ग्टडगोधिका) करः परदुषटा द पुच्धाभानड् 

वामतः?" इ° स° ८६० याबायां 

शभदत्वशक्कम् । 

छट देदने बा चराग्डभ° षे तु कुटा० पर. भक. सेट् | 

डोटयति ते कटति । अच्छ वत् त अच्छ, टत् । 

द्टड सादने तु ङ परण सकण्सेट्। षुडति ऋच्छ डीत् 

चुच्छोड [छोड । 

छ्ड पिधाने म्वा प, सकष" ३े६। कोडति अच्छोडोत् च॒ 

द्र न° श्द्-रक् षो | प्रतकारे ररश्लो च उणा- 

ष्दिको° ' [ चुच्छोष। 
चुप खे त॒ परण सक अनिट् । पति अच्वापृकत् 

प इ ङ्ण-कत्ंरि क, वजयं क वा। शुपरे चखाद 
चो रेस्यशेने मेदि । श्चपले लि° च्ाधारो क) 

गुद्धे पुर विश्वः । 
कद्क न° चुदुक+एष)* । चुके चओाधरप्रदेणे । "कख 

भ्यां ठबुकादधि"” ह. १०१६२)१। -ख्बुक व्यपदिशन्च्.व 
सैष प्रतिष्ठा कैश्चानरः* शत. ब्रा १.।६।१।११। 

चुर ददे भ्वा"परन्सक* सेट । ोरति अच्छोरीत् । चुच्छोर 

चुर छेपने त॒“ क" पर० सङ" धैट्। करति अच्छुरोत् | 

चच्छरोर रितः । “दूरत ग्न वियदुचनेषि चिल :०” इ, 

च° २४० । “क्लम लवच्छ रित पयं न्ते पथ्यं ङ्क तले" 

देशङ्° । “मनःयिखारिचक्करिता निषेदुः” कषा" 

तखा वामवः. 



हेद् 

छर। स्त्री खरक) सौघलेपनद्रग्ये चाया चख (अलि 

च॒न्)हारा । 

रिका स्तो ुर-ेरेक साधक टापि चत दत्वम् 

र-बा० कष्न् °] स्वनामख्याते अस्त्रभेदे । 

रिकापत्रौ स्ह द रिकेव पन्रमम्याः खनिष ! व्येलानता* 

४ याम् राजनि°। 

छ्रित लि° दर क्र । २खचिति जटाधरः । श्छिप्रे ३चिच्र 
` च ति् परखरेण च्छ रितामलच्छद)” भाषः । 

द्रो सत्र दरक गोरा" कोष । दुरिङ्गायाम ्वनिेनौ 

` अरतः। 

रिका स्त्री ढ् रिका+एषो० । १द्रिकाथं श्वन्धप्रायां गवि 

«गोष ब्राह्मण स्याच्च छ रिकायाख्च भेदने करिकाया 

बन्वदाया गोव हनायं नासाभ दने"? कद्ध ° 

रो स्त ड री-एषो० | ङ् रिकायां हेम° । 

दे खन्दौपने वा चु° उभ° प भ्वा° पर० सक सेट. | 

छटयतिते श्ट्ति अचिच्छदत्-त चच्छदत् त 

ऋच्छदीत् ' 

द् देवने दौ प्तौ च अक वमने स रुधा० उभर सेट । 

क णत्ति च्छुन्ते एरित् । अच्छ,दत् अच्छी । अच्छ 
। हिट कर्िष्यति-खत् खति उदित् खदा खवा कट च्रः 

च्छ प याचने हिक शब्दे अक वा चरा० उमर पचे भ्वार 

परण सेट । उपयति ते ङपति | खचिच्छ.पत् त-अचं 

पेत् न | अच्छर्पोत् 
डका ९° छो-बा रकन । ग्ट इासक्त सटगपच्छादौ र्नागरे 

विद्ग लि ेद्दि । विदग्धप्रिये चब्दालङ्कारख्पे 

*अनुप्रासमेदे अलप्रासशन्द १७८ग्* इश्म् । ४मत्तायां 

श्यां स्तौ शब्दा्धे)वि०। [दशम् 

देकापञ्ुति श्त अर्थालङ्धारमेे । अलङ्कार श्टे पु* १९८ 

ददे डेदने द° चु° उभ° सङ, सेट । ङे द्यति ते अचि- 

च्छरटत् त 

ष किद्-भाने चञ् अथ वा। छेदने ^“अभि- 

ज्नाख्डेद्पातान क्रियन्ते गन्द्नद्र्मा'' 

कलं रि अच् । रदे दके, भाजके दं शुषं गुंड द्- 

निति" लोलावतो | शस्व णड , लि° 

“वला हक्य द्विभक्ररागाम्" कञमा० । “विखकिचलय- 

मेषः । खण्डा तु विलिङ्कस्वोन 

सखि गौरा" डनेष् | तदोनित्यसहेति उञ् । द्ध दिक 
निलच्छेद्ाहे वेतस! 

द 
कुमा०। 

कमणि घञ | 

ष्दरेद््पान्धे यवन्तः'" 

[ .३००१ ] 
क 

द्य 

द्ेदन नः खिद-भावे श्युट् । दिधाकषरे (करपाददतो- 

भङ्ग > दने कथेनासयोः"यान्न"। क्षरणं च्दयढ । २खद- 
नसाधने “तद शस्त्र शस्त्रविदां न शस्तर' क दनं का. तम् ” 
भा" स० ५४अ । क्तरि ल्लु | रदे दके ति 

श्िद्नोय पुटे दनाय ऊजकालुष्यभेदनाय {हित । शकत- 

कने राजनि“) किद्-कम्म खि अनोयर् । श्ेदयो तरिर 

छेदादि ए नित्यमदेलीत्य्थे उञप्र्ययनि मित्ते . चब्द् गे 
^ छद् मेद द्रोह दोह नन्तं कष तीथ 

संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग विप्रकषे प्रेषण संप्रद्म विप्रश्च 

सच गणः 

विके परकषे (विराग विरङ्ग च)" पा०गभ्सू^ । देदिकः 

छेदि ए खदन् । ¶वजे उच्च | र्त्ति त्रि° । 

श्वद्ख शौ ए० धरिः । [हिमच०। 

ददित लि. ्टेदो जातोऽद्य तारका इतच् । दिषाकते 
य नि" कत्त योग्यः ककं योगप्राथै ण्यत् । भेत 

योग्ये “शोषं च्छे द्यनतोऽहं तवास्”' भट्टिः । 

र दयास्षिरोगरप्रिततिषे घोपायाः शचश्तोक्ता यथा^“अथात- 

ग दयरोगप्रतिरुषं व्याख्याखामः । स्तिग्ध' रेक्तवतो हा 

छप्रविष्टद्य यल्रवः | 

लावः | ततः संरोधितं दरणं खिन्न" परिषट्ितम् । 

।॥ ५ ~¬ 
संरोषयेत्, नयनं भिषक्चथो सत 

सम्प्र यत्र बलोजातं ततेतज्ञगयेडिषक । अपाङ्ग" प्र 

श्वमाणसछ वडिशेन समाहितः ' चण्ड गराष्टह, भे“ 

धावी छचोषख्छले ख वा पुनः| नचोत्तापयता चिप्र 

कायं मभ्य चतं तु तत् ! शरूपातभयाद्चाख वर्मन या- 

'हयेह्.इम् । ततः प्रशिधिलोभूृतं लिभिरेव विलम्बितम् । 

उक्धिखन्धण्छलासेण लोच्छोन परिशोधयेत् | विष्ठक्त 

सवेतचचापि कष्टाच्छ. काञ्च सणडलात् । नीत्वा कनीन 

कोपान्त' छिन्द्याच्चतिकनोनकम् | चतुभामस्यिते भार 

नाचि व्याएतिम्षति | कनीनकबधादच्ल' नारो चाष्य- 

पजायते । हौनच्छेदातम् नटं ोरमेवाधिगच्छति । 

श्रमे यच्जालवदवयपि तदग न्राज्यं लम्बितस। @ि- 

न्द्यादक्रो ख शस्त्रे ख वतं शक्ञान्तमाितम् | प्रनिसा- 

रणमच्छोस्तु तनः काय्य मत्न्तरम् | यवनालद्य चर्ेज 

लिकटोक्ञ वणस च । दयित्वा ततः पञ्चाह्वप्नीयात् 

शलो भिषक्| देशनेबलकालन्नः स्ते दश्वा यथा- 

हितम् । वश्वत् संविधानन्तु तद्ध कु्ाढवःपरम् । 

लप्रहान्छरक्वा करभ्वेदं दत्त्वा शोधनमाचरेत् । 

बीजामलकमभुकेः साधितं पयः। 

ले दिरङ्कः कतौ दसंयुतम् । 

करञ्ज. 
हितमाश्चोवनं 

मपु कोत्पलकिच्जशकटूवी 



हेदि 

कलकय सखन । प्रलेपः स्तः भीतः चोरण्ः 

सौख्याञ्चगरपहरोदम््ं गेषं भवेद्यदि । मां 
चाल्यन्द्धिनिभच्रौलं रक्तमधापि वा । धूसरन्तहु यद्खापि 

त्र.उत्तद्पाचरेत् | चम्प्राभम्बहले यत्त स्ञायुमांसषना- 

इतम् । शेद्यसेव तदम्ब खात्लष्णमण्डल गञ्च यत् । विशड्- 

व्थंभक्तिट क्रियाखक्षिगतक्तमम् । शिच ऽप खि भवे- 

व्वम्यम्यथास्मनुपद्रषम् । सिराजाके चिरायास्डे कटि- 

नास्त बुद्धिमान् । उक्घिखेन्मण्डलाये ख वड 

नावलम्बिताः ! सिरा पिडका जाताया न सिध्यन्ति 

म्प वन्द्रण्डलायरे य॒ तासाञ्छे देनभिष्यते | 

रोगयोष्चौ योः कां सम्मोधक्तं प्रतिखारणम् | धिधि- 
चापि वधादोष लेखनदरव्यसभ्तः। सन्धौ सुखे्य 

शस्त्रेण पवेणोकां विचिः | उत्तरे च त्िभागे च 

वडियेनावलम्बिताम् । छन्दयात्ततोऽङ्ं मखे खादचछनाडो 

हतोऽन्यथा । प्रतिसारणमत्रापि. रेन्ववचौद्सिषदरने । 

लेष्ठनोयानि चानि व्याधिगेषद्य भेषजम् । शद्ध 

शशटरपेनङ् भणल.कोञ्च ससदरलाम् ! सफटिक' कुर- 

विन्दश्च प्रबाला्सन्तकन्पथा | वेदूर्योपलकं खक्तामय- 

-जरजांसि च | सभ्भागानि सभ्पिधव साद्ं खोतो- 

शञ्खनेन ठ । चरणांञ्चन कारयित्वा भाजने नेष 

` श्टङ्जे। संस्यप्योभयतः कालभङ्जवेद्धततः वृधः | 
अरम पिडकां इन्यरह्पिराजालानि तिन वै 

अशेस्तथा यञ्च नाम्रा शुष्कार्ऽवु' देव ४ । अभ्यन्तर 
बमं शया विधान तेष, वच्छते । व्ते"पसतद्य निभं जय 

स्च्योत्क्ति्य प्रयल्लतः ¦ मण्डलाप ख नोच्छोन मृते 

छिन्द द्भिषन्वरः ! ततः सेन्ववकासोसढन्णानिः प्रति- 
सारयेत् । स्विते च रुधिरे द्म <हेद्म्यक्थलाकया । 
ल्षारेयावलिखेद्वापि व्याधिरेणो भवेद्यदि । नौोच्छ रभ. 
गतो भागेस्ततो दोषमधिचिषेत् । वितरेञ्च यथादोष- 

माभष्यन्दक्रियाविधिम् ! शस्तकभ्ब ण् परते मासब् 

ख्यात् यान्तः”? ॥ 

केमण्ड़ इ" कमणो" चत एत्वम् । लादपितुद्ीने 
बालके (दो ड) उच््यचद्तः | 

देलक पग्र, ो-कम्बाखि बा" ठेकन् । १अागे रद्धास्ां 

सन्नी टाप । नावप्र शगशन्द् दशम् । 

कलु ष्णश्यो-वा- ष्टेषु) धोभराज्याभू चद्व 
क दिक लि रेदं निभि उख । नित दा गेले इ* 

प्रथयते । 

[ 
भेषजे: । 

॥ ३००२. ] 
च्छ 

1 

षि खदने दि० पर° सक” अनिट् । ति अच्छात् अच्छा. 
सोत् । चच्छो । ख।तः-दितः । { डेखोया) 

च्टीटिका स्तोखट-ख्ल्। तव्लंन्वङ्क ध्वनौ (बौ 
वाटिन् ए" ट-िनि । सैकते" विज्ञान , 
द्रण नर ष््र-भावे ल्युट. | $५रिव्यागे निका 1 

देषलङ्ग इ" दरवा" द्गस र्य खः । माठलुङ्ख (रावा. 
रेव) शब्द्रना* । । 

शिषह्वाराच्लो दोपालरखओरिङायाम् । “खजं तो गोल. 
नाक्ारा परद्वीपादिहानता। ज्ञायते पिते द्थेशा 
दोहारेति कोश्यंते"” भावप, खजुरणब्द २४६८४ 
तह्य दशाः । 

५.8 गतौ म्वा" श्राताः सकर अनिट । यते अच्छो 
णेचडिः चधि(च)च्छपुयत त। शेः उनि (चि) 
च्छपावयिदति ते। ‡ 

इति वाचस्पते ककारादि गरब्दार्थनिरूपणम् । 



+ फ न शुजात दता 

अकारो व्यञ्जनवणेभेदः स्पथखत्नसत्टोश्धारणम्थानं 

तालु, आभ्यन्तरप्रयतः जिह्ध'मव्यभागेन तालुष्छथेः 

अलसप्रायञ्च | मात्- 

तन्त्रोक्ता ख्य 

याहाप्रयल्नाच्च चोषसवारनादाः 

कान्यासेऽख वानमखिबन्ने न्यासः | 

याचकशब्दा यथा “जच्वतुराननः शलौ भोगो च 

विज्ञिया स्थिरा । बलदेवो जयो जेता धातकी 

खो विभुः । लम्बोदरो खटति शाखा 

कर काधघरा । दीर्षबाइरुचिद्सो नन्दी तेजाः छर 7- 

ध्िषः। कवनो वेगितो वाम्मशवन्छपद्ात्कः | छना- 

सतेश्चगो वेशौ चाभोदो मदविद्खलः'' वर्खोद्धरतन्तम् । 

अख ध्येयद््परं यथा (“जकारं परमेशानि ! या ख्यं 

मध्यक्ख्डनो | शरडन्द्रप्रतोकाथं सदा लिगुणसंयु- 

नम् | यञ्चदेवमयं वे प्चप्राणमयं सद-। ल्िशक्ति 

सद्ितं वः लिचिन्द् शितं प्रिये |” कामघेकतन््रम् । 

काव्येऽख् प्रथमदिन्यासफलं उत्त र रीर उता 

““जोमित्रलाभनित्यादि'? । 

ज ९ जि-जन-ज्-वा ड । ¶्व्य इये जन्मनि ३ेपितरि 

8जनाहू ने नि०ःसेदि" ५ विचरे हेमृक्तौ ७तेज श च्प्रशाचे 

च | शब्द्रल्ना०| €नेगे एकाक्षरकोषःˆऊो गुरूमध्यगतः» 

` इवय क्त गुरुभध्ये भरान्योलदययुक्तं खन्द शास्त्रसिद्धे 

(15) लिव १० गणे तस्य काव्यप्रथमविन्याते। "मु जगो- 

रुज ज"इवयक्तः रोगःफलम् सर्पाऽखय देवः" ११जाते लि 

छप्रभा 

प्राडट् शर तृकालदिवां जे" पा० अलुक् स°। एा्षिजः 

शरदिजः कालेजः दिविज्ः। “विभाषा वषेखरशरे- 

यदि” पार | वर्षेज वेज इत्यादि । “ततृपुर् लत 

बह्लम्”” पा० । मनसिजः मनोजः सरसिजं सरोजमि- 

त्यादि। जरायृजः गजः सखदजः उद्धिव्जः” । 

१२्बेगिते {श्जेतरि {५*णन्द् रमा [कुष्ण न°मेदि०| 
जकुट ए जं जात कुर्टानि कुट-क | मलयाचले रवात्तौ- 

जन्त भे ऊन इते क जच्वा० सपाद प सेट । 

स्वपा) सदद्यननं यून कलादेः सारेधाठकख इट् | 

जति जितः अ्रभ्थस्तसंन्नः तेन जश्चति। 

चजक्तोत् “उतेव स्त्रीभिः ड भोट्मानो जच्चडुते 

वापि भयानि पश्यन्" शतश्वा १४।७।१।१४। “यस्त्य ` 

अचिद्च्रति जेवत्यां खड जितिः" भाग० ४।२१५।५७। 
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““इविजं चिति निःशद्ध) ने मघवानसौ"' जलिभो- 
ऽनपराधे$पि'? भट्टिः । अख्धान्तःस्यादितां केचि 

मन्यन्ते । (“यच्छताभिति येश्ुक्ता्ते वै यजा 
यच्चणात्” विष्णु पु* यक्चनामनिसङ्गौ तथाद्भनात् | 

जक्त दाने श्वा द्ष्त छाणशंकन्सेट । इ्दित्करणसामथ्यति 

अनुपधस्यापि तम् । जङ्ते चअजङ्कि्ट । भित् । चजद्ध 
अजाङ्गि (जा) जङ्धम् । हदित्करणात् जड एते । 

जक्ष न° जच्च-भावे च्यट | भक्तये मच | 

जगचच्तुसू इ जगतां चन्तुरिव प्रकाशकत्वात् । खे हेमच° 

जच्चादि ए “जच जाग्ट दरिद्रा च चकास्तिः शास्तिरेव 
च। दौधौ वेदी च विन्नेयो जक्तादिः पञ्चकोगण।"” 

द्वयुक्तो खभ्यस्तसंन्े धाठुपञ्चके नाभ्यस्ताच्छतुः” पा 

जच्चत जायत् इत्यादि । 

जगत् दुण्गम-किष् निदितम् तक् च। वायौ रजङ्कते ति. 
मेदि° । र्विश्वे न° अमरः | ४लोके सचराचरे प्रमञ्च- 

भूते भोगोपयोगिपरिकरस्हिते मायामये संसारचक्र 

यथोक्तमभिवुक्तौः ५न निद्पयित्ः शक्या बिस्पट 

भासते+च या । शषा मार्तौन्द्रजालादौ लोकाः कंप्रति- 

पेदिरे । सख्ट यथा जगद्धदमशक्यः तच्जि्ष्णस् । 

मायामयं जगत् भाति वौचखापत्तपाततः” ।*जगद्योनि- 

श्योनिस्व' जगटन्तोनिरन्तकः। जगदाद्रिनादिश्च' जग- 

दीथोनिरीश्वरः" कष्ण | “जगतः पितरौ वन्दे पाव्वं- 

तोपरभेश्चरौ'” रघुः । 
चेष्टते जगत्"'मनुः। लोके “जगन्यपथांप्रसदद्भाठना" 

“युगान्तकालप्रतिसंहताकनोजगन्ति यखां सविकाशमा- 

सत”सावः । जङ्गमे “जगतां तशव षचच'” ् ध्यामन्त्र : | 

"यदास देवो लागन्तिं तरेदं 

क्रिबन्तत्वात् जगत् जगतौ दन्यादि्पम् ““एषन््हञ्ज- 

गच्छटवच्च पा निपातनप्चे जगत् जगन्तौ द्या- 

दिद्हपनिति केचिद्ा्स्तञ्खिन्यम् तख जढत॒लत्वेऽपि 

“नाभ्थस्ताच्छदुरिति" पार निपेधात् न हम् । शट 

ठलवतप्योजनं तु ख्यां ङोप् जगतो [हेमच० । 

जगत्कन्ते ° &त° । {श्वरे तदभेदात् २चद्खं खादौ 

जगच्छन्द् ए" जगतो चऋछन्दोऽख् बेटे नि° बुबद्धावः । जग. 

त्वा खन्दसा सुत्ये | -“खरोऽखि गयोऽमि जग 

च्छन्दः” ता° बान ९।५।१५ । 
जगत्णति ए* ६त° । ¶पग्येश्वरो तदमे<।त् रडरिहरादौ 

“यदा च वद्छाध्गिने जगतपते” कुमा जगदीधा- 

द्योऽ्यव्र | ‹ "जगदीशा निरीश्वर; कना 

७५२ 
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जगत्प्राणा इ* जगत् प्राखिव्यखात् 7+अम्-खपादाने घञ् 

६त०। वायौ आशरः “जगतृप्राख }! प्राणानपडरसि 

किन्ते व्यवसितम्” खा द० । 

जगत् साचिन् इु* &त । !६रे २८“ च हेमच० । 
जगत्सेतु ए जगतः सेतुरिव ख्बम्यौदाकारकलत्वात् । 

` परमेश्वरे जगतां सन्तारणदेतत्वादसंभेदकरत्वाञ्च 

वर्था चादीनां, “एष सेतविंधरष्ो लोकानाभसंमेदायः' 
नेत्य तथ) तवम् । अलुक् समा" | जगतः भेद रष्यन्” 

““दरौषध' जगतः सेदः” विष्ण् स° । 

जगतौ स्तनी गम-किष् “एषनाहचव्लगच्छटवत्”” पा० शट - 
वल्यत्वाल् छप् । १भवने | रष्टचिव्यां ^“खाययं भट्मते 

मभेख्ललात् गविमिक्वे न तथश्त्वभर् | यन्येलते जगदा- 

घारलात् तचखास्तथ) वमिति मेद: । श्दादथाच्चरपादके 

खन्दोभेरे छन्दः थब्ट ष्टम् । ४जस्व्ेभे हेम च | ततो- 

भवादौ उतृखा" अञ् । जागत जगतौनगदौ | ् िवां 

टाप । न्द्: शब्द उदा० । 

जगदम्बा शली ६वर | इरगांवां खाये क | जगद्म्विका- 

ष्यत । ““खदिद्ितिविनाशानां विष्राली जगदम्बिका?” 

देवौगोता । जग्रन्नाल्लीशन्दे उद्ा* 

जगदादि ए* त । !†परचेश्वरे । २तदभेदाइदराननादौ 

“जगद्ादिरना दिशस्" कुमा० 

ज्ञगदादिज् ° हहिरणयगर्भष्धपेख जगतामादौ जायते 

जन-ड । परमेश्वरे । ““भ्वाजष्ण् सालन" भोक्ता सहिः 

वश् जगदादिजः” विष्ण् स | 

जगदाधार; इ* ६त.! ¶वायौ शब्द् च | »जगदाञ्रये काले 
च “क्ालह्ि जगदाधार? ति त° | जगदाच्या- 

दयोऽप्बतर “जन्यानां जनकः कारो जगतामान्रयोभतः"” 
माधा | $ 

जगद्ायु(बुस्। इ* जगतामायुःखाधनत्वात् आदुः एषो° 

वा शोषः । वायौ । “अहः केशरिणः चेतरे वायुना 
अगदाकुना”” भाग्य० १४७द० । “चायुना दिषदां श्रेष्ठः 

विलो जगदादु्ा" भा० शा» १४०० । 
जगदूगुङं इ० ६त- 1 १परभेश्वरे । ““वश्डि परववेःषामपि युरः 

कालेनागवच्छे दात्” पात० छ तद्ध रूषरुखत्वखक्गम् 

नदभेदात् र्थिवादौ^खअथ ते नयः सकते मानयित्वा जग- 

ड. रम्” (शिवम्) ब्मा० । “नेन १२. माल्नामं युस् 
नवेन जगह, रोः” रषः । शेजगतापदेष्टरि.नारदादौ । 

नारदस्तु जगतोुरशब विवाय गगनं विङलङ्ु " 

नैष जगङ्धमोठरः पद्मी त° । ४जगद्धयो गुर्व्यो च | 
जगङ्गौरौ श्लो जगतद् मध्ये गोरी | भसादेव्यां शन्द्र। 

जगदहोप ए* जगतोदौपष्व प्रकाशकत्वात् । परमेश्वरे “तस्य 

भासा सरनिदं विभाति" जतिः तद्भेदात् र्शिवादौ 

“जगद्योनिं जगदौप जयिनं जगतोगतिम्" भार द्रो 
२०३ शशिवस्तषः । 

जगदुधाढ इ" ६ | शषरजेकरे । इगामृत्िरेरे खो । 
प् 1 वद्या; पूजाकालव्यवद्या । ̀ 

जिगभक्ल्छसार च्रानसारखते म्रन्धे च इगगाज्ख 

“श्रोशिव उवाच | प्रसीद् ऊगतां मातच्छं गच्निस्तारका- 

रिखि | ! खतएव श्ेशानि ! तवाहं शरश्यागतः। 

त्वया यत् कथितं पृवं' ततृसवेञ्च त" मया । जग- 

इालो महाद्ग चतुमेफलप्रदा । तष्याः पूलाविधि- 
दिनं काचस्तन्न प्र काशितम् । तदेव कथ्येशानि ॥ 

चरो ठभिच्छामि साद्मतम् । च्रीरेव्य् वाच । कथयानि 
महेशान ! सावधानावधारय | तश्चाः पूजाविचधि- 

दिनं समयं भावभेद्तः | कार्तिके शक्तप््ते चया 
इग नवमो तिथिः | चखा प्रशस्ता महादेव ! मङादगा.- 

परभूजने | प्रातञ्च सातिन्भे प्रजा भध्याङ्को राजक 
अता । सायाङ्क ताज पूजा लिविष् परिकौर्तिता | 
जपयन्नादिभिर्देव ! इति नौकाकिकी मनः| व्थान्यत् 
म प्रश्च्छानमि भ्टशष्व परमेश्वर | | सप्नम्यादि नवस्यान्त 

पजाक्षाल इतोरितः । लिदिने लिविध। पूजा द्शब्याञ्च ` 
विसव्ज येत् । पूज परेऽ रेवे ! तन्यत विजनम् । 
वेधितायाः प्रकारिष् तन पूजा परकोन्तिता | शित 
उवाच, ्रिरन्ध्याऽव्यापिनो सातु यदि खान्नन्मी तिथिः 

लिकाे निषिधा प्रजा जथं देव्या जगन्मयि ! । कथय 
महेशानि ! दति मे खुयोहृदि । च्ौदेवय् वाच । खा प्रात 
व्यापिनो यब्र वासरे नवमो निथिः। लिषन्य' पूजये- 
तत्न वासरे जर् दभ्विकाम् । शछङ्कततंव्यापिनी चापि 
ततर चाद्या महेश्वर } । एककाले लिधा पूजां साधकोनैष 
कारयेत्”' | 

इत्पजायां दधेम्या बलिटाननिषेधः तन्त्रान्तरो «चरी 

पाभ वाच | दथस्थां वलिदानन्तु निषिद्ध" जगदी- 

र | | कथं लिका पृजा.सा सम्ममवत् परमेश्वर || 
शिव उवाच "नवमोतिधिभाशित्य यत्र॒ पूजाविधिः 

भवेत् । निषिद्ध अखिदाभन्त॒ दशम्यां तन छन्द्रि ! । 

मव्रसीदिनमाच्रित्च पूजाविधिरिहोदितः, दशम्यां 

न + 
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अलिदानन्तु निषिद्ध" नान्र पार्वति" । क्ञानाखतखारे 

पूव" प्रकारलक्घा “लडकत्तं व्यापिनी दापि प्रातच्धेच्धदमो 

त्रिधिः । तद्दिने पूजनं कार्य्य" लिसन्ध्य' वरवर्णिनि ! । 

सिज्ञाखं पूजयेत्तव नेककाले कदाचन” । कात्यायगगेवन्त्रे 

षट्के ` (कुश्छ्चराशिगते चन्द्रो नवम्यां कान्ति 

क्ख श्र । उषदरखादितो  भादुदुफ्रमाराध्य यल- 

बाच्( एन्नारोग्यः बलं लेभे लोकसाचित्वमेव च। 

नां तिथि प्राच सहजः शनिभौमदिने यदि! प्पूज. 

बेनृमहाड्गं' शम्य क्ाना्थेभोच्चदाम्” | शक्तिसद्ध- 
मन्न “कान्तिं कद्ध पिते पचे नव्यां जगदीश्वरम् । 

लिकालभेकश्चालं ता वर्वर परमूज्येत् । श्ण मर्यो प्रतिमां 

शक्ता जगङ्धालवा विघान्रतः| पूजयित्वा परदिने प्रतिभां 

तां विसच्जं येत् । पुत्रपौ त्रघनैश्ग्यं संयु ताऽ भवेत् एरो”। 

बन्त्रान्तरे | «कुजवारे युगरादयायां नवग्यान्तु जगत्प्रद्धः | 

प्राता महेशानो तत्र तां परिपूजयेत्" तन्त्रान्तरे ।““ब्ि- 

कालं पूजयेट्द्रगां' सूखेनेकात्वरेण चदु) नानारल्नविधा- 

नेन गौतवाद्यपुरःखरम | कात्ति कखछ सिते एशे नवस्याञ्च 
विथेषतः । लत्व इं साधको लमभेद्राज्यमकणटकम्'” । 
योजिनोरत्यैः “कात्तिंकेऽमलपचो तु नवम्या विरे 

घतः । उद्ध.इान्तु जगड़ां पूजयेहोपमालया" चागम 

तत्वसारे “कात्तिकेऽमलप्चे त॒ नवस्याः भौमवासरे | 

प्राविभूता ज्गङ्गात्रौ युगादौ देत्यना गिनो"। उत्तरकामा- 

ख्यातन््ने “कालिके श्ुक्तप्चे तु त्रेयायां प्रथभेऽ- 

इनि । व्िसन्ध्यः पृजबेद्रेवीं दग मम्पत्प्रटङ्धये'" | 

कृल्िकावन्त्रे “कारके शक्रपच्चे व॒ नवस्यां जगद्- 

ग्बिक्ाम् । इग प्रपजयेद्धक्ता धम्प्रकामा्ध॑सिधये | 

इ गौकल् विद्योत पत्तौ ““कान्तिके शएक्नप्रचेऽङ्कि मौम- 

वारे जगत्प्रख्ध: । सषैदेवह्िताथांय ददं ्थभमनाय च । 

अविरासीत् जगच्छान््ये युगादौ परमेश्वसे"” | उतकाल- 

विवेकष्टतव चनम् ““काचिकेऽमलपच्चखय त्रो नायां नवभेऽ- 

नि । पूलवेत्तां जगज्खालो सिं हष्टढे निण्डुभोम्"। खूतिः। 

“बुगाद्या व्ंहञजिश्च सप्रनौ पाठतोप्रिया | रवेरदयमी- 

अले न तत्र तिचिु्मता” ¡ कत्यतच्वायवे “काति के. 

ऽमलप्च्ते तु युगाद्या भवम ख्टता। पूबह्भसमये तन 

४ पूजाविधिरिहोदितः" ॥ सत्यनच्वा्थये मविष्यषरायश्ज 

“कारके शपे ठ युगाद्या नवी खता । पूवा 
कषये कामिका परदिने ,यदि । तल पूनादिकं क्यात् 
भे एडगिवौन शाते" । ईंतिसागरे “"कात्तिकद्य दुगा 

द्यायाखद्धिकामो शचं येदुलाम्'” | ततश्च छक्तवचनेष, 

वच्ियेयु गादिल्वेन कों नात् ततृपूजायाख बुगाद्यद्न- 

कत्तं व्यत्वेन विधानात पूर्वां परदिनयोखख्याः सम्बन्धे 
परर्दिन ण्व कल्लौव्यत्ा नदत युग्थास््नेख अटी 

विद्धाया याह्या युगादया वधंृद्धिखेव्याद वचनात् 

यत्त॒ शावौ दौमनवमौ दग चैव ताथिनो। 

पूवं विद्धौव कर्व्येल्यादि वचन" तत् रतह्धन्न 

नवभोकत्व्यदुग्विवपरसू तञ्च व्रत" व्रतशब्द बच्छमाणं 

ग्यम् । जगह्खालोविद्योद् पनिभाह काव्याधनीतन्त्र 

७&एट° | “पार्वलुषाच । भगवन् ! प्रायनायेश ! सप 

लनत्वविशारद् | ; छता कात्यायनोविद्यासत्पच्ठिस्ि- 

लोचन ! | सद्धादु्गाजगद्ानीषिद्योवृपन्तिर्मेद्यतः । 

वत् सवे" बर हि मगवन् } लपया परमेश्वर } । नि देवो 

पर्चो “श्रीशिव उवाच । ष्टु प्ावरति | वच्छानि 

रच्छ परनाङ्ग तसू । यत् त्वा चभते देवि , सौ- 

भाग्यद्चखखत्तमज्् । एरा एरन्द्रषचाः खं श्वरत्वाभि~ 

सानिनः। ्राह्धः किमोश्रोऽस्छस्ञानठिरि चय् खरा- 

निति | अण इगां जगनुम+ता नित्या चैन्यदपिष्छो ॥ 

यतेषां धमेेदनाभिन्द्रादौ नां नियन्त्रणम् । करिष्या 

भयेति निञ्खिय च्योतीद्धपं दधावलम् । नेष्णमाषिर 

भृद्दगां जगद्खालो जगन्धयौ | कोटिद्वयं प्रतीकाशं 

चन्द्रकोध समप्रभाम् । ज्वलन्तः पर्त॑तमिव सवलोक 

-्यङ्करम् । तदूद्शुः राः श्रौ भयमाषमे जसः । 

क्रिमतन्न विनिश्चेतुः थक्तास्ते ह्यभवन् छराः। वायु 

माः सभाज्य किमेतत् परमाञ्च् तम् । विजानौोह्हि षर 

दयोर सातरिन्! दिशां पते! । ततो वादु तत्न गत 

स्त जोऽन्तिकिं ततः} ससन्तिकष्पायातं प्राह तेजो 

मये तनः | बलवन् ! कस्वमायातो वी“ कि्चास्ति 

वा त्वयि | खदा शक्ते इव" भुचिवौवलसम्भवम् । 

दति प्रत्, छया वायुः लं तत्रैव तिष्ठति । खादत् खौ नत् 

खमिति निदधौ वाये टम् | वायुः सवप्रयक्नेन 

नादाठु' तद्चचमोऽभवत् | वतो देवाः प्राह्करण्नि' भीता ` 

उरहिम्बमानसाः | ग्ने | तद्धि जानो छ किमेतत् कम 

चाद तस् । इय्, करो देवतान्द् रभ्नि्ते जोऽन्तिकं गतः | 

अमरो जातवेदा वा तेजोवाश्रितयु बाच तमू । स प्रोक्ता - 

मग्निरस्खि सवेद्ाहकशक्जिंकः | ट्धेनत् दम्य 

मिति तश ढं ददौ । अग्निः सर्वग्यतनेन दग्ध, ̀  नेत- 

तत्चचमोऽभवत | ठतो निव्रहते वद्धभत्वा शोऽपत- 
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. पान्वितः | एकव्रस्याः चराः स्वे मन्त्रयामाद्धुरत्तमस ¦ 

स्यभेवेश्वरो ननं स्तोष्ामोनेश्वरावयम् | इति निञित्य 

सधियस्तुष्,दः परमेष्ठरोम् । प्रादे'वगणाः सवे त्व- 

मोशा नेश्वरा वयम् | रशश्वरत्वाभिमानेन यदखाकं चदु- 

ष्क,तम् । चन्तुमहेसि तत् सवं कपया जगदम्बिके | तद~ 

रूप गोप्यः यगाङ्गल्यं स्वेमङ्गलम् । 

भिच्छामो देहि दयेन त्तम् । इय् क्तानां चवुद्धीनाना- 

विना सोच्छिवाम्बरे | 

कलेवरे । 

चतभजा महादेवो ररज्लाम्बरधरा शुभा। 

सदशी देधे नागयन्नोपवोतिनी | निनेबा कोटिचन्द्रा- 

भा देवण्गिखसेञिता । 

तदुद्रद् वय 

नेजखन्त ङिति तख्खिन् चभतृकषारि 

सखनेन्दरोपरि छोरा खर्वालङ्ारभधिता । 

वालाकं 

दशयामास देवानामेबं द्ह्प' 

जगन््रयो | लतम्तां ष् वुँ वा जगङ्धाबनी महेश्वरम् । 

बर प्रापुः घ॒रगणाययेर" लिदशालये । तल्मौवान्तड्िता 

देषौ मह्ादुगां जगन्डयी” | इयमेव कथा प्रायशः 

केनोपनिषदि स्थिता तहाक्यञ्च इन्द्रशब्दो €४२ र 

दशितम् ! इयांस्तु विशेषः तत्र॒ इन्द्रादिप्रनोधनाय 

प्राइर्भतया बद्यशक्रवा हेमवत्या ब्रह्ममात्रे नैव 
इन्द्राटोनामन्रजयशक्िरक्ता अत्र त॒ शक्तिशच्िभ- 

लोरभेदेन जगड्ालीर्ूपरेवाविभैताया देव्या माहा- 

व्यक्तिरिति! 

जगल एु* जगतां बलमच्ात् | वायौ लिक्ञा° । 

व्यानद्पख्वहत्तिभेदात् सवेबलजक्रियाहेतस्वख भद्रया 

ङन्दोग्य उक्तत्वात् तद्ध तथात्वम् यथा «सखयोयान्यन्था- 

सि. को्यवन्ति करम्णि ययाग्नेसैन्यनभाजेः सरणं 

इश्च घुष चअायमनमप्राजच्लनपानस्तानि करोत्येतस्य 

हंरोव्याननेवोदुमीयद्धपासोत" | बलस च सवेक्रिया 

हेष ङान्दोम्ये मूमविद्याया्क्े यथा ५बलं वाव वि- 
हानाह्.योऽपि ह .शतं विन्ञानवताभकोः वलवानाकम्प- 

यते ख वद् बहो भत्यथोत्याता भवल्् सिषठन् परिच- 
शिता भवति परिचरन्न.पसत्ता भव्ल्युपरोदन्द्र्टा भवति 

श्रौता भवति मन्हा भवति बोद्धा भवति कत्तं मवति 

शिन्नाता भवति चलेन बे एथिको तिष्ठति बलेनान्तरिकं 

बलेन द्यौ वेलेन परता बलेन देवभलुषगा वलेन पश्व 

बयार च तुखवनस्मतयः शापदान्याकोटपतङ्गपिपौ- 

रकं बलेन लोकल्ति्ठति बल प सस्ते ति” । सवं क्रिया 
आपु, च इते दारशतं यथा “वायब्याः खयः 

खरं न्दू -शेचेटाद्वः अरेशरोरसयन्द्नं लघता च" 

ॐ 
तदव 
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तेन स्केचशना वादुकाथंत्वोक्तया बरख च तत्र हेव 

त्योक्भना च भैर गशहेतुत्वमवस्तौयते | 

जगद्योनिं न्लौ जभवां यैगेहरिगोत्पत्तिष्यानत्वात् । १परमे- 

श्रे तस्य ॐनकवारि दत्कत् तथात्वम् । र्थिने शविष्णौ 

४चतुसखे ति नदभेदोपचारात् “जगटोगिरयोनि- 

स्वम्” ज्रुशरा० इद्ध सवे । ““जगदयोनिं जमरहोपं जयिन" 

जगतोगर्थनस”' भार भोर २०अ० चिवस्तमे । (“नारायणं 

जगद्योनि' प्राणं रषं भर् वम्” 'इरिव० १०७अ० । 

विष्ण स्तवे । ५ एथिव्यां यब्द्च° तदाः भूतचठदटयोत्- 

पत्तिख्यानत्वात् तथात्वम् । 

जगदा सी जगन्ति वहति धारयति वह-ख्च | रवे- 
धरायां मेदिन्याम् बिका° | 

जगहिनप्थ ° जगतोऽख्िलकम्मवतो धिनाशोऽन। 

कान्ते प्रलवकाठे । प्रलये च शब् {करयाशुन्धत" 

यथा भनुः | “यदा खपिति शान्तात्मा वदा सर्व॑" निमी 

लति। नखिन् स्वपिति द सस्ये क्मांस्मानः शरीरिणः । 

स्वकस्म्र भ्यो निवत्त न्ते तञ्च भ्नानिर्छति | युगपच् 

प्रलोवन्ते यदा तद्िन् महाल्मनि । तदायं सेभृताक 

खं स्वपिति निषतः। तभोऽयन्तु समाचिव्य विर 

न्तिढठति सेन्द्रिय. नच कुरूते क्रं तदोत्- 

कामति सतित” । 

जगलु(च्.) इ" जगता नम्यते नम-वा. कर्मिषु वा 

प.षो*तनोपः । जन्तौ वैशानरे «वङौ च भेदि विच 

जगच्, रिति पाठल्लतराँ । तनन जन्तो ननतवेन जगः 

तां नम्यमानत्वात् ङ्कस्तु सदैनेम्यमानल्वात् तथात्वम् 

जगन्राध ए ईत० ¶परमेश्वरेष शरवे “दत्य "देख 

सव शवरत्वात् तथात्वम । तदभेदाव् श्विष्णो । अथे °अच् 
तदय बभेरे न° ततृशेत्र्ध सच्नामताकारणं स्कन्दपएु* 

छदकशखण यथा “एतत् लवर चाद्य वपूभू न" 
भहाकनः । खयम् बदुद्नान् यतात खनाग््रा ख्यापितः 

हि त्व्” । तवृस्यानरौमातौ्भेदादि एरुषोत्तमतच्वे 

चत्र यथा 

जहपराख (थिव्यं मारतं वषे" कम्र भूलिरूदा्ता । 
न खरल भयानां भूमौ करम्ब विधौयते | ठार 
भारते वरै दचविषोदधिखंस्वितः। च्योडदेश इति 

च्याः स्नर्मभोचप्रदायकः । सहद्राडुहरे तीरे याव- 
हिरजमस्छरूम्'* । तोरा यडङतटौ वाननषरा्वम् 
““उपोष्य रजनोगकां विरजां इ नदीं वयौ । श्ञाला 

0 

क 
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बैरजते तीये टत्वा पिर्ड' पिस्ता | दर्थनायै' 

ययौ घौभानजिवं इरुषोन्तमम् | तं ददा षर्डरोकाजम- 

त्रः परमं चिः । च्पोष्य स तिलान ट्वा महेन्द्र । 

दक्िणं ययौ । उपोष्य सिला | तथा “खाष्ते यहार् 

इवते सिन्धोः रारे खपूरषम् । तदालभखदुदरूनो! 

तैन याहि परं खलम्” तेत्तिन्डतिः । अख व्याख्या 

सां ्यायनभाष्यरो “चादौ विप्रस देथे वत्तेभानं यार् 

दारूमयं षरुभोत्तमा खयदेवसाशरोर' वते जलस्योपरि 

वरते पूरुषः निर्ाटर हितत्वेन च्रपूरुषः तत् च्ाच्- 

भख दुदरःनो | हे! होतः,तेन द्ारूमयेन देवेन उपाख- 

मानेन परं स्यलं वैव्णवं लोकं गच्छेत्य्ः । ऋथर्ववेरेऽपि 

“आदौ यारु उवते सिन्धोग्प्रध्ये पूरुषम् । तदा 

भख दुदःनो तेन याहि परः स्यलम्'”। नापि 

तचेषा्ैः सध्ये तरे स्छन्द्षुराण्म् “इन्द्रस्, ख] 

प्रसच्स्ते भक्तया निष्कामकरुभिः। उतृज्य वित्त 

कोटीसतु यन्कमायतन' तस्र | भङ्ग ऽप्येतख राजेन्द्र! 

स्यानं न व्यज्यते सया” | ब्रह्मएराखे ^विरजे विरजा 

नाम बरह्मणा संप्रतिटिता। तखाः सन्द्र्षने मय॑ः 

एनायासश्रमं कुलम् | नात्वा दात तां देवीं भक्तवाऽऽ 

पूज्यं प्रणम्य च| नरः स्ठर्वशचख्छधत्ये भम लोकः स 

गच्छति । द्यास्ते वैतस्थो नाभ सवैपाप्डरा नदी। 

` तखा त्वा नरश्रो् । सर्वपापैः प्रसच्यते | वैवरणो 

` मधिशन्य महाभारते “अावातभाग' सर्केभ्योभागेभ्यो 

भागक्चत्तमम् | देवाः सडल्यामाघभेयादूद्रख शाञ्च 

तौस् । द्मां गाथां सखडध.त्य मम लोकः स गच्छति। 

देवायन" तद्य पन्थाः क्र्धोव विराजते" | ब्रह्मापराणे 

“खाते सखयभ ललरेव क्रोड़दपौ हरिः खयम् । 

दृद प्रणम्यतं भक्तया मरोषिष्णुपुर ब्रजेत्” । तथा 

“विरजायां भम क्षे पिख्डदान' करोतियः। स 

करोव्यच्चयां तु्चि पितृणां नात संशयः | मम चेते 

शनिश्रो्ठ | विरजे ये कलेवरम् । परित्यज्यन्ति एरुषास्ते 

मोच" प्राम बन्ति वै। नदौ तत्र॑ महापुण्या विन्ध्य 
पाद्दिनिगेता । चितरोत्यलेति विष्डाता सर्वपाप 

हरा श्भा । विन्रोत्मला महानदी । तथा “सव्य 

सन्ध एनः संवय' चेल' क्त् परमं सत् } ̀ पुरुषाख्य' 

सकदृहृष्टा सागरास्मःसङन्,तः । ब्ह्याविद्यां स्ट 

च्लल्या गर्भवासो त विद्यते" } परूषोरतमन्ते्रद्र्शनसागर- 

सरब्रहमविद्याजपानां प्रत्येक" ग्मवासाजनकत्वम । 
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का एराखे “वीध' नारागणद्ाद्य छ्ञाता ठ पुरुषो- 

त्मम् । अब्र नारायणः च्रोमानास्त परमपूरुषः | 

पु जयित, चर विष्णु" नब स्नात्वा दिजोत्तमाः ! । नाह 

शान् भ्गेलयित्वा तु विष्णुलोकमवाम् यात्* | श्रा 

क्खतरो बाबुष्राणे “धुतपापं तथा तध सभद्1- 

दकिस्तथा | गोकर्णोगजक्थश्च तथा च पुरुषो तमः । 

एतेष पितृतोरेषु चादइमानन््यमच् ते” । जद्यएराणे 

““चक्र' दद्रा इरेदरःरात् प्राखादोपरिरुस्वितम् ) सह- 
सा खच्यते पापात् सवख्ादिति मे सतिः" । तथा 

“सार्कख्डे यद्रे गत्वा शाता चोदडःखषः शुचिः) 

निभव्ने लंच वारांञ्च दमं सन्त्रसुदीरयन्” “(नाक 

यं यद्धटे त्वे भ" स्नात्वा ददातु शङ्करम् । दशानामश्च- 

जेधानां फलं प्राप्रोति सानवः। पापः सवैमिनिखंज्ञः 

शिवलोक' स गच्छति| तत्र सुला वरान् भोगान् 

यावदाह्भतसं पलवम् | इ लोकः सामास्य ततो 

भोक्तमवाभर.यात् । कलदच्चः ततो गत्वा कत्वा तं तिः- 

प्रदक्षिणम् । पूजयेत् परया भक्ता मन्त्रेखानेन त 

वटम्?" । “भक्तया प्रदक्ि' रत्वा रूङ्ाङलवटः 

नरः| शयः श्यते पायात् जोषत्वच इवोरगः । 

खायां तद्य समास्य कल्यचृत्तखय भो बिना: ! । 

बह्म हत्यां नरो दद्यात् पापेष्वन्येषु काक्या | दषा 

छष्णाङ्खस म्प त" . जज्ञतेलोमय' वटम् । न्यप्रोधाक्लतिनं 

विष्ण् ̀  प्रणिपत्य च भोजाः { । राजश्छयाच्चमेधाभ्यां 

फलं प्रात्नोति चाधिकम् |! तया स्श्खदव,स विष्ण्- 

लोकं स गच्छति | वैनतेयः नख क्ण पुरतः 

स्वितस् | सवेप्ापविनिष्ं ज्ञस्लतोविष्ण् एर ठजेत् । 
इष्वा वट` वैनतेय" यः पश्येत् एरषोत्तमस | संडषेखं 
छभद्राञ्च ख याति परमां गतिम्। प्रविश्धायतन' विष्णोः 

तवा तं लिःप्रदश्चिणम् । सङ्क्षण" खसन््रे ख भ्॑ता55 

पूज्य प्रशादयेत्”' । 

दथाद्धिं तम्} श लाशशिच्डराकार चन्द्रात् कान्ततराननस् । 

नीलवस्त्रधरं देवं फणापिकलमस्तकस् | लहावलं हलधर 

ण्ड लेकबिभूषम् ! सैद्िणेयं नरोभक्तवा कभेताभि- 

भतं फलम् । सव्वं पापविनिम्त् त्तो विष्ड् लोकं स ग~ 

णवं प्रसाद्य चानन्तमजेय वि- 

च्छति । अआह्वतसं्ञवं यावत् भुक्ा वत चख नरः । 

घप्यच्चयादिद्धागत्य प्रवरे योगिनां इले | ब्राह्ाणप्रव- 

रोभूला सव्व शास्त्रा्भेपारगः। न्नानं तत्र समासाद्य 

सक्ति प्राप्नोति इलभान् | णवगभ्य्च इलिनं ततः 
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छष्ण' विचच्चणः | दादशाच्षरमन्त्रेण पूजयेत चममा- 

हितः" । चाहतं स्वं यावत् भृतसंषवं यावत् खाप्रलय 

कालम् दति यावत् छान्द्सोभकारख इकारः । दाद् 

शाच्तरमन््ेण ऋ नमोभगवते वाद्खरेवाय द््नेन । 

“हषर कवभन्त्े ख भक्तया ये पुरुषो त्तमस् । पूजयन्ति 

सदा घोरास्ते भो प्रार्वन्नि वे। ताते नेव भन्त्रेण 
भक्तया लष्ण' जगद्गुरम् । रपय गन्वमाख्यादयंः 

प्रशिपत्य प्रसादयेत् णव प्रसाद्य देवेशं वरदं भक्तवत्य- 

जम् । सपपप्छन्हरः देवं सबेकामफलणएदम् । न्तानद' दि- 

भुजं देवं पद्मपलायतेक्षणम्। महोरसं म हाबाड्ध' पोत- 

वस्त्र शुभाननम् । शङ्खचक्रगदापाणिं खकरटाङ्द्- 

भषम् । सेलच्चणसंयुल्ल' वनमालाविभूषितम् । टदा 

नरोऽच्ज्ञलिं बद्धा दश्ड़षत् प्रणिपत्य च } ऋश्वमेध- 

खडस्ताणां फलं प्राप्रोति भोदिज्ाः ! | यत् फलं सप 

तीर्थे स्हानदाने प्रकोत्तिं तम् । नरस्तत् फलमाप्रोति 

ष्ठा ष्ण मर णम्य च? । त्र यद्धापि इदा प्रणम्येति 

वणात् यडधितपंव फलान्वयोऽन्यथा वाक्यभेदः खात् 

तथापि येषे दथेनमाव रएव ` फलोंषसंहारात् प्रत्येकं 

फलान्वयद्रति वद्न्ति। ब्रह्मप्रराणे “तनः पृञ्छ खम- 

न्त्रेण छभदरां भक्वव्धलाम् । प्रसादयेत्ततोविप्राः ! प्रणि 

पत्य कताज्ञलिः* | खसन्तेख प्रणवादिनमोन्तेन 

नाशा । यथा गास ५प्रणवादिनमोऽन्ने न चठथ्यन्तञ्च 

सत्तमाः! । देवतायाः खकं नाम मृकमन्त्रः \.कोत्तिं टः” 

"णवं प्रसादा तां देवीं जग्धार्न+ ऊग्द्धितामू | बलदेवग्य 

भगिनं छुभद्रां वरद शिवाम् | कामगेन विभानेन 

नरो चिष्ण् पुर" ब्रजेत् । निष्कस्य देवतागारात् ठन 

भ योभवेच्नरः। प्रणम्यायतनं पच्ात् वेत्त च मो- 

दिजाः! । भक्तयाद्षटाच तं देवं प्रत्य मरकेरिम् । 

खच्यते पातवोभ्् त्यं : समस्त नान संशयः? | नरकेशरिं 

नरकेशरिणम् । तचा `आअनन्ताख्य' वादेवं दषु! 
भक्तया प्रणम्य च । सषैपापविनिभ् ज्ञोनरोयाति परं. 

पटम् । नथा “श्ंतगद्धगं नरः च््ञाल्ा यः पश्येत् 

श तसाघवम्” | तथा “कुशासेखापि राजेन्द्र! श्रोत- 

गाङ्गयमम्ब्, च। स्या स्वगं गमिष्यन्ति मद्भक्ता ये 

यिस प्रतिमां लोके माधवाख्यां 

मनिप्भास् | भिद्धाय सवेलोकान् तै मम लोके मही 
यते” | जथा "चे वमाधवमालोक्य रशोपे मत्यय- 

समाद्धिताः | 

धवम् । रकाणवलले मग्न' रोदितं सूपमाख्थितम्। 

` त्वभोहिजाः ! । 

अजग 

बेदानां तारणार्थाय रसातलस्छे स्थितम्” | तथा 

(“शखादद्यावतारशं पं माघवः मतृद्यद्प्णिमस् | प्रणम्य 

प्रयतोभूला सव्व दुःखा हिख्यत" | रथा “पूर्वोक्तेन 

ठ भन्ने नमस्कत्य ठ तं वटस। दचिणाभिखो- 

गच्छेत् धन्वन्तर तयम्” । धच ₹ंस्लम् । तथा “लय 

सेनं एरा ष्ठा खगेहारे् सागरम | गत्वा चग्य शुखि- 

सन ध्यात्वा नारायखं परम। न्यतेदटा्रं मन्त्र 
पञ्चाद्गस्तश्रोरयोः'" । ““स्दरोदकेन नाचामेत्” तखा- 

पेयत्वख् ते न्तिरोयद्तादृक्घत्वात् । “यैः लतः स्वेभकलो- 
, $ग्निरलप्रयच्च महोदधिः । चयौ चाप्यायितचन्द्रः 
कोन नश्वोत् प्रकोप्य तानू” दूति भनुनाभिहित- 

त्वाञ्च” तद्धास,थप्रत्वे ऽपि विधिभेरेनेव त्य स्यथता 

यथाह ब्ह्मषएराणस्ं 

"^एवद्वाय्ये विधिवत्ततःस्नानं सभाचरेत् | अन्यथा 

भोद्िजण्रोठाः | चानं तल न शद्धने”" | वनपरखि 

“सखस्मि्च तेजो वङ्गा च देषोरेतोधा।वष्णोरख्टतश्च 

नाभिः! एवं ब्रवन् पाण्डव ! सत्यदाक्यलतोऽवगाहेत 

पतिं नदीनाम् । अन्यथा {ड जर्ष! सपद्व्योन 

सह्नौदृधिः। इुथाय चापि कौन्तेय ! देवयोनिरपां 

चनिः। देवान् पितु खया चान्यान् सन्न्याचम्य् 

वाभ्यतः” (अन्यान् ऋषोत्) बह्म । ““छत्वा तवाड्टौवते 

भेन्त् रभिषेकञ्च भाव्जनम् । आन्तजे जपेत् पषात 

निरादत्यवमपे खम्" । अनदेवतेः “अपोहि: इत्या- 

दिभिः | अचमषेणम कतञ्च सत्यञ्चेत्यादि। ““इरमाल" 

चतःकोणं चवतदर' चुश्ोमनम् । पुर विलिख्य भो 
विप्रास्तोरे तभ्य महोदधेः । एषं मण्डलमालिख्य पूजये 

च्टाच्चरविधानेन नारायणमजं 

विभुम् । अनम नारायखायः' इयषटाल्नरमन््रः | 

जद्ष्राखे “तोय चाभ्यद्धं ज विधिवत् नारायखमना- 

मयम् | रामं कष्ण भद्रा प्रणिपत्य च सागरम् | 

दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति भानवः | स्वेणाप- 

विनिचज्ञः सेदुः ख विवजितः | कुरेकविं शसदध.त्व पिष्ण् - 
लोकञ्च॒ गच्छति । पिनृखां ये प्रयच्छन्ति पिण्डः तब 

विधानतः। अक्तयां पितरस्तेषां यि खप्राभ्,वन्ि 

बै” तथा “कोद्धो नव नव्यश्च तत्न नीर्थानि सन्ति वे। 

त्यात् साद दानच्च होभं जपश्ठराद्खंनम। यत् 

किञ्चित् क्रियते तवे चाच्चयं भवति दिजाः ! | 

ततोगच्छरेतदधिलख्रेष्ाः ! तयं यन्नाङ्न्मवस्। 
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डन्दरयुङ्जसरोनाम यलास्ते पावनं शुभम्| गत्वा 

तवर शुचिः खरौमानाचम्य अनसा इरिम् | ध्यण्वो- 

यश्याय च जपञ्जिदं सन्लसदीरवेत्” । +एवसच्धाये 

विधिवत् द्ात्वा देवाब्षीन् प्नुन् | तिलोदकेन 

वान्या सन्त्यस्य वागयतः। दत्वा पितृणां 

पिख्क+च छंपूज्छ दरप्रोत्तमम । दशाश्वमेधिकं सम्यक्, 

मलं प्राप्नोति नवः" | तथा (नाना नद्यः सखदराच्च 

सप्राहं पुरुषोत्तमे । च्टशुक्तदशम्यादि प्रत्यत यान्ति 

श्वदा} च्ञानटानादिकं तात् देवताप्र ्णादिकम् | 

. यत् किद्धित् क्कियते तात} ताश्जन् । क्रालेऽच्य भवेत् | 
क ॐ = 

एवं सल, पञ्चतोधेमेकादग्यापोषितः" । “व्य ठे शलं 
दथग्यान्तु पश्यत् शरीएरपोत्मम | न पर्थाक्त' फलं 

अगण्य क्रौडत्वा चाचुयताल्ये | प्रयाति पर्न खानं 

यस्माच्च विनिव्तेते । ती्धभेदेन श्नानान्तराट्तिमा ह 

निगमः | ५नावन्तयेत् षुनः कम्प ॒तर्प॑णादिकम- 

भ्वद्स । काम्यनेमित्तिके हित्वा एकं यो कलत्र वासरे । 

व्यपोद्य चाशटमं भागददयाद्यत्र कुत्रचित् | तिथ्यो- 

युग्मेऽ्ययुम्बे वा यद्यद्ाङ्किन्माचरेत्"। ब्रह्मपुर 

““मार्कश्डे याबटः शष्णोरोखिखेयं महोदधिः । इन्दर 

दयुषढचरदव पञ्चतीर्थैः विधिः ख्टतः?' | भाकंगङ या- 

वटोभाकं ण्ड यद्धुदः । कष्णोऽ्तयवटः ^ “न्ययोधातिनं 

विष्ण भिनि" पूर्वोक्तात् । वराहषुराखे “"यल्िष् देक 

पादेन कुरच्छेत्रे नराधिप! । वघाणामयुतं सप्र वादु- 

भकतोजितिन्दरियः। च्चे मासि सिते पन्ते हादण्यान्त॒ 

विशेषतः । घुरुषोत्तममासाद्य ततोऽधिकफलं लभेत् | 

च्ग्निपुराणे “व्रेशाखस्य सिते पन्ने ब तीयान्ञयसं निता । 

तत्र मा लेषयेडन्वदेपनैरभिशोमनस | वथा “ज. 

उद्रामच्चःवतीखेस्लत् पुर ̀  जन्वासरम् । तखा मे 
पनं कुयात् महाच्लानविध्ानतः । च्ौष्ठो प्रातस्तने 

काले ब्रह्मणा छहहितच्च माम् | रामं भद्रां खं 
वम लोकमवापर् याव्” । तच्। “द्चाषादय्य सिते पचे 

दितौया एष्वसंबुता | वखां रये समारोप्य रास" भां 

मद्या मह । यान्नोत्सवं प्रवन्ाय प्रीषवेच्च दिनान् 

बहन्” ¡ तथा “दुष्याभावात्तट। काया सदा खा 

प्रीतये भम” । स्कन्द्पुराखे “फाल्गुन्यां क्रोड्नः 

क्यात् दोलायां मम भेमिप !* | ब्रह्मएरारे “न्तरे 

दृण पिप्रायने पुरुषो हमे । दष्टा रामं द्भदराञ्च विष्णु, 

जोकः ब्रजे्न॑रः | नरोदोढागतं दृष्टा गोविन्द् र. । 

छग 

भोत्मम् | फाल्गुन्यां संयतोभूत्वा गोविन्द्श्य पुर" 

वलत् । विषवदिवसे प्राप्रे पञ्चतो विघानतः। 

कत्वा सञ्गतं कष्ण दष्टा तत्राय भोद्दिजा) | नरः 

बमस्तयन्नानां फलं प्राप्नोति इलेभम् । विचक्तः सवे 

पापेभ्योविष्ण् लोकञ्च॒ गच्छति | यः पष्यति तुनो- 

यायां छष्णं चन्द्नर्धितम् | वैशाखख्य सिति पके श 

यात्यच्् तन्द्रि” । तथा “सावि जेद्रटे ठ संप्रपरे 

नच्च शक्रदैवते ¦ पौणमास्यां तथा च्ञानं सपैकालं 

र्िजाः। वसन् कलेतु मे मर्याः पश्यन्ति एर. 

भोत्तमम् | बलभद्र छभद्राञ्चते यान्ति पद्भव्ययम् | 

तथा “श्ञातः पश्यति यः कष्ण' जन्त" दकि णाखखम् । 

अंश्डिकामयडप" यान्न" ये पशवृन्ति तथाखिवम् । लषणः 

वलं छुभद्राच्चु ते यानि शक्न हरः ये पशयन्ति तदा 

लव्य" सप्राहं भश्डपे सतस् । इरि" रामं सभष्ाच्च 

विष्णु, लोकं ब्रजन्ति ते" । दया, सभ्बल्युर छपोषधित्वा मास 

त्रवमघापि वा । तेन ज्रः तं तेन नेन तप्र तपोलः 

चत् । ख याति परम स्थानं यत्र योगेश्वरोहरिः"। 

तथा^टहा रामं महहाजेवण्यां कष्ण" सड मद्या । षि- 

षण् लोकं नरो याति बरहञजुत्य शतं कुलम्” तया “वार 

कांचठरोभास्ान् यावत् स पुरुषोत्तमे । काशोवासयुगा- 

न्बष्टौ दिनेनेकेन लभ्यते" "। मतृखएुराणे ““कोटिजन््कतं 

पाप पएरुषोत्तमसन्निघौ । छत्व। य्य यहे चानं ̀ विख- 

श्चति महोदधौ । ब्रह्मएराणे ^+पथि श्मशाने ग्टहम- 

खपे वा रथ्याप्रदेेऽपि च यल तत्र् । श्च्छन्ननिच्छन्न- 

पियत तत्र संत्यज्य दें लभते च भोश्षम् । दें त्य 

जन्ति पुरुषाः ये तत्र एरुपोत्तमे । क्यटक्त' समासाद्य 

इक्तास्तेनात्र संशयः वटङागरयोध्ये ये व्यजन्ति 

कणेवरम् । ते इलेभं पर' भो्मापरवन्ति न संशयः”” । 
वल्रौव “तथा ऊवोत्कले देये कौत्ति वाखा महेश्वरः । ख$- 

पापड्र' तस्य चेत परमदुलभम् । लिङ्खकोटिसमायुक्त 

वाराय खम शुभस् । श्काखकेति विख्यात" तीराः 

कश्मस्विवस्। त्थ विन्दुखरोनाम तख्िन् चेते दिल 

ततमाः } । देवा्छमनोन् मनुषः+ख पितृन् खन्तप येन्ततः । 

तिलोदकेन विधिना नामगोल्रविधानवित् । त्वेवं वि- 

चिवन्तब्र् सोऽश्वमेधफलं लमेत । पिख्ड* ये सं प्रयच्छन्ति 

पितृभ्यः स॒रसस्दट पितु णाभ्यां तुश्चिः ते बर्व्व॑न्ति 

न संथवः | ततः शम्भोग्ट॑हं गच्छेहाग्य तः संयते- 

द्दियः। प्रविश पूजयेत् पूष" शत्वा ततर प्रदचिणम्। 
॥; 
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आगमोक्तोन सन्त्रेण बेदोक्तंन च शङ्करम् । अदौचितस्च 

वा देवान् मलभन्त्रे चाञ्चयेत्" । तथा सशपापविनि- 

ख क्तोद््पयौवनगग्तिः । क्ोकवि शद तय शिवलोकं स 

गच्छति" । ̀ पण्य वं विद्धपाक्त देवो शारदां शिषाम्। 

गणचण्ड' कािकेव' गणेशं हषमं तथा | कल्पद्र, सच्च 

सावि शिवलोकं ख गच्छति | एतन््रया खनिचरढाः। 

देनं पोक्त' खेदलंभस् | कोलाकंखोदपेस्तौर भक्तिखक्ति ` 

फलप्रदम् । ्ञात्वेव सागरे दत्त्वा छर्यांयाच' प्रणम्य 

च | नसोवा यदि वा नारो सर्वकामफलं भेत् | ततः 

खय्यांलर' गन्कत् एुष्ममादाय वारयतः । प्रविश्य पूज- 

यद्धातुः कव्या लिःष्द्त्िणम् | 

फलं प्रापनोटि भानवः” स्कन्द् पु उत्कल खश । 

^ तथा चाबदिनं हेव्याः सिडाः बह्मपेयस्तथा । सभ्धिं 

वसिदधायान्ति देशं न हश्वान्यतः। अहो ततृपरभ" 

ल् विस्त,तं दण्योजनेः। तौर्धराजख सलिलादुत्थितं 

वाल काचितक् ¦ गीलाचलन महता मध्यस्योन विराजि- 

तम् । एक स्तनम््ब ष्वा; दूरात् परिभावितस्"” | 

जन्माथ प्रते विष्छ् वाक्यम् । ““सागरस्योत्तर दौरे भा 

नद्यास्तु दश्छि्े। सप्रदेथः एयिव्यां हि सव्वंतोध 

फलप्रदम् ठङ़ाखश्षाननाद् यावद् दक्िणोदधितोरभूः 1 

पदात् पदात् चरोठतमः करने परिकौल्तितः} सिन्धु 

कोरे च यो ग्रहान् गःजते नोलपव्व तः । एथिव्यां गो- 

पितं शयानं तव चापि दुलभम् । द्राद्राश्णां द्तेयं 

माययाक्छदित भम। सव्वं शङ्खगपरित्यक्त सज तिष्ठाभि 

दण्ड् । च्छा ल्येन "क्रान्त त्र मे षुरुषोत्तमम् । 
नीना रन्तरभुतवि कल्पन्यग्रोधमकतः } वारुगयां दिशि- 

यत् कुर रोहिण नाम विद्धतम् । तन्तोरे निवसनो 

मां पश्डल्चमेचदुषा । तदभ्भसा च्ोयपापा मम 

बजग्रमाभर युः तेषु तीव च यन्नदानयोः ष्य" 

यदुक्त विमलाक्मनां हि । अडर्मिवासाङ्ञभते च सथ ` 
निमेबवासपत् खलु चाश्वमेध्करम्" ““लेमिनिरुवाच | 
उद्काठः समाग कुतदिद्दायोत्तमः । 

संपरे त्जनृकुखं निमच्जितः । 

नोलरलकान्ति' कपरानिश्िस् । 

दशानामश्वमेधानां 

कारणोदक 

विलोक्छ माधवं 

काकटेह सखत्ृष्ज 

लुटमानं ख्ह्ठः चितौ । धङ्खचक्रगदापाशिरूसख पाश्च" 
ब्यवख्ितः` "| यमं प्रति डच्छी वाक्यम् । “पश्चुक्रोशभिदं 

चेते सरदरान्तवय्रवस्थितस् । ` तिकोश्च तोर्धर"जश्य तट 
(> न ५ भ्व क भमौ उएन्करम् । वख वाल्काकौख' नोलप्व्वंत ' 

जग 

गोभितसम् | याऽसौ विच्ेश्वरो देवः सा्ाद्ारायखाक- 

कः । संयस्य रिषययरासं सषद्रतटमास्वितः । उपा- 

सित जगन्नाथं चदठःषच्च् तमः प्रम् :| यनेशर इतिख्या- 

तो यससंयसनाशनः | चं दष्रा पूजयित्वा तु कोटि 

लिङ्फलं लभेत् । सीमा प्रतीचि चेन्रस्य शङ्खाकारख्य 

सूं नि । शङ्खापर नीलकः खादेत् क्रोशं सदकेभम् । 

परमं पावने क्ेल' साच्ाच्नारायणस्ध वे । शङ्खखोत्तर- 

भाग्स्तु ससद्रोद्क्सं् वः | यत्छम्पर्कात् सशदरोऽन 

तधैराजत्वमायतः ] यथाऽयं भगवान् शक्किप्रदोढदि 

पथं गतः। तथेदं मरणात् सेब चिन् स्ञानादि्ठहि 

दम् । चिच्छेद् ब्रह्यः पूव्वं ̀  इद्रः क्रोधात्, पञ्चमम् । 

तच्छिरो दस्यजं जद्यन । बरह्मा परिवभ्नमे । तनरातो 

यदा बह्म कपालं परिक्तवान् । कपासमो चनं तौधे" 

दितीयावन्त खं स्थितम् । तख दच्िणपाशचेः तु भरणं 

भवभो चनम् । ढतौयावत्तं सीमायां शक्ति भे विम- 

लाह्वयाम् । जानोद्धि धमराज ! त्व भुक्ति्क्तिफल 

प्रदम् । नाभिदेशे स्थितं द्धं तत् ब्रयं कुण्ड बटो विभुः. 

कपालमोचनं यावदङ्खांशनी प्रतिष्ठिता । मध्य शङ्क 

श्य जानीयात् सुगुप्त' चक्रपाखिना । तां दा प्रणमे 

ड् यस्तु भोगान् सखोऽद्राति शाश्वतान् । सिन्धुराज 

सलिलात् यायनमृलं बट पै। कीटपच्विमदष्याणां 

भरणात् खक्तिदो मतः| अन्ते दौतौयं इरया वाञ्छ्यते 

लिदशैरपि । त्रस्तान् हि पण्न्ति सवाँ चक्राज- 

धारिणः | कामाख्वा च्तेत्रपालख्च विमलां चान्तरा स्थि- 

ता । साक्चाद्बह्म खर्ूपोऽखौ न्दरिंहो दचिणे विभोः। 

अरनतकेद्या रक्षखाथै' शक्रयोऽषटौ प्रकल्विताः | त्ख 

तपसा पूपेमह सके भाविता । पलव्र्ै' सा सया हा 

मोरी तल्ला भाविनी! सदैसौन्दवयं वसतिवेषषोभे 

विनिमैता। तद् दष्टा भवा भद्र वद्नं मे पियं कुड । 

चन्तवेटीं रच्च मम परितस्व सखम् न्तिभिः। साऽत्र तिमि. 

मतृप्रौत्या अरा दिलु संस्िता । भङ्कला बटम्ले ठ 

पदचन्ने विजला तथा । शङ्ख पूेभागे त सास्वता सवै 

सङ्गला | च्ड्वाशनो तथा लन्वा कुबेरदि शि संख्यिता । 

क्ालराविदेच्िणस्य पूव्यं खान्त॒ सरीचिका । काक्रा- 

लप्रास्तथ। पञ्चात् चण्ड़द्ध्पा व्यवद्िता | र्द्राणया 

चाष्टधा मेद्" ठका रद्रोऽपि शङ्करुः। चअाद्मानरूषटधा 

भिन्त्वा उपास्ते परशेश्वरन् ) कपालभोचनः ना 

देठपाल' यमेश्वरम् । नाकंण्डेयं तथेधान विश्व 
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नोलकशठ इम् । वटके वटश्च लिङ्गन्यौ महेशितुः | जगर ए" जागन्चियुद्ो ऽनेन जाग्ट-ञ्रच एषो०। 

यानि ब्दा तथास्ब,ष्टा पूजयित्वा वि्च्यते?? ! 

नच्च वेद्याच्रश्य चण्डालादिस्परथे स्यानमेरे भोज्छता| 

केचिद्पि निजन्ध,भिः तच्रबेयाच्चद्य चण्डालादिना 

थे भोज्यताया चनुक्गः लन्छूलीभतवचनानाम् 

मरकत्वं निबन्ध भिरष्टतत्वात् सम्लकत्वे तवृ्तेव- 

सध्ये णव भच्छता तथाद्हि "प्रविन्तसतु तत्त 

स्वः खट्. विण् सत्तयः । यबराच्नपाविका लच्मम॑क्ता 

यत्र॒ जनादेनः। चण्डालेनापि संख्य." यादा तता- 

समृलत्व तत्- 
कमा ॐ ( ४ 

च्रमयजः न्रद्धयगवत्त एराखवचनद्य 

त त्रप्रवेशमावरख सर्वेषाम् विष्ण सलतित्व निर्देशेन तत॒चचेब- 

- सख्ये एवान्त्यजादिख्छर्शे म॒ दुटत्व' नान्यतो ।“बिष्ण् लय ~ 

गतं तद्धि निर्माल्यं पतितादयः। स्यन्ति चेच दष्ट हि 

यथा विष्ण स्थेय ते" इति उत्कलखण्डोयवाक्यदय सप्- 

लत्वे विष्ण7लयगतसिति विशेषत् तत्रेव नख स्यरदो- 

षराह्ित्य नेतरत्र । यतत, ““चिरस्यपपि संशुष्क नतः 

वाऽदूररेशतः | यथा तयोषयुक्तं ठ सवपापापनोदनस्" 

नबरल्यवाक्यान्नरम् तन्न॒ नौ" वाऽूरदेशत इत्यकार 

प्रशरोषठः वोध्यः वा एष्य दूरत ख॒ निकटेर्छितमेव 

नतं केनापि इ्ताभिति ब्वाख्य यम् पूर््वाज्गवचनश्टंर- 

वाक्यत्वात् । वैष्णशाखु तच्च अन्यन्ते । ते हि सपव तदन्न 

द्योपयोगं कुन्ति। वक्कुरेथोयानां आत्तीनां ठ अन्य- 

श्यानगतदख पावनक्ठेऽपि न भत्तशाचरणस्।^शा मामो 

रम तति जगन्न( यद्य भारत ! | क्ेरेशर्हस्तानते त्यक्ता 

यायात् इरेः पदम” बह्मवे घ° । “शद सहल्लाणि 

पिष्ण् च्ति्तिभेदिनौस । तदे जाङ्कगीतोयं दब 
सस्वटेवता'"? इति च पठन्ति | “विमला तत्र देवः त् 

जगच्नाथस्तु मैरवः"दति तन्त्रोक्तो तत्तेलस्ये पीठरक्षके 

शमैरवभेदे पु । भामिनो विखाशरसगक्ाघरादियन्यक्)रके 

विदध दे । “ जगन्नावश्ायं छरपुनि! सहद्धारखमयः'” 
ततृशतगद्धगल इरी 

जगच्रिवास एर तन | परमेश्वरे तटभेदात् र्विष्णौ च 
“ज्ञगच्धित्रासो वश्ुदेवसद्मनि" भावः| रै द्रद्य प्रलये 

सषेभताधारत्वात् तथात्वम् । । 

जगन्मङ्गलं न०्जगतां सङ्खलं यख्ात् | 

“रीन न््ङ्ल' नाम कवच" पुरं ्धचितम्” मैरवीतण। 
लगकरोदहिनौ स्तो जगन्ति मोहयति रुह-णिच्-खिनि 

त° । १मदहामायाखां रतदभिमानिन्यां द्गवां च। 

६७ वा० भाग ४ 

कालीकूव चभेद 

७५४ 

कवचे डेस° । 

जगल ए जन-ड गल-अच कम्प्घा" | 

(चेच्मोया) अमरः रमदन्टत्चे शपिष्टमद्यो धत्ते निर 
भेद्० कवचे. न° हेम । गोमये न° रत्नमाला । तवर 

१राकलके 

छराकलकगुखाः भावप्र उक्ता यथा “यादय व्णोऽखगलः 

पक्ता द्चटटकफ शोफ्ृत्' | < 

जग्ध लि अद-क्माचि क्त । पभक्तं अमरः भाते क्त । 

र्भोजने न° | [““गद्हिताच्नाद्ययोलेग्धिः" ख्टतिः । 

जणश्ि स्त्री अद्-क्रिन् | १भोजने, र्सहभोजने च अमरः । 
जग्मि ए गन किन् हित्वम् १वायौ तख सततगतित्वात् 

तथात्वम् । रगन्तरिति° स्लियां वा ोप्। 

जगुरि लि ग-निगरये किन् द्वित बेरे डत्वम् । 

उद्गखे" । ररे इष्वा जगुरिः पराचः" ऋ.१०। 
१०८।१। र्जङ्मे च “"इमाग्चभधिशव्य जशुरिः अङ्ग 

स्यतेः'” ११।२५ निरक्तं उक्तं तथात्वम् 

जघन न° वक्रः इन्ति इन-यडः अच एषो. । स्त्रीणां 

हच्ौोखिङितिभागे, श्ोखौ च । “ध्चोनांशुकनिव पौन- 

च्तनङचनायाः कुलनायाः? उद्भटः । “जघनेन 

चनेन सा भट्टिः | “गद्गायश्चनयोरूष्यो शधि. 

< भ्या जवनं खटतस् | प्रयाग जनस्थानम्” भार 

बर दप कर| [कज्गन्दरयोः हला० । 

जघनकूपकं ए दन्य जचनद्छ क्रूर दव कायतः के-क। 

जघनचपलास्त्लो 'श्राक्गप्रतिपादितमदे" प्रथत्रे प्रथमेतरे त॒ 

चपलायाः। लच्छ्याच्चवेत सोक्ता टिग्ुदधघीभिजेदनच- 

पला'” इ० र० उक्तं मावाटत्तभेदे | 

जघनेफला सो जचने इव मध्यभागे फलमस्या: खलुकस० । 

काकोड.म्वरिकायाम् असरः | 

जघन्य वि° जनमिव शाख्ा° यत् जघने भवः दिगा* यत् 

वा चरमे श्ग्हिते ““धन््धक्तामाः सममेष शैव्या 

योद्धे क्सक्तः स जनोजघन्यः" श्ललणयुक्तो नरे असते 
१थदरो च शब्दर° । "जघन्य सेवभानान्तु शयतां 

वासवेद्ग्ट डे । उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो बधमङहति" भतुः 

वर्ग्यादि० अकर्मधारये तत्परे अखात खन्तरपट- 

खाद्य दात्तता। ६ैराजालचरभेदे तक्ञक्ष्णदि ट“स°६९अ* 

क्तः यथा ^“पञ्चापरे वामनको जचन्यः" इत्यादिना| 

विभज्य“सालव्यकेवौ त॒ जचन्यनाा छ गाड़ न्द् ठल्यचव्ः 

सुगन्बिः। शुक्रोखसारः पितुनेः कव्व स्चच्छविः 



जङ्ग 

स्थ लकराङलोकः | क्ररो घनी स्य. लमतिः प्रतोतच्ला- 

लव्छविः ख्यात् परिहासशौलः, उरोऽङ्कि इसत प्वसि- 

शक्तिपाणपरशधाइचच जयचन्यनामा'”। ““जघन्ययुख- 

इत्तस्या अधो गच्छन्ति तामसाः?” गोता । 

जघन्य ए° जघन्ये चरमे जायते जनम-ड [१ ,श्कनिष्ठ 

बि° भेदि" । ५ततोविष्ण् रजचन्यो जघन्यजः” हरिव 

६अ° । ““जचन्यजस्तश्चकञ्च ऋतक्ेनेति यः सतः” भा० 

च्पमा° २यं० जघन्वप्रभवादयोऽन्र । “लिद्धायाः प्रम् 

याच्छदटं जघन्यप्रभवो ¡ह सः" मनुः । 

जघन्यभ न° कम्मं °| ^“ाटद्ेषा तथा 

भरख्पै तथा । शततारा जघन्यानि ताराह्व कथितानि 

वै” ज्योर उक्त श्ट नच्चलेषु । 

ज्रि ए" सन-किन् दित्वद्ध ! इननलाचनास्त्नादौ । 

जघ, त्रि इनक दिवद्च । चःतके चणा० । 

जच्ि विर ब्रा-किन् हित्वस् । वाच्यकरत्तरि ^भ्वाजन्त्यभि 

विक्त जिः"? ऋ. १। १६९ १५। 

जङ्गम वि गम यद्--छच् । सदतगतिदुते | “शरीरिणां 

स्यावरजङ्गमानास”' कुमा “लमः स्वावरलङ्खतेः""मलः 

लङ्गमकुटो तौ जङ्गमा कुटोव । खक लिका० | 
जङ्गमगुल्प ए०्कम््ं० | रच्चके पदानिसमद्े “एव विधाच.पो- 

देथान् शुलमेः श्यावरजङ्कनैः | त्करप्रतिषे धाथ चारै 
खाप्यलुचारयेत्?* मुः । । 

जङ्मविष >° छश्तोक्ते विषभेदे तवृस्यानादि तलोक्त' यथा 

क 

खवातिजवला च 

{ ३०१२ ] 

“यचाऽतो जङ्गमविषविन्नानोयमध्यायः व्याख्याख्धामः । 
अङ्गमस्य विष्ोक्गान्यधिष्टानानि षोड्श। समासेन 

मया यान विस्तरत घ वच्छते । तत्र ददिनिःचास- 

दंद़ानखमत्ररीषणुक्रलालाच्ैवछसखसन्दं शवि शद्ध तयुदा- 

स््थपन्तच्कशवानीति । तलत्र हषटिनिःचखासषिषास्तु 

दिव्याः खपाः । भौमास्तु दंङाविषाः। मानारञ्चवा- 

नरमर्डकपाकमतृखगोधाथम्बकप्चाक (सौग्यकोटभेदः) | 
ग्टडगोधिका लकलासचतुष्माद्कौटाख्तथान्ये ददान 

खविषाः | चिपिटपिश्चटकषायवासिक्षसरपपवासिक 

तोटकव्ं :कोटकौ ण्डिल्यकाःनृमलमिषाः | मधिकाः 

शुक्रविषाः | लुता काकाभूनरीष्डखरन्ंयनख शुक्रा 
त्तंवविष्ठाः। इञिकविच्यन्परराजोवमतख्यो चिटिकाः 

सरुद्रटचिकाद्चालदिधाः (अनःएुच्छायवततिं करकः) 

(डल) ति । वि्रिरःसरावज्ञदिशतद्ारुकारिमेदक- 

ारिकाडखास््सन्द एवि ्गिं तमलधरोषविषाः । सचि 

छद 

काकणमजखाय्का इखशन्द शिषः । विषड्तास्थिरुपे क- 

शटञवरटोमत्खास्थिकेत्य स्थिदिघा ख | शकलोमत्खरक्त- 

राजीवरकमतद्याश्च पित्तदिक्राः। खच्छदख्छोडिटिङ्ख- 

दरटाशतपदीन्कवलभिकाग्टङ्कोभ्वमराः ्ूकतुख्डविषाः । 

कौटस्पटेहा गतासवः शवविषाः ओेषास्लक्ता खस - 

न्द शविषेष्वेव गणयितव्याः । राञ्नोऽरिदेशे { पद, - 

भ्व मागां न्घमद्सनान् विषे । संदूषयन्य)भिर्रा त- 

प्रु्टान् विन्नाव लिङ्क रभिशथोधमेच । इष्ट' जलं पिच्छि- 

ुखपगच्छि फेनान्वितं राकिभिरातञ्च । मख्छकम- 

त॒द्ध च्नियते विहङ्गा मन्ता सामृपचरा ्चमन्ति। 

भच्कोन्ति ये चात्र नराश्चनामारू च्छि भोङ्ज्वरद्ा ङो 

फान् , गच्छन्ति तेषामपरड्त्य दोषान् इष्ट जलं यो घ- 

यिद" यतेव?" । 

जङ्गल न गल-यड-कच् मो | वने, ररडहसि अब्दा 

चेचि° शेमांसे स्त्री मेदि० ४निवौरिदैशे शन्द्र° । 

जङ्घाल ° गम-यङः लुक् बा० ड जङ्ग कुटिलगतिम् 

अलति वारयति अल-अण । जखगतिवारणायं सेतौ 

(जाङ्गल) जटाप्चरः । 

जेक्किड ए राचसादिभयगिवार्के भखिभेदे । “मणिं षिष्क- 

ज्वदरूषण जङ्गिःड' विष्डमो वयम्”? ““अयं नो विन्मेषजं 

जङ्िडिः पातवहसः'” “दतैदंततेन मणिना जङ्धिदेन-~ 

ठ मयोभुवा" य° २।४।१।३।४। 

खङ्ग" गस-यच्ः लुक् वा° डल । विषे विका°। 

जद्क स्त्रो जंचन्यते कुटिलं गच्छति गत्यधकश् इन्त ; 
कौले यङः लकि च्च एषो° । ल फलान्वोरन्राे 

वयवे मरः । ^पादजङ्कयोः सन्धाने यल फः ८ 

““जङ्कृयोः सन्धाने जाल नाम” इच्च । "चत्वायं ~ 
रद्िकास्योनि जज्कुवोस्तावदेव च'” यान्न" । 

लङ्काकर वि जङ्घां तत्चाध्यगतिं करोति ट-““दिवावि- 

भेन्याद्निः' पाट° । जक्घुाकरिके धावके जङ्खाकर+ 

चाये क । तनाय 

जङ्काकरिक नि कू-खप् करः विकषेषः दैत वलः अख्यये ` 

ठन् । जक्काचालनेनाक्लीषिनि धावक (षाड) अमरः । 

ज्ात्राण न° वरायतेऽनेन तं -कस्ये च्युट त । जक्का- 

सब्रादे विका. । 

जङ्कप्रहत वि° जका तद्रतिः प्रताख नि्ानत्वान् 

परनि जह्कागिग्ूल्ये न्द्गतिक्े । ततः चअच्चदयूतार 

निष श्यै ठज ! जाङ्ाप्रटतिक वच्धिर चे विर । 

शक क + 

+ 

` ̀ १ त 1 क व 



॥ न ~ 1 

न क न क िकये/ १६५४. ॥ 1 

जच्छ 

जङ्क1प्रहत नि जङ्कु। प्रताऽख । प्रतजङ्खव्यापारे 4 

ततः अक्तदयुता० नि चेय । जाद्खाप्रहतिक 

तच्चि त्ते निर । { स्तथा श्टगुः"' भार सर ४च्०। 

जद्धाबन्ध, ए" छग्मिरे । ̀ “जज्बन्ध्, च रभ्य कोपतेग- 

जङ्कारथ ए" जङ्क। रथ इव यख। ऋट^्मेदे। तख 

योखापलयम् स्ञ्। जद्ख(रथि तद्गोलापयो बहुत्व 

ठ यस्का गोलप्र्ययद् लुक । जक्करथ।स्तटुगोलापत्य घ 

लङ्कारि ए विशानि्रभेदे । “मार्गमपि हिरण्डाच्ो जङ्कार 
्बाभ्विदायखिः” भा चातु ४अर | विश्वासिनपनोक्तौ । 

जद्धाल नलिन्जङ्का वेगवतो अस्यद्य लच | धावके जङ्काजो 

विनि। “हरिषे यङ्गर ङ्क्य एषतन्यद्ुः शम्बरा: । रा- 

जोव, तथा खण्डो जङ्घाला परिकोत्तिता'” भावप्र 

चक्तष् खगेष ए" खरो । “जङ्खालाः प्रायशः सव्व" पि्तदधे - 

ग्रहराः कटताः। किञ्चिद्दातकराख्चापि लचवो बल- 

वबद्धनाः भावप्र° तन्म्रांसगुणोक्तिः। 

जङ्शुन्त न° जङ्क(याः कमिव । जह्खायां व्यधाकारके 

शक्रोगमेदे। ` “जङ्काशलछरम्तप्मे सप्तरात्नेष 

नाशयेत्” गरुडपु° । 

जङ्धिज वि° अनिशयनेगवता जङ्घ पिच्छा" इलच् | 

 जेगवच्जङ्कुःविशिष्टो धायके। [जजाज जेजतुः 

जज यु भ्वा°्पर*अकरसेट । जजति अजाजोत्-रुजजोत् 

जज युद्ध भ्वा० पर अक सेट ददित ¦! जञ्जति अजञ्चीव् 

जजश्च “थ्जयी मद्धये"व ल्त" क° १।१६८७। 

कम्प्रयि ज्ञयते 

जज शब्दकरे भ्वः० आअक° सेट् निरु° । जज्भति 

ऋजजमोत्» ^भख्नो अज्ञभातोरिव" ० ५।५२।६। 

“जजभतोः चन्दकारिण्यः “"जजकतोरापो भवान 

शब्दकारिणग्ः" निरु° ६।१६। 

जल्जि लि° न्ना-जन-वा किन् दित्वञ्च| न्नातरि. र्जाति च। 

जच्जन ति° जजि-अच। श्योड्रि भावे घञ् | र्योधने । 

 छञ्रादि° घञन्तत्वे न अन्तो दात्तता । 

जघ्न ति° जन-चडः लक-अच् । षो° एनः १ एनजंन्वन्ति 
ततोऽभ ततङ्गाे वि भूवोऽप्रयोग षो" शत्वदौ जज्जणा 

भृगद्भाबे ^“ जिह्वाभिरहनच्नमदचिखा जञ्जणाभवन” 
ह° ८।४१।८। रेच्वलति निरू° । 

छच्छपूक नि" जप+यड-ऊक । अतिशय जपथोले । 

जच््भ्यमान लि जभ-यङ्-शानच् | गाल्नविनाचेन 

विदारितद्वखे एष्व मीमांखा ' 

[ ३०१३ ) अटा 

जट संहतौ भ्वा० परण अकष° सेट । जटति ्नाल्यैत्- 
ऋअजटीत् । जजाट जय्तुः जटा। 

जटा शौ जट-कच जन-उणा° टन् अन्त्यलोपश्च | १केश 

भकारे अन्वोन्यसंलग्नकेशे बतिनः र्थिखायां ४थढा- 

याम् अमरः; | ५ मले ६ैशाखायां भेदि० । 9कपिक्च्छम् 

राजनि | र्जटामांखां €र्दरञटार्या १०ताव्याः 

रल्नमाला० १।बेद पाठबेदे ऋम्बे द शब्दे १४११।१२४० दग्यम् 

जटाचोर ए* जटारसाहितं चरः वसनमदखध । शिषे लिका० । 
जटाजुट ४० जटानां जटोन्वः। जटासमहे । (सु टि) 

“जटाजूट समायुक्तामद्ध न्द्रे ख राम्" इरगाध्यानेम् 

८ शन््रोजेटाज॒टतटादिवापः" .साचः| 

जटाज्वाल ए जटेव च्वाडाय्य । प्रदोषे हारा०। 

जटाटङ्क पु जटा टङ्कश्वाश्य । शिवे महादेवे तिका० । 

ज्ञटणलौर ए" जटामटति चखट-दरन् । महादेवे लिका. 

जटाधर ए० ६त०। भिवे १महादेव शब्द्र०) रवुखभेदे 

लिका० । श्दािान्ये देशभेदे ख च देशः ““क्रौञ्चदो- 

पजटाधर काव योरिष्यकञच ” ० स०१४अ० टच्िणस्या 

शक्रः ४कोघकारभेदे च ५जटाधारके त्रि°। 

जटामांसौ स्त्री जटां मन्यते सन-ख दीषेश्च । खनाभद्याते 

गन्धद्रव्यभेदे । “जटामासी ˆ सृतजटा जटिला च तप- 

खिन | भासौ तिक्ता काया च मेध्या कान्तिवनलप्रद्ा । 

स्वादो हिमा तिदोषारूदाहदीखपङ्रतत्” भावप्र° । 

जटायु (स) घु जटां याति यां-ज्ञ जटा+ऊणां 

सुचवा जट-संहतौ अच् जटं सुहतसादुरख 

वा। १खनानख्याते खगभेदे, स्युग्गुलौ च मेदि° 

श्रौ पुत्र¶ विनत्यास्तु गरूडोऽख्ण एव च । 

तस्मात् जातोऽहमरूणात् रुपाति ख समायजः| जटायुरिति 

भां विद्धि श्येनोएबमरिन्दम!। सोऽह राम ! सहायस्त 

भविष्यालि यदीच्छसि | सौतं च तात रच्िष्ये त्वयि यातं 

सर्पे “जटायुष तु प्रतिपून्य राघवो छदा परिष्व 

च्य च सन्चतोऽभवत् । प्िठ{ह शाव सद्डित्वमात्मवान् 

जटायुषा संकथित पुनः एनः'‡ रामा० चारण १४अ 

“शख दशरथद्यासौच्छटःवुररुषात्मजः । श्टध्रराजो 

मद्ादोरः सम्पातिर्यद्य सोदरः | ख ददथ तदा शौतां 

रावण्याङ्गतां सष्ाम् । सक्रोधोऽभ्यद्रषत् पलो राथ 

राचरेशवरम् । आअयेनमववीद्ग्टधो रुख छञजघ्त मेय - 

लोम् 1 धियमाखे भवि क्य इरिष्यसि {(थाचर। । 

न हिने मोद्य जोबन् यदि नोवृद्धजसे वधम् 
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खक्रोठं राचमेन्टरः त चकते नखरेभ्टथम् । प्चतुणड 
प्रहरे बधो जजटोङतम् ! चच्तार रुधिर 

भूरि गिरिप्रवणेरिय । स बध्यमानोष्टप्नेण रामप्रिय 

ड्ितेच्खा | खडगमादाय चिच्छेद भुजो तद्य पत- 
लिणः| नित्य ब्टश्रराजं स भिन्नाश्रशिखरोपमम् | 

ऊद्माचक्रमे सीतां ग्टहीत्वाहून रासः” भार व 
१७८ ्य° ततृकथा दृश्या | 

जट [ल इ" जटा- अत्तप्रथं सिद्य* लच। वटे २ रे 

श्तु 9न्गुचौ च राजनि 

“"चोरिणः शिखिनद्नख 

रिव १८९ अ | 

५जटायुक्तो तिर 

जटानोद्ध शरोर हाः”? 

६जगामाखां सो राजनि । 

जट [उत् नि जटा-अ्रस्तदृथे मदुप् नद्ध वः। १जटागुक्त 

स्तियां ङोप् सखा च रजटामांखां राजनि°। 

जटावज्ञो स्तो जरेव वज्ञ | रुदरजटायाम् राजनि°। 

जटासुर एु.जयराबुक्रोऽखरः। !अदरभेटे। सच ब्राद्यण- 
ख्पङूढ्मन। वनगतयुधिणएिरावासे स्थित्वा भने वनान्तर 
गते युधिषठिरादिन्रय सितां द्रौपदीं जहार ततोयदच्छा 

प्राप्रे न भमन तः । तत्कथा वनप्वैखि जटाचुरबध 
पतेचि टशता । रतद्धिष्ठामे देशभेदे स च देशः इ स 

१४अ० कूमविभागे रेान्यःखकः। “भक्गापरलोलजटाद्र 

कुनटखप्रलोघकुचि कार्याः” । 

नटासुरवध ए" जटाच्रस्य बवमधिशय लतो मन्थः अख 
ऋअाख्यायक्षायां लुप लपि व्य-कंषचनत्वात् एस्वम् । 

भारततनप्थां नगतेऽबान्तरपपमेदे ।, “जराच्ठरबधः प$ 
यक्तयुद्मतः परम्" भार आ० अ वनपपखि अवान्त- 
रपर्वक्तौ | 

जट (ढो) ए जट-इन् । !वटश्चे, शब्द्रत्रा° र्जटायां 
ेषमहे उणाद्को° ध्जटामाखांस््नौीवा हगेष् चऋमरः। 

डगेबतः ५ पकटौडत्ते शव्द्र" । 

जटिन् चुन्जटा अस्य इनि | ?इच्ते (पाकुड) अश्वलवल्य- 
प्युक्तं ठन्तदे। >जटावति लि । “चुरापानापच्ु- 

्तप्रथ चौरबासा जटी ध्वजी" मनुः | 

जटिल षठ स्तो जदा-अत्तय्रये पिच्छा" इलच। . १९हे 
शन्दच° स्त्रियां जानित्वात् छोषघ। रजटायुक्ते ति" । 

"विवेश क॑ञ्चच्ञाटिलम्तपोवनम्?› क्रमा “सुरो वा 

ज्ञयो वास्याव् अथवास्यात् शिखाजटः' मनुः 

इब्रह्मचारिख च । ^"जट्िखञ्चानध्ीयानं दुर्बल कितवं 

त्थ मलः | स्तिया टाप् ४अजटावल्यां द्यां । 

५जरामां खां अमरः ६पिपिपल्यां मेदि । अकवचायाम् 

प्उञ्चटायां रल्नमाला €दमनकष्चे राजनि° | 

जट्(ड) ल पु जट-ज्नच एषो ग्खडोवा। देष्श्ये 

क्ष्णचिद्मेदे पिञ्ौ (जडल) अभरः । 

जठर एुनन्जायते जन्तुगेर्भो वाञ्जित् जन-अर-डान्तादेथः । 

शकृक्तौ । रद्ध, देकठिने च लि भेदि० । भदेथभेदे 
“अतज जनपदान्"' द्व्य् पक्रमे “जराः कुक्गराद्ेव 

सद्शांणांश्च भारत" भा० भो €. । “यास्तेऽखाः 

जठरे बौ मविषद्यम् छरदिषाम्'› भाग° ७|७।€} 

^वायुेगसमौ वीस जठरौ त॒रगोत्तमौ" रासा 

अयो १०७।१२| “यः कदाचित् सम्यक् पचति कदा- 

चिदाद्मानचूलोद्ावर्ततिसारजटरमौरवान्तरक् जनप्रवा इ ~ 

खानि छत्वा स व्घमः'" शुशु | जठरयन्त्रणा जठर- 

व्यथा जठराभयः । 

जठरनुदट् प° जठरं चदति रेचनाय तद्-क्िष् &त° 

आरगच्धे (सादाल) शब्ट्चर तदध सेवने हि 

उदट्रभङ्ात्स्य तथात्वम् । 

जठराग्नि पु जग्रस्थितोऽग्निः। कौक्तेये अच्नादिपाचङ्ञे 

बद्धौ ^अद्नरसोजठराग्निना पच्यमानोरक्रतां प्रतिपद्यते" 

भिताच्चरा जठरानलादथोऽप्यव “जठराग्नि वायुना 

संधच्छमाणोऽच्न पचति ततपक्ारो योगार्णबे उक्तो यथा 

आयुषं भुक्रमाहारः स वायुः कुरूते दिधः। संप्र- 

विग्वाच्मध्य' त॒ यक् किट यज्ञ मनम् | अग्नेर 

जलं ्याप्य तदन्नच्च जलोपरि | जलसाधः स्वयं प्राणः 

स्ित्वाग्नि' धमते शनेः। वायुनः्मायमानोऽग्निरतयु- 
ष्णः कुरुते जलम् । अच्च" तदुष्णतोयेन समन्तात् पच्यते 

घनः। हिधा भवति तत् पक्त एक किड् धग् रसम् । 

रसेन तेन त नाड संपूर््यन्ते क्रन्ण च | प्रतपेयन्ति 

सम्प् णता देह" समन्ततः” । ` 

जटठटरामव ए° ६त°। उद्र्रोगे राजनि" अतिसारशनब्द् 

१०६४० उशव्रम् । जठरगदादयोऽप्धने । “भवति धरणि 

जे चद्थेगे ज्वरजटरगदाद्धुडष ` ° स०१०४अ 
जठज न" जदरं सादध्योनास्तवद्य अथे" अच र लः । 

जढरवददकाधारे ““चतच्तो नारो जटच्ख लुटाः” ऋ 

१।१८२} £} जडलख जठर वडदकाघारख''भा०। 

जड लि° जलति घनोभवति जल-अच् छलः" बट 

वानिष्टः वान वेनि योमोह्ग।त् | परषशग. भवेदिह 

नन्ता जडसं्तकः एरुषः* क्रलच्चणे १ भन्द्वुहतौ रमं 

। 
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रेद्रदगासमर्ये `"यनंगौ ज्ञोवपतितौ जान्यन्ववधिरौ 

नधा । उन्मत्तजडस्क।च येच केचिन्ररिन्दरियाः" मः 

“बेदायहग्यसभर्यौा जडः" इति दायभागः ४हिलियसते 

हिमेन भन्द्क्रिये ५के ६अप्रन्नो च मेदि" ऽजले न° रा- | 

यसुकृटः | दसोषके ननराजनि> । €चेतनभिच्धे अन्नानादि 

सम््े वेदान्तः | तच छि ण्दार्योद्धा जडोऽजडय् | 

तत्र॒ जडोऽज्ञानतत्काय्यंसंचः। व्यजडश्धोतनः इति 

भेदः! “अन्नानादिसकलजडसमद्ोऽवस्तु'" वेदान्सा० 

“बेदाभस्ते कि वा जननि! वयसद्धौजेडधियः"कालोस्तवः 

“नापरः कद्यचिट् ब्र.यात् नचान्यायेन पच्छतः। 

जानन्नपि हि मेधागौ जड्पत् लोक चरेत्" 

मनुः । तख भावः ष्यज जाद्यं न° तल् जडता स्तौ त्व 

जंडन्व न° इमनिच् जडिमन् पुर जडभाबे। [हनायुधः 

जटक्रिय वि जडष्य हिमक्तिश्य्येव क्रियाख्य| चिर क्रिये । 

जडता स्तौ जंड़।भावे सल् । अपारे शोतलत्वे “उदञ्च 

रोमाञ्च वजति जड़तामङ्गमखिलम्'” सा० दर ^भृल- 

लता जङ्तामचलाजनः” रचः | ‹'अप्रतिपत्तिजोडता 

स्वादिष्टानिटदनेनखुतिभिः । ऋअनिनिषनयननिरी- 

जणतष्णीन्प्रावादयस्तत'" सा-ट० उन्न व्यभिचारिथण- 

भेदे! ष्यज. जाद्य त्व जडत्व तवार्ये न°। 

जडभरत पण्जडोभक्त इव भरतेः। आद्धिःरसप्रवरछने योगि- 
भेदे सुद्धि पव्वतरजन््नि भरतनामा न्पतिरासीत् सच 

वानप्रस्याचरमे डरिख्शिशुपाननेन ततृस््े वशात् 

ब्व्य काले तमनुखरन् स्टगत्वमात्वा कर्म्न्तयात् तदे हं 
व्यक्ता पनः आङ्िरसप्रवरख्य पुतरतामासाद्य से हदोषेण 
पुनम्तिखयग्योनिप्रात्धिशङ्भया ज्ञानवानपि जडत्वभिव 

व्यञ्चयच्नासीत् | तत्कथा च भाग सक, स्थिता 

दिङडमाव्रमव्र प्रदश्यंने । 

“अच कखचिद्द्िजवरण्याङ्किरःप्रवरम्य गमटमतपः- 
स्वाध्यायाध्ययनद्यागस नोघतितिच्ताप्ररयविदानम्,याल- 

ज्ञानानन्द्युक्त्ाकसटगस्ुतशोलाचारख्पौदार्ययुश्णा नव 

सोदयं ङ्जा बभव: भिथ॒नञ्च यवौयष्टां 

भार्यायाम् | यस्त तत्र एमास्त'. परमभागवतं राजयि- 

प्रवरभरतसु]ख्टृद्सटगशरौरम् चरमशरीरेण विप्रत्व 

गतमाद्धः। तत्रापि स्वजगसडगञ्च भगवतः कम्ब. 

न्धविध्वसनश्रवाञ्जरणाग्, णविवरणचरणारविन्दय् गलं 

मनसा विदधदात्मनः प्तौ वातसाशङ्भमानो भगवद्नु- ` 

महेणानुष्टतखपूवजन्मादगचिरात्मान वुन्त्तजड.न्नवधिर- | 
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खद््पेण द्यामा लोकखय। तद्धापि वा चाद 

जख्यस पिप्रः पुत्र डानुबद्धमना आसमावत्नात 

खुंस्कारान् यथोपदेशः विदधान उपनीतस्य च दनः 

श चाचभनादीनु कज्छानिवसाननभिप्रे तानपि सम. 

शिच्यत् । आअदुशिष्टन हि भाव्य पितः पृव्ेखति | 

स चाप तदह पिदसद्धिधाजवासप्रोचोनमिव ख 

करोति। अन्द्ांखध्यापयिषय्रन् सड व्याहृतिभिः 

सप्रणवशर्तिष्दां साविलीं संश्मवासन्निकान््ासान- 

धौयानमप्यसभवेतद्पं यादहयामास | णवं खतनुजं 

पाल्मन्यनुरागावेशितचित्तः भौ चाध्ययननेतनिवभ- 

यवनलशुश्रबणादयी पकुवा कर एन मिय॒ कतान्यपि स्व 

यभलुशिषटेन भाव्यनियसदायदहः एलमलशाखं खयः 

तावदनधिगतमनोरयः कालेनाप्रमत्तेन खयं सरह ' रवे 

प्रमत्छपसंदतः | व्यथ यवीयको दिजषनो खगम्जातं 

भिथुनं सपलयरा उपन्यश्च स्लयमदुसख्यया पतिलोक 

मगात् । पितम परते भ्वातर एनमलतत्प्रभावगिदिश्त्र्यया 

विद्यायामेव प्य बक्षितमतयोन परविद्यायां जडमति- 

रिति लातुरनुशाक्षननिर्गन्धान्नव्रध्तसन् | 

श्षत्त प्ाङतेदिं पदप्ुभिरन् तज बधिर स्केतयनिमाष्य- 

भाष्ये यदा तददुद्धपाणि प्रभाषते कम्रा च कायः. 

भाषः परेच्छया करोति | विदितो तरैतननोवा याच्ञया 

यदच्छया वोपसादितमल्य" बह्कनमिष्ट' कटन्न वाभ्धवदरति 

परं नेन्द्रियमोतिनिभितस् । नित्यनिटन्तनिमित्त 

स्वसिद्धिशुङ्कादभवानन्द्सखात्मलाभाप्िगसः छखदुःख- 

योद नदनिभित्तयोरसन्प वितरे हाभिमानः | शोवोष्य 

वातवरधंष् देषदवापादहताङ्खः प्रीनसंहननाङ्कः स्व- 

र्षडिलसंतरेशना तमद् नामच्जलनरजसा महामणिररिवान- 

भिवयज्ञ व्रह्मवर्चसः कुपटादटतकटिरुपवोतिनोरूमपिणा- 
जातिरिति ब्रह्मयन्ध्,रिति सुन्नवाऽवजन्नजनावभतो 

विचचार । यदा तं परत श्राह्ारङ्कष्मं बेतनतरैह- 

सानः खभ्वाढभिरपि केदारकन्पखि निष्धपितस्तद्पि 

करोति। किन्तु न समं पिषलं न्यूनमधिकमिति वेद । 

कफणयपिरयाकभफलीकरणक्लमांपस्यालीपएरो प्रादोनप्वग्डत- 

बद्भ्यवहृरति । खथ कदाचित् कव्विदु.बलपतिभ॑द्र 

काल्यै एरुषपशुमालभतापलक्ञाभः | तख ह देबवि- 

खक्ख पशोः पदवीन्तदचुचराः परिधावन्तो निशि नि- 

श्ोयसमये तमस) पाटतायामनन्िगतपशव ऋआक(खिकेन 

भिधिना केदारान् वीरासनेन ष्डगवराहारभ्यः रुर 



लड 

भाणमङ्किरः;प्रवरद्तमनपग्यन् | 

लच्णमन्दष्य भत्ते.कम्प निष्पत्तिः सन्यमानाबद्धा रश- 

ग्या अर्डिडाग्डहखपनिन्य संदा विक्रखितवदनाः । 

व्यय पणयस्त' स्वविधिनाभिपिच्याहतेन वाशसाच्छादय- 

भषण तलेपसकताम्बलादितिलक्ादिभिरुपर्कतं भुक्तन्त 

शपदो पमाल्यलाजकिषलयाड् रफकोपङारोपेतवा देश- 

ससंख्यया गोतस्तुतिख्टदङ्कपणवघोषे् च 

धुरूषपशु' भद्रकाल्याः पुरत उप्वेशयामाघ्ठः | अथ ठष- 

खलराजपतिः पुरुषपशोरदगासवेन देवीं भद्रकालीं यच्य- 

जोशस्नटभिमन्तितमसिमतिकरालनिशितखपादरे | इति 

नेषां इष्लानां रजस्तसःप्रलतीनां धनभदरजंखउत् 

शक्तमनखां भगवत्कलाधीरकुलं कद्ीजित्योत्पयेन स्वरः 
विरतां ह्हिखाष्द्िराणां क्ष्छातिदार्णं यद् 

जह्नभृतख साचचादुब्रह्मपि तस्य निव्यैरखय॒ सवेभतद्च- 

दः ख्नायामष्यननुममाचभनं तदुपलभ्य ब्रह्तेजसा- 

ऽतिदुपिषहेष्य दन्दह्यमानेन वणा खहसोञ्चचाट रेव 

देवौ भ॑दकालोी | श्टशममपरोषावेशरभसविलसि- 

नण्डङकुटिविटपङुटिलदंद्ारुखेच्तणाटो पातिभयानक्वदना 

खन्त॒कामेवेदं अहाट्ृटासर्मातखंरभ्भेण पिडच्चन्ती 

तन उत्पत्य पापौयसां इ्ालां तेनेव।सिना विक ख- 
ओोष्णा" गखात् सवन्नषद्ध गाखवमय्् व्ण सह गेन नि- 

सोयातिपानमद्विद्लोद्ध खरां स्कपाष्देः ख जगौ 

जनन्त च विजहार च भिरःवन्दुकलोलया । रवनेव 

खल महदभिचारातिक्रमः कात् खे नात्रने फलति । 

न वा एतदष्ण् दत्त! महदह तं यदस्म: खभिरन्डोदे 

श्ापतितेऽपि विन्तदेहाद्यात्मावद्चबदद्दययन्योनां सप- 

सत्वघ्दाकनां न्दिंराणां खाच्चाद्धगवताऽनिनिषाऽरि- 

वरादुधेनाप्रसत्तेन तेद भावेरभिरच्छमाणानां तत्पदसन- 

मवु तञ्बिद्धयद्पद्छतानां भागवतपरमहंखानाम्'? | € अर 

“खथ खिग्ब् सौवोरपतेर द्गस जतश्च॒मत्यासटे 

तवृङ्ुलपरतिना शिधिकावापुरुणान्मे षण समये टदेवेनोप- 

खणदितः स दिजररउप्ब्ः) रघ पौवानसंहइननाङ्गो- 

मोखरबह्कुरं वोदुमखमिति पूवैविदिग्टङ्ीतेः सह 

ग्टङ्ोलः प्रचभमतदद्ेखवाह शिधिकां स महानुभावः | 

यदा हि दिजकवरष् घमातरावलोकालुगतेने समाहिता 

एरुषगति स्तद्] विषमगतां खशिविङ्ञां रह्कगण उपधाय्य 

पुरुषानधिवडत चखाह। हे दाद्ारः माध्वतिक्रा- 

जत श्रि्मिति विषसखद्यते यानभितिर। अवते इश्वरः 

चथ तठनमनवद्य् 

मता 

[{ ३०१६ | 

= 

छ 

वचः सोपाचष्परपाकण्यं उरायाकतुरीयाच्छदिन- 

सनसस्तः विन्नापयां बभूवः | न वयं भेरदेथ } प्रमना 

भवज्ियमादपथाः+ खाध्वोव वदामः । अयम्तनेव नि 

बुक्कोऽपि नद्रुतं दजति नानेन ङ्ह योद् वयं पारया- 

अद्ति। खांखगिकोदोष एव ननभेक्द्धापि सर्वेष 

संसगिां भवितुमरुतोति नित्य निशम्य लपणवष्यो 

राजा रकग छपासितषटङ्खोऽपि निसगंण बनातृत 

$षडुस्थितमन्य् र विस्य टब्रह्मतेजसं जातजेदशमिव रजसा- 

इतमतिराङ अहो कष्ट भतव्यं क्रखरुपरि श्रान्तो दीच- 

सध्वानमेक ऊह्िवान् छचिरं नातिपीषानसंहननाङ्खो 

रजसा चोपद्रुतो भवान् खे! नोवा परणते शंबष्िनि 

दति ब्धविप्रलब्धोऽप्यविद्यया दिहितदव्ययुष्णकम्प शये 

स्वचरलकलेषरेऽवस्तुनि संख्यानविेषे ख ममेत्यनध्या- 

रोपिवनिश्वाप्रन्ययो नह्मभ्तक ष्णा विपिकां पूवद 

बाह । अथ एनः खथिविक्रायां विषमनमतायां पर 

कपित उवाच र्गः | किनिदवरे ख जोवन्छ,तोमां 

कदर्थीशित्य भत् थासनमतिचरङि ¦ प्रमत्खध च ते 

करोमि विविकिल्धां देख्डयःजरिव लनतायाः यया 

प्रतिं खां भजिष्यस} ख्व बद्धबद्धमभिभाषमाश्ं 

मरदेवाभिभानः रजका तभसखादुविद्धन मदेन तिरखछता 

शेषभगवतृप्रियनिकेत' पर्डितक्नानिन स भगवान् 

जाद्मणो मह्भूतः सवेभरदष्दाका योगेश्वर चर्यायां 

भावि त्यच्जति' अयमान इव विग्य इदमाह । 

श्वौ ब्राह्मण उवाच । त्वयोदितं व्यक्तमवधिप्रर्षधं भदः 

शषमेखखखाद्यदि कौर) भावः। गन्तुर्यदि खादधिगग्यमध्वा 

पौमेति राश्णै भ विदां प्रवादः! श्ौदयं काना 

ब्याधयच्धाघवञ्च शुक्डमयं कनििरिच्छाजरा च । निद्रा 

रतिभेन्ध् रहं भदः शुचो देहेन जातद्छ हि मेन खन्ति। ` 

जोवन्डय, सत्वः नियमेन राजनच्नाद्यन्तवदु यद्िक्नतख 

बम् । खखास्यम्यवो भू वद्य! बम तद् च्यतेऽखौ- 
विधिङ्ल्ययोगः । विेषनुद्ध विवर" मनाक. च पथरामि 

यच्च ॒व्यवहारतोऽन्यत। क ईशरन्नत किमोशिदव्य 

` अथापि राजन् } अरदाम किन्ते | उन्नमत्तजडवत् 

स्डसख्यां गतद्य ने बीर ! चिकित्सितेन । धः कियान् 

संयता थिधितेन स्तव्धप्रसत्तस्य च पिष्टपेषः श्रीशुक 

वाच । शतावदहुवादपरिभाषया प्रय दोग्यं स 

खनिवर उपश्मशोल उपरतानात्मभिभित्त उपभोगेन 

कम्यारव्य' त्यपर्यन् राजदानमपरि वषैवोवाङ़| स 



1 जतु [ ३०१७ ] जत्, 

चापि पाण्डवेय ! जिन्व सौवोरपतिस्तत्वजिन्नादायां 

शम्यक्यड्याधिङताचिक्रारस्तद,द् थस्रन्विविमो चनं दिज- 

वच आाद्चुत्य बह्छयोगयन्धसम्ब्मतं त्वरयाऽवर्द्य 

शिरसा तन्पादनभृनसपद्धतः चमापयन् विमतन्हपदरेव 

आय उवाच! कस्व जिगृदच्चरसि जानां बिभि. 

श्ल कतमोऽवधूतः | कासि कुलन्य इहापि क्त् 

चेमाय नसेद्खिनोत शु्ञः। नाह विशङ्के छरराजवजा 

च तरवचचस्धनाच्च यमस्य द्रडात् । नाग्न्यकसोमानिलवि- 

न्तपासतर च्छह ष्टशं ब्रह्म्जलावमानात् | तदु ब्र, हशङ्गो 

लङ्वन्निगृढ्विन्नानवीयोनिचरश्यपारः । वर्चांसि योग 

खथितानि खाधो! न नः मन्ते ममखापि भेत्तुम् । 

अहच्च योगेश्वरमात्मतच्वविद्ं शछनोनां प्रवरं गुरवे ! 

प्रषु प्रतः किमिहारणं यल्याक्ाइ्रिं च्ानकलावल खम् । 
शपे भवान् लोकागरो्चणार्थमव्यक्तसिङ्कोविचरत्यपि 

खित् | योगेश्वराणां गलिमन्द्बुद्धिः कथं विवचर्कीत 

ग्टहानुबडः" १०अ० । 
तनः नैन रडगखन्धपाय योगदकङ्घा प्रारश्चाव- 

शाने छक्रो बभूवेति कथा तडुत्तराध्यायादौ ल्त । 

अडास््नो जडं करोति जड+किच-च-ढाप् । श्शक 

भिम्बयरास् अमरः रभूम्यामलक्याम् रल्नमा* | 

उदिमन् ए जड्श्य मावः ठद्ा,स्मनिच। जाद्यं "जनित 

जिन व्याकृलं व्यार्रन्तोण ^इ्टानिष्टापरि्चान 

यत्र॒प्रञ्ेष्ठतुन्तरम् | द्ंगखश्णाभावो जना खोऽ- 

भिधौवतेः” इवय्, च्वलमग्य करो अवस्ामेरे । 

जतविल वि° जतन नि्त्तादि काणान््ल। लजतुद्रव्य 

निं तादौ १कलकटरव्ये श्वद्करुदापने द्रव्यभेरे। 

जतु न" जन--ड वोऽन्तादेशः । 

खाये क | त्राय भेदि° ! “शशं तैलं ट्तञ्चव जत- 

दानि चैव {ह* भाग्या. १४४अ० | “प्रान्नमधिक्ं 

पाप च्यते जतक्ताहवत्" भाग्ा° ३००अ० | ३चम्प्. 
चटिक्रायां सखो ^-सज्िभ्यो जटः?" यज्ञु* २४।२१। 

“भदः पलाख्याः पकिणीः" जेदि० । तद्ध विकरः 

: “वप्रनतनोः चक् चपा" यख चक् च । लातष तादि- 

१अलक्तं, रेलाच्लायाच्चु। 

कारे (कड चडि) प्रष्टतौ श्चाभरणे। 
सतु न° जड़ इव कायति को-क । १हिदुनै मेदि. । 

रलनोनाम गच्वदरव्ये सती भरतः) श्चम्ब चटिकायां सदी 
(चामचिका) गन्द्रत्ना° । $पर्पटयरां मालवदेशप्रसिद्ध- 
कायां स््ोभायपर०“परपैटी रञ्जना कणा जदा जननी 

जनो । जतशष्णःग्निरुस्यां जदका चक्रवर्िनी | परठी 

तवरा तिक्रा शिशिरा वशङ्गवः | विषव्रण्रा 

करण्ड कफपित्ताख क्ाढलत्” भावप्रण तद्गुणोक्तिः । 

जतुकारो स्त्र जदठक्वत् सं्ञेषग्डच्छति ऋ+अख उप० स^ 

गौरा डनेष् । जठुकालतायां राजनि | 

जतुकलत् सतो जत्यत्रं्ेषं करोनि श-किप् ६त° । जत- 
कालतायाम् अभरः | 

लंतुक्घष्णा श्तौ जल्वि कष्ण । जतकालतावाम् भाव्प्रण 1 

जतुनो स्तोः जत संजञेपे तदरूपं नयति सखसं्ञिटदरव्यम् 

नो-किप॒ ६ । चर्््टिक्ायां लिका तद्य संक्ञेषात् 

दृव्यश्य जहुउदरूपापत्तिजौक सिद्ध! । 

जतुपुवक इ* जठनिन्मि तः एल इवा (पुल) । पाशकगु” 
दयां वद्य जठ्नि्छिंतत्वेन तथात्वम् | काश्णद् 

रचितख्य त उपचारात् तन्नामता। 

जतुमणि इ* ““म्ठत्सन्नमरूजं मण्डलं कफरक्तजम् । 

सर्ड लच्छा चेकेषां लच्छोजतमख्थिख सः''इति साधव 

करोक्तो रोगभेदे । 

जतुसुखख ए जदनेष संल्लिट' खखमसखय शा० त° । वीहिभेदे 

“जन्णतोह्िशालाछखजतुसुखनन्द्ोखुखनाराचङ् त्वरितः 

क्क् टानकपारावतकषाठलप्र्टतयो बरीहयः" छद्° 

जतुरखः इ* ६त° | अलक्तके राजनि°। 

जतुष्लो जद न्रंचटिक्ञा प्राखिजातित्वेऽपि नेहे नि 

जड । पच्चिमेदच्तरियाम् “कच्च जद, रुपोलक्ञाते 

ल्य इतरजजनानाम्"” यजु* २४।३६। जद: ठषोलक्ता 

एतौ प्चिर्विचेषौः ' वेददी° । 

जतूकखं इ ऋषिभेदे ! तख ॒गोबापयम् गगा यज् | 

ऊह्यं तदरोतापत्ये तश डाच्नः करवा शख य~ 

लोपश्च, जाद्वकणं तच्छाने | ज ठकगय च्च =पा,तिकतता 

यथाह हेमा° द्ा० अदङ्िराः “जा बालिना चिकेत स्का 

न्दोौगाचिकण्यपौ । व्यासः खनतक्मारच्च शतद्रजे- 

अक्स्तथा | व्यान्नः कात्यायनद्धौव जादकग्यंः कभि- 
ञ्जलः | बौधायनः कणाद पिद्रामिलस्तयैव च | उष- 

खातिश्तणएतान् प्रवदन्ति मनीपिणः"। जातुकग््यं दधत् 

उदक्य दति प्राठः लिपिकरप्रमादात् तच्छाचऋश्च उप- 

अति कत्ते स्वमभिप्रेत्य वा तया णठ इत्यन्ये | “ 

जतूका जन-उल्गा. निर। १चश््गं चटिकायां ऋमरः। 

रजनौनाभ्रगन्धदरव्ये शड्ट्९°। | 

जत्, नग्जन-रु तोऽन्तादेषः। स्कन्धग्ल सन्धौ “खीया पु 



जनं 

दशाल्यि श्यात् जगे केश तथा नु" यान्न" वच्चोऽस- 

योः सन्धिः जत्, :" जिता ˆ" जतुगतान् करोति 

च विशेषतः"? सुख ““जलुदेशे ष्टगं बौरो व्यक्रासोटद्रये 

तदा" भार वर १७अ० | खार्थे-क तनाय शन्द्रल्ला । 

जत्वश्मक्र न. जतुद्धपमध्डकम् । शिलाजठनि राजनि | 

जन जनने जुहो पर अक. सेट घटा० । ज्जन्ति। 

व्जनीत् अजानत् चटा । जनयति जनितः 

वि-ञ्ति परस्रजनने खातक° | व्यतजजन्ते । खावैधातु- 

कशधोरिट् व्यतिजक्जिपे व्यतिज्ञन्िध्वे 

ज्जन जनने दि° ० खक्ग० सेट् जायते यजनि अजनिष्ट । 

जातः | षटा०। जनयति| 

परयोश्तत्तदुपसर्गद्योल्यार्युक्त- 

जजान जन्तुः ईदित्। 

उभयोरपि उपसभात् 

जनने नत्र | 

ति-अतिक्रम्य जनने सक्० | 

दधि--अआधिक्योन जनने । आधिपत्येन जनमे च ^लैजलं 

र्त्र तदध्यापोजायन्ते | “व्राह्मणोजायशानोऽपि एथ- 

व्याभधिजायते'' मनुः । 

श्नु) पञ्चाच्जनने अकर । दुलिकायां शंतायां च यदि 

पुत्रो ऽजा यते”? मदः) पचादत्पत्तया दानं करणे 

सका° | 

पति" जयन्तः'" रधर | 

रम्+अद्‡-सम्बगजुजनने सक “पितुन् सभडुजायन्ते 
ग्रा सातरमङ्गनाः'” रामार अयो २५।२६। 

अभि+अभिलत्छीलत्य जनते सक०^मवन्ति सश्यदं रैवौभभि- 

जातख भारत !" । “अन्नानद्धाभिजात्च पा ! सम्पद् 
माचरोम्" गोता! सम्यभूजनने व्ाभिखर्लो न 
जनने अक ““शुचौनां सखीमतां गेहे योगभ्व्ोऽसि 

जायतेः' “कामात् क्रोधोऽभिजायते” गोता । 

प्रति+-प्रतिद््पजनने अक । “शप्रजापतिश्चरसि गर त्वमेव । 

प्रतिजायसे प्रन्नो° 

वि+विेचेण जनने विशङ्खजनने विकारे च “श्पतिना 

र्ता तश्जात् पटं देबी व्यजायत राभाग आदि 

७०अ०| गर्भसो चने सकर “यनां मन्ता प्रथमं विजन्ततुः” 

“पशुखिठन् गमे' लादुप धिग्य 

५काममाविज्- 

° 2।६८।५। 

विद्यते? शत ना ७।४।१।१। 

नितोः सश्धवेम"” तै° स २।१।१।५ ““तखात् व्यजायत" 

राभा० बा० ११७० “यक्त एन व्यज्ञायत'' बा २७।८। 

जन ए* जन-दच । लोके “जनसवुषाराञ्जनपरवेताविव"" 

"असौ कमारसलमतोऽ्ुजातच्त्िविदटषद्धोव 
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| 

| 

जैनं 

मावः -महर्लोकादृङ्गलोके शचह्ठरमेदे च जनान: । 
८५ तज्ञोकप्राप्िहेतकथनं भूमे्दतेाक्तिद्य “दयः 

कययतोभे गवदणवेः पिरे ! । चणाद्ध"न विभानं तच्जन- 

कथां 

चोक निनाय तान् । निवञन्यमलायन्न मानसाः बह्खः 

खनः । सनन्दनाद्या योगीन्द्रा सवे तेद रेत्ः। अन्ये 
त॒ योगिनोये वै इग्र्ूलनह्याचारिष्यः | सर्व्यहन्द- 

विनिच्क्रास्ते वसन्त्यत्र निर्भनाः। महर्लोक: चिति. 
मेककोरिप्रमाणतः | कोरिहये त॒ संख्यातो जनो श्नो- 

कतोजमेः" काशी० ख | 

जनक ° जन-शिच्-रल् | पितरि अमरः “एष्य न् 
छजनकस्त्रिभिः" शु* त° | र२उतृपादके लि “(जन्यानां 
जनकः कालो जगतामाचरयोमत भाधा० ५५ उपदर्टति- 

कारके श्कपिभेदे जक्यंश्ब्टो टश्यसम् निमिवंश्जाति 
४ विदेषन्दपमेे। इच्छाकुवं यनि मिवसिष्योरन्योन्य- 
शापात् विदेहताप्राप्नौ वसिष्खय देद्प्राप्निसक्घा रामार 
दत्तः ५६ अ° । निनेजेनकोत्पत्तिकधोक्ता वथा 
५इक्ा विदेहं राजानदषयः सपं एव ते। तच्च ते याजया- 
माद्यं ज्नदीत्तां मनोधिणः । तद्ध रें नरेन्द्रसयं रक्षन्ति 
ख दिजोत्तमाः। गन्पमान्यौच वस्त पौरण्ट्यसम- 
न्वताः} ततो यन्न समाप्रे व॒ श्टगुन्तनेटभत्रशीत् । 
श्ागयिषदरामि ते चेतस्तु्ोऽकि तव पर्थिष! | इप्रीतायच 
छाः श्वे निभे तसाद्ाऽब्र् षन् | वर वरय राज्ेकते 
चछेतोगिष्ग्यतास् ) यवसुक्तः चरः स्मे तसलदाऽव- 

त् । नेनेष खपेभतानां वेय" घरसत्तमाः ! | वादमि- 
ववो विबुानिनेच्चे तस्तदातर.यन् । नेलेषु सपेभतानां 
वायु भत्चरिषपररखि । तवते निभिशघयन्ति चक्षि 
छथिकीषते ! । वायुभूतेन चरता विचामाधेः हः ॥ । 

रसक्ञा त विबुधाः स्वे" जगदयं चागतम् | ऋषयो- 
ऽपि भहात्मानो नि्ेर्देहं समाहरन् । अरखिन्ततर 
निकिष्व भथनञ्च्न रोजसा । मन्त होभेमेहात्मानः एन 
हेतोनिमेखदा | अरण्यां भमथ्यसानायां पराडुर्भृतो 

महातपाः । भधनान्िथिरित्यादुजेननाव्जन कोऽभवत् | 

याददे हाल्य'स तो वेदे स्तु ततः श्रत: । रर {वदे 
राज जनकः पूवेकाऽभवत् | मिय महातेजा 
स्तेनाय" मे्लोऽभवत् | इति सू्दमयेषतो भय) क- 
चितं संभवकारणन्त् लौस्य | पपु्कवः शापजं दिजख 
दिल शापाञ् यदह पद्य" । 

५शस्वरा चरपुत्रभेटे । ^ दैनस्छस्धोऽति देन ङ भको जन- 



1) - 

जन 

करतः" इरिव० १६१० । “तद्ग तव्लनको ददे 
यान्तवलक्य प्रपच्छ" शत व्रा ११।९] १।२। "सह 
खभेतश्धां दाचि ददो जनको जनक दति वै जना 

धावन्तो ति १४।५।१।१। 

जनकतनया श्लो जनक तनयेव ततृपाच् त्वात् । राभकलन्न 

जनकयन्ने वेद्य हलाकषणजातायां सौतायांसा हि 

सययुगे हल्स्पतिद्ठतज्ञयध्वजकन्या बेद्षतो नाभाषोत् 

न्ने तायां लोताजातत्वात् सोतानाला वभूव रामा उत्तः 

$७ख० तत्कथा यथा । 

“ङ्खशध्वजो नाम पितवा ब्ह्मधिरजितप्रभः। दह 

स्तितः च्रौमान् बुद्धया तल्यो ट स्पतेः। तखा ह 

ङुवैतो नित्य ' वेदाभ्यासः महात्मनः | सम्भा वाडः- 

मयी कन्या नान््ना वेदवतीं ख्टता । ततो देवाः स 

गन्धवयच्चराचसपन्नगाः। ते चापि गत्वा पितर 

वरणं रोचयन्तिमे) नचमां स रपिता तेभ्यो दत्त 

वान् राचरेशचर ! । कारं तहदिष्यामि निशामय महा 

भुज] । पित॒स्तु मम्न जाभाता विच्छ्, किल सुरेश्वरः । 

भिप्रे तच्तरिलोकेशस्तखान्नान्यख्य मे प्ति) दात- 

निच्छति तजौ त तच्छुत्वा बलद्पितः । श्प नाम 

ततो राजा रेद्यानां कुपितोऽभवत् । तेन राले शयानो 

मे पिता णापेन हसितः ततो मे जननी दीना तच्छ 

सैर पिमे । परिष्वच्य सहाभागा प्रविष्टा इव्य- 

वाहनम् | ततो सनोरथं सत्यः पितुनारायणं प्रति | 

करोमीति तमेवाह द्येन सहे । ईति प्रतिन्ना- 
भारहय चरामि विषुलं तपः | एतत्ते सर्वमाख्यातं 

सया रा्सपुङ्गय ! | नारायण्यो मम पतिमै त्न्यः 

छरुषोत्तमात् । आञ्रये नियम चोर" नारायशपरो- 

पया | विन्नातस्व' हि मे राजन् | गच्छ पौलस्त्य 
नन्द्न | जानामि तपसा स$' त्रैलोक्ये यद्धि वतेते |" 

ततस्तां कामयमानेन रावणेन खा धर्षिता तसो शापं 

दत्वा भमार तत्कथा | 

` वकगसतया तल् वेदवत्या निशाचरः । मूजेतु तदा 
कन्यां कराण पराश्छशत् | ततो बेद्वती क्रद्खा 

केशान् हस्तेन साच्छिनत् ! असिर्भत्वा करकाः 
केशांस्ष्िचांलदाऽकरोत् । शा ज्वलन्तीव रोकेय ट्इ- 

न्तौव निशाचरम् । उवाचाग्निः समाधाय मरणाय 

कतत्वरा । धिं तायाखवयाऽनार्य! न मे जोवितमिष्यते | 

रच्चस्तसात् प्रवेच्यामि पश्यतस्ते छताचनस् । यश्ञात्त्, 

६८ कार भाग ४ 
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जन् 

धर्पिता चां त्वया पापा्मना बने । तस्मात्तव बधार" 
छि सष्टत्पतृसख्यास्य् पनः । न हि शक्यः स्त्रिया न्तु 

परुषः पापनिञ्चय } | शापे त्वयि भयोतृद्धृष्टो तपस 

व्ययो भवेत् । यदि त्वस्ति मया किञ्चितशतं दत्तं इत 

तधा } तस्मात् त्वयोनिजा साध्वी भवेयं धर्मिणः दता। 

णवखक्ता प्रविष्टः सा ज्वलितं जातनेदसम् । पपात 

च दिषो दिव्या पृष्महिः समन्ततः। सैषा जनकरा- 

जख प्रता तनया प्रभो! | तव भाया महाबाहो! 

विष्णुस हि सनातनः । पूर्वँ क्रोधडतः थन् यैवासौ 

निहदस्तया । उपाच्रयित्वा ओेलाभस्तव वौयममाहुषस् । 

एवनेषा महाभागा म्ये घृत्मतृखते एनः । चने इल- 

खखोत्शदटवेद्यासग्निशिखोपमा । रधा वेदवती नाम 

पूर्वं सासीत् शते युगे । ले ताबुगमहुप्राय ववाथ" 

तद्य र्षयः । उत्पन्ना मेथिलकृले जनक्ख महा- 
नः" | कालिकाएु* १७० तद्धाः एचिव्या उत् पत्ति- 

शक्ता कल्यभेद्ादषिरोधः | जनकात्जाजनकतनया- 

द्योऽष्यत्र । # 
जनकराजकूप ए" तोधभेरे । 

जनकसप्तरातर ० सप्रभिः रालिभिःसध्यः खण तख लुक 

अच सभा० जनकेन दष्टः सप्नरानः | जनकटषट स 

शाल्नसाध्ये यागभेदे। “जनकसप्नरातरद्टद्धिकामः अभि- 

ञ्ञव चतरो विश्रजिन््हात्रत' ज्योतिष्टोमः” च्याश्र 

श्रौ १०।३।१४। “जनकसप्रराब्राहःऊ,प्रिरच्यते । 

अभिञ्जव चतुरो विश्चलिकाहावत' ज्योतिष्टोम इति"? 

नारा “जनक दप्ररालः चर्या विशुजिन्् हावृतम्” । 

कात्या यौ० २१।५।९ ५चतुभ्य ; पाशि केभ्यः परो वि. 

जिन्बहाव्रत च” । 

जनकारिन ९० छनैः कौग्यते कृ-बा कषयं षि णिनि 

चऋलक्तके राजनि० | [शिषलिङ्रूपे तीयभेटे शिवषु । 

जनकेश्वर प जनकेन स्थापितः दैश्वरः, जनकस्यापिते 

जनङ्कम इ'स््री जनेभ्योगच्छति वह्हिः गम-खच् खम् च । 

चण्डाले स्तिया जातित्वाव् डोष् । «वधीत् । ज न- 

क्स दतैष यदि हतो ृषन्नद । स्यशेमगुचिवषररति 

प्रतिमाननान्तु नितरां पोचिताम्”› नाचः | 

जनचक्तुस् न° जनख चच्चरिव । लोकचतुषत्प्रकाशकरे स्ये 

^“ ततभय् दिते ये" जनचनचुधि निग्करंले, हरि“ 

१४३ । लोकञचुःप्तयोऽणन् । “लोक चसु दिवाकरः” 

खादिव्यहयम् | । 



जन { ३०२० ] लैन 

जनजन्मादि इ" जन जनिमतो ज्धन खादिः} पर 

भेश्वरे | "जननो जनजन्मादिः" विष्ण स । 

जनत् एु° जन-भावे अति | जनने जनदच्छन्टे श्यम् । 

जनता खली जनानां समहः तस् । जनसमहे अमरः । 

“आगामिनी म्टह्िरे जनतास्तद््णास्”” । ““विह्िता- 

ञजलिजनतया दधतो" माघः | 

जनता सी जनान् लायते ले-क । जङ्गमङ्क्चाम्" हा रा० | 
जनदटेष ए जनोदेव इव उपमितस° { नरदेवे नरवर 

राजनि “जनको जनरेग््तु भिधिलायां जनाछिपः* 

भाग शा० र१८अ० | 

जनत् ए* जनत् जननमन्तख मतुप मख वः | जननं 

युश्रयोगिनि वङ्कौ “अग्नये तपस्ते जनदते पावकवते 

स्वाहा” रेत व्रा ७]८। 

जनधा इ* जन' दधाति धा-किष् । जन पोषके वद्धौश् हि 

जनानां जठरस्थित्याच्नादेः पाचनेन रसदोग्य सम्पाट्न- 

हारा पोषकः इति +तद्य तथात्वम्" 

- ४१।१।१।१।१। उद्ा०। 

जननं न° जन-भावे ल्युट् । १उद्धवे र्जन्नि (खारष्टो 
पनिकङ्धशरोरप हे) शख विभावे च “यदेव पूर्व" जनने 

शरीरम्" भार, | दोचितय्ड यन्नादिष् भदोच्षादि- 
रुस्कारमेदे दीचितख दीशाङपजन्दवत्वात् तथाग्वम् 

तैत्ति तरार 

““ुनवौ एतख्डत्विजो गमे कर्वन्ति ये दीच्वन्तीन्याद् 

शनेः । «माठरे ऽधिज्नमनं हितोय' भौ {खबन्धने । 

तोयं यन्नदी्ायां दिजख खिचोदनादिति" मनुः | 

ष्वाधारेख्ढ्.ट। ५वंथे | जन-खिच-भावे च्यर् । 

६उतपादने । "“अन्योऽन्यथोभाजननादु वभूव" क 

मार० । कत्तैरि ल्यु । ७उतृपादके ति° “सोमापूषणा 

जनना रयोखां जनना दिवो जनना श्रथिव्याः?' 

चछ० २।४०।१| र्परमेश्वरे घुर “जननो जनं द्मादिः" 

विष्ण, स । 

जननाशौच न° जनननिभित्तमथौचम् । प्रसवनिभित्ता- 
शौचे अशोचशन्द ४८६४० रण्म् । 

छननि स्नी-जन अनि । जनोनामगस्धदरव्ये चन्द्रनना" । 
जननौ सलौ जनयति जन-खिच-शअनि जन-अपादाने 

निवा, खोप | {भातरि“जनन्यां संस्यिनायान्तु समं से 

खहोदराः। भजेरन् माकं रिकथं भगिन्य सनाभयः” 
जहुः | शद्यायां माद्" देजनोनामगन्धष्ष्ये $ चमेर्चटिकायां 

चब्ड्र" ५जथिक्तायां गनःच" दष्ट, वायां ऽमङ्जिष्ायाम 

` स्ञलक्तके च राजनि) €उसृपादकस्त्नीमाते “वद् 

मस्त किंवा ननि } वयशद्धजंडधियः'' कालोखवः 

“"बोजजप्ररोडजननीं ज्वलनः करोतिः" रचः | “मासेन 

स््लोजेननो' विष्णु ° । १०जटामांयां राजनि । 

जनपद ए जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति यर प्रद-आधारे =| 

देधे । समरः । "कुलानि जातीः च्ेणोच मखान् 

जनपदानपि'' यान्नवर | जनपदमेदाञ्च भा भी० €. 

द्धिंता यथा 

“अतजङ्क' जनप्दान्निबोध गदतो भम । 

पाञ्चालाः शाल्वा माद्रे यजाङ्क्ाः | 

तने मे कुर 

| श्रसेनाः एकि- 

न्दा बोधा मालासलथेष च । मत्य. कुणङाः कौ- 

शल्याः कुन्तयः काशिकोशलाः चेदिमन्ययकष्षाच 

भोजाः सिन्ध्,एकलिन्द्काः । चउत्मार्णं दृशां भेक- 

लाञ्चोत्कलः सह । 

युगन्धराः| बोधा मद्राः कलिङ्गाश्च काशयोऽपरका-+ 

शयः । जठराः कुकराञ्चेव दशांश भारतः? | कु. 

न्तयोऽवन्तयद्चौव तयेवापरङचनयः | 

पाञ्चाकाः कोशलाद्धव नेका 

गोमन्ता भज्ुकाः 

पाण्ड्याः विद्भाँन्पवाहिकाः । श्श्क्ञाः पांशुराष्टाच 

गोपराष्ाः करीतयः। खधिराज्य कुशङ्ाच मह्ञराष- 
च केरलाः) दारवाशय्ाण्वाहाञ्च वक्रा वक्रातयः 

शकाः | विदेहा सगवाः कच्छा भलया विजयास्तघा । 

ष्यङ्क वद्धः कलिङ्गाश्च यशङ्ञोमान ण्व च| भल्लाः 

सदेष्णाः पादा माह्हिषाः अशकास्तथा। वादका 

बाटधानाञ्च आखाभोराः कालतोयकाः | अपरान्ताः 

परान्दाञ्च पक णामन चरण्डकाः | अटवीथिखरासखव 

मेरुभूताच्च मारिष ! । उपाटत्ताद पाडा छराष्टाः केः 

कयास्तया | कुढ़ाः परान्ता मादेवाः श्च्वाः साशदरूनि- 

ष्कटाः। अन्धुा बहवो राजन्नन्तगिच्धस्तयेव च । 

बद्हिगयांङ्गमलदा मागधा मालगभटाः। सहा तराः 

प्राहृषेया भागेवाञ्च जनाधिप!) एर 7 भागाः कि- 

राताञ्च इ्रेष्णा याखनास्तथा | शका निषादनिष- 

चरास्तधेवानरेनेकताः। इमाः पूतिभल्छयाच्च कन्त 

लाः ङुशलास्तथा। तौरयह्ाः ऋरसेना ई्जिकाः 

कन्यक्षागणाः | ।तलभारा मसोराञ्च मधमत्ताः चक- 

नद्काः। काश्यीराः भिन्व्सोबीरा गान्वारा दशेका- 

सथा । अभौसार) उल्ता्च थेवाला गद्धिकाख्छथा । 

दब्यचिरा गवादु्ां वातलामरथोरगाः। ब्छबङ़ा- 

ख पौरष्य् ! चदाभागः ठमश्विकाः । शु करोषका- 

वा 1१ १ क = 9 
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खापि कंलिन्दोपत्यक्नास्लथा | वानायबो दथाः पार् 

रोभाखः कुशविन्द्वः। कच्छा गोपालकच्छाञ्च जाङ्गः 

चाः कुरवरौकाः। किराता वव्वराः सिद्धा वेरेहाखलान- 

खिप्रक्ताः। चोडा न्टेच्छाः सरेरिन्खु 7: पाय्यं तोया 

भारिष } ¦ अथापरे लनपद्ा दक्षिणा भरतर्षभ ! । द्र 
विडः कैरलाः प्राच्या मूषिका वनवासिकाः | कणा 

टका भादिषका विकला सषकास्तथा । भिच्धिकाः 

कन्तलादौव सौहृदा मलकाननाः। कोङकटकास्तया 

चोलाः कोद्धष्णा भालवा नराः| सभङ्गः कनकादैव 

क्ञकुराष्कारमारिषाः। ध्वजिन्य् तृखवसंकेताच्तिगत्ताः 

शास्वरेनयः| व्य,द्काः कोरकाः प्रो्ठा सभवेगवशास्तथा। 

लयैव धिन्वयपुलिकाः एलिन्द्। वलकलेः सह । मालवा 

बज्ञवादोव तयैवापरवन्तंकाः । कृलिन्दाः कालदादौव 

दगडकाः करटास्तथा । भृषकास्तनवालाञ्च स्नौमा 

बटष्धञ्जयाः} आअलिदायाः शवाटाच्च स्नपा, 

छवनयास्तथा } षिका विदर्भाः काकास्तङ्खनाः परत- 

छना: | उत्तराञ्चापरे श्डंच्छ जना भरतसत्तम | | 

यवना प्रङ्ाभ्बोजा दारुण) च्ंच्छजातयः। सलद- 

काः कुल्या षाः पाररिकेः सह| नधेष रम 

छा्धौनाश्तया च दथमाश्िक्ञाः | शंलियोपनिनेशय् 

वरैषवशद्कलानि च । खद्राभीराश्च दरदाः कष्लोराः 

चदुभिः सह! खाशोकाच्ान्तचाराख पवा गिरि 

गह्कणः | शआानेयाः सभरद्ाजास्तयेव स्तनपोषक्ाः । 

दोषकाञ कलिङगञ्च किरातानाञ्च जातयः | तोमरा 

न्यभाना तथैव करभञ्जकाः एते चान्ये जन- 

यदा: प्राच्योदीच्यास्तयेव च?” । 

इृ०ऽस॒० १४ करूमेविभागे त चैष मध्ये बैषाद्धित् 

दिग्भेदेन स्वितिदैर्थताते च करम््विभागशब्दे एर 

खक्ता देशानां सौमादि ततचच्छन्ट् उक्तः व्च्छमाणञ्च 

केचिद्धदास्तु ए* भध्यादिरेथभेदेन उक्ता यथा 

^^तड्मे क्ञरुपाश्चालाः शालाच्चौव सजाङ्गलाः । श्र 

सेना सद्कारा बोधकाः सपटञ्कराः | मत्याः किराताः 

कल्याञ्च जक्न्तयः कुन्तिको खाः | च्छावन्ताच्च कुकिङ्ाच 

कोलादंवान्दुकेः चह | सध्वदेशयरा जनपदाः प्रायशः 

परिकीर्िताः । वाद्धिका वाटधानाश्च खाभौर); काल- 

तोयकाः । परज्युदधेव शृद्राञच पश्चवायात्य्त यिङ्काः । 

गान्वारा यवनाच्चोव सिन्धुसौवीरमद्रकाः। थका दरदाः 

पिन्द णरद्) हारमन्तिं काः । राभरटाः कशठक्षाराशच 
~ 

जन 

केकयादरेशमानिकाः ¦ कसतियोपनिवेयाचच जेणचद्- 

कुलानि च | अन्नेयोऽच भरदाजः स्यलाः सदयेरकाः। 

लम्बकास्तनपानाञ्च सैनिकाः ख़ साङ्खजेः। एते देथा 

उदोच्यास्तु प्राच्यान्देशान्निबोधत । अदङ्गवङ्गामदयुरका 

अनगिरिबद्हिगिराः। बतः प्रवङ्गा भातङ्खा महया 

स्च्डोत्तराः प्रविजया भागवाङ्गेय- 

मालवाः | प्रागज्योतिषाञच्च एण्ड विदे हास्तान- 

खिश्रकाः। शाल्लमागधगोनहूँः प्राच्या जनपदाः खताः। 

तथाऽपरे जनपदा दस्षिखापथवासिनः। पण्डा 

केरलादेव चोलाः कुल्यास्तयेष च| सेतुकाश्ख्यका- 

सौव कुपथाचारवासिक्ाः| नवराष्ाः माहिषकाः 

कलिङ्कदेव सर्वेशः | कावेराश्च सेभीनेराटव्याः शव- 

राथा} इशिङ्गाविश्ध्यमृषका वैदभां दण्डकः सह । 

कलोयाश शिरालाञ् द्पसासामरेःसह । तथा वेत्ति 

रक्षाव शवे कारख्कराथा। नासिकाद्याञ्च ये 

चान्ये ये चैवान्तरनभेदाः। भादुकच्छाः समाहेयाः 

सह सारखमेखलथा । काच्छोयास रादा अन्ता 

ददै: सह । इयते खपरान्ा् ्टणु ये चिन्व्यवासिनः। 

सालवाच्च कुद्षाख्च मेकलाश्चोत्कलेःसड । छन्तमाशाः 

दथा भोजाः किस्कन्विकेः सड} तोषलाःकोश 

लाद्तैव लैर त्रैदिक्ास्तथा। ठरास्म्ब् राव 

पट् माचिषधः सद | अन् पासतुर्डिक्षेरा प पौीनिदहोत्रा 

च्यवन्तयः | एते जनपदाः ख्याना यिन्तव्रषटलनिवा- 

सिनः । चरतो देशान् प्रवच्छान्ि पवताश्रोयण्णञ्च वे। 

निरौरा इंसयथा च कृपया अपयाः खधाः । कुथ 

प्रावरथाद्ैव उ्णौदभाः समुद्रकः | लिगन्नां सखण्ड - 

शादौव विराताखामरोः स"? | शक्तिसद्मतन्त् 

रेथगेदलोनादुक यथा ' ' टेशव्यबस्या देकेथि ॥ कथ्यते 

श्टणु तत्परा । वेदा थं खभारञ्च मुवनेगान्तगं चिषे 

तावदङ्काभिधो देशो यात्रायां नहि इष्यति । रन्राकरं 

समारभ्य ब्रह्मुवानगं शिञे(। वदङ््टेयो सया प्रोक्तः 

सप सदचिप्रद्धकः;ः| जगद्नायात् पूवेभागात् कष्णा- 

तौरान्तमं भिवे।। कखिङ््देथः संमोक्तोबासमागे प 

रायखः। कचिङ्नदेयमारम्थ पञ्चादटयोजनं भिवे : । 

दश्विणसां सहेथानि ! काणिङ्गः परिकोलतिंतः। छवा- 

हमण्य' समारभ्य यावहेवो जनादन । तावत् केरल- 

देशः श्यात् तनध्ये सिद्धकेरलः-। राथेश्वरान् व्यहृटे शात् 

कहंसकोरलनाभकः | ऋनन्भोलम।र यानत्मा1दव्यरयं 

सलवत्तं काः | 
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परे। तावत् सर्वेशनानात केरलः परिङोत्तितः। 

यारद्ःभटमारभ्य कुड, माद्ितटान्तकम् । तावतृकषाश्ोर 

देषः ख्यात् प्चाशदट्योजनान्तकः। कालेश्वरं शेत 

{गिरि वरैडरः नोलपवैतम् | कामद्पाभिधो देथो गये 

गिरिमृड्ं नि । लिपञ्चकं समारभ्य सध्ये चोच्जयिनो 

चिषे माञ्जरतीर्थ' राजेनद्र! कोलाएरनिषािनो । 

तावो महाराष्ः कणाटस्वानिगोचरः') जगन्ना- 

यादं भागाद् गस् च्रभ्वमरन्तिकरात् । मावदञ्छाभिधो 

देथ; सौराद्' श्टणु सादरम् । कोड्णात् पञ्चमं तोषे" 

ससुदरप्रान्तमोचरम् | हिङ्गलाटान्तका देवि ! दशयोजन 

देशतः। सौरादृदेथो देवेशि ! तस्मा युव्जे राभिधः । 

ओओभैलन्त॒ समारभ्य चोरेशानुमध्यभागतः | ̀ तेखङ्ग- 

देशो देवेशि ¦ ध्यानाध्ययनतत्मरः । छराम्विा समारभ्् 

मलयादरयरनगं चिव) | मलयालाभिधोदेशो मन्त्रसिद्धि 

प्रयत्त्कः | रामनाथः समारभ्य श्रौरङ्गान्त किलेश्वरि! । 

काटो देेथि ! सावाज्यभोगदायक्ः | तापं 

समारम्य भला शिखरोद्धंतः। वन्तीसंन्तको देशः 

कालिका तत्र तिष्ठति । भद्क्ाङो भद्ापू्वे राद गा 

प्चिने। श्रोविदर्भाभिधो देशो वैदर्भ तन्न तिति । 

युञ्ज रात पू॑भागे ठ द्वारकातो हि दिखे । भरश्टेथो 

मद्धेशानि ! ष्टोत्पत्तिपरायणः। ओरोकोद्थादघोभागे 

तापीतः पश्चित्ने परे। आभीरदेशो देवेथि !` व्व 

अले व्यरस्यितः। आवन्तोतः पूपैभागे गोदावर खयो 

तरे । भाकवाख्यो महाटेयो ! धनघान्यपरायणः। 

दरगिडतेचङ्कभ्ये चोलदेशः प्रकीसितः। लम्ब 

क्थांखते प्रोक्तास्तद्धेदोवान्तरेः भवेत् | कुरुके्ात 

परिम दु तथा चोत्तरभागतः | इन्द्रप्रस्यानृमद्ेथःनि। 

दशयोजनकदये | पाञ्चालदेो देवेथि ! सौन्दर्यं गवे- 

भषित । पाञ्चालदेशमारमभ्य न्हेच्छाद्चिणपूवैतः। 

काम्बोजदेथो देवेधि ! वाजिराजिपरायणः | वेदभ- 

देणाद्रड च्च इन्दरपरसया्च दव्िखे । भरूदेभाव् पूवेभागे 

वैराटः परिक्ौतितः। कान्बोजाहटचभागे तु इन्द्र 

प्रश्वाच पड्िने। पाण्डगदेशो महेशानि ! महागरूरत् 

कारकः | गस्डकौतोरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं थिते ! । 

विदेडमः सम्या तेरभुक्तामिधः षठ काम्बोज 

दजभारभ्य महान्डच्छात् (व्वंके। , वाद्धीकदेो- 

इषेचि ! अश्रोत्पप्तिएरायखः। ते; $ण्ड' समारभ्य 

-रामक्लेनान्तकं गिये।.। किरातदेशोदेगे व] विन्ध्ररकेऽव- 

तिष्ठति । करतोयां समारभ्य हिङ्गलाटान्तगः धिते ¦ 

खलतानटेशोरेवेथि ! महाम्डेच्छपरायणः। हिङ्घ- 
ॐ 

पोठं समारभ्य सक्को थान्त महेश्वरि } । खुरखानाभिधो- 

देथो स्बच्छमागेपरायणः। तच्छध्यं चोत्तरे टेवि! शेराकः ` 

परिकोत्तितः। काश्रोरन्त॒ समारभ्य कामद््पात्त, पचिने। 

भोटान्तदेथो देवि | भानरेशाञ्खं दक्तिणे। नामकेथा- 

इचपूवे चोनदेशः प्रवोत्तितः। कंलानीर समारभ्य 
सरयु परितः पर। आभरणान् महेशानि! महाचोना- 

भिधो भवेत् । जट श्वर" समारभ्य यो गिन्वन्त' सद्ेशवरि । 
नेपालदेथोदेवेथि! यिलहङ्' ष्टण प्रिये | गयेश्वरं सभा- 

रभ्य महोद्ध्यनग' शिवे} । शिल इङाभिधो इेथः प्ते- 

तिष्ठति प्रिये! | वदङ्गदेश' समारभ्य भ्वनेशान्तगं शिवे । 

गौडदेशः समाख्यातः सपेविद्याविथारदः। गोके- 

शात् पूवं भागे आग्यवत्तौतत्, चोत्तरे । तेरमक्ताव् पद्वते 
त महाय सर्व्वतः महाकोलदेशख यय वेय 

परायणः । व्यासेश्वरं बभारभ्य तप्नङ्गगड़ान्तकं शिषे! । 

मगधाख्यो सहादेथो यात्रायां न ,ई इष्यति | दचोत्तर 

कमयत क्रमात् कोक्टमागधौ। चरण्णाद्धिं बभारभ्य 

ग्टधरक्रूटान्तक्ञः भिवे! । तावत् कोकटदेथः खात्तद नर्मा- 

गधो भवेह | जगन्नाथप्रा न्तदे थञ्चोत्कः परिकोसितः। 

कामगिरि समारण्य दारक्ान्त ञ्ेष्रि)। श्तरौङ्न्त- 

लाभिधो टेयोह्णं श्ट श्रि } । कामगिरेह च- 

भागे भर्देात्तथोत्तरे | इणदेः समाख्यातः श्यूरास्तत् 

रमन्ि च | अथायङ्ग समारभ्य कोटिरेशख मध्यगे । 

सद्रप्रान्तदेथो {हि कोडून्णः परिकीर्तितः नद्य 

इलात् कामद्छपात् मध्यभागे त॒ केकयः । मागधा 

भागे तु विन्बात् पञ्चिखतः शिवे} } शौरसेनाभिधो- 

देशः खयं वं प्रकाशकः । ` इस्तिनाषएुरमारभ्य कुरक्तेवा 
च दिये  पाश्चालपू्वभागे त॒ कर्रेशः प्रशोत्तिंतः। 

करुदेशात् पूर्वभागे कामाद टचिखे शिवे} । सिंहलाख्यो 

महादेशः सथरेभोत्तमोत्तमः। भिलह्ात् पूष्वं भागे 

क(सद्धपात्तथोत्तर । एलिन्द्रेशोदेवेचि } नरनारायण; 

परः | गेशवराद् पूलवं भागे सद्राड्रे भिवे! । कच 

देथः सनाख्यातः देषं श्ट्णु सादरम् ¦ प्रजिन्द्)डत्तर 

भागे कच्छा पञमे शिवि! । मद्यय्देयः समाख्यातो 

मत्खबादल्यकार जः । >राटपाण्डग्योरध्ये पूैदच्- 

क्रमेय त । मटरदेशः समाख्यातो भाद्र तन्न तिति ! 

दूरसेनाव् पूय भागे गण्डक्याः पदचिने ! शि ! । 

| 
। 
| 
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सौवौरटेशो देवेशि ! सव्वदेशाघमाधमः | खवन्तोनः 

पञिभेतु वैदभौदकिणोत्तरे । लादेशः समाख्यातो 

वैरं ष्टण पाठेति ! | भायार समारभ्य सप्रषटद्धा- 

्थोत्तरे । वर्वैराख्यो भडादेथः सेन्बवं टण् सादरम् । 
लङ्का प्रदेशमारभ्य भक्तान्त" परमेश्वरि ! | सेन्धवाख्यो 

महादेशः पर्वते ततिति प्रिये ! | एते षट् पञ्चाहा 

मया परोक्ता सदेश्वरि! | रतन््ध्यं ऽपि टषेथि! देशमेदा 

हाजेक्षशः | कोटिशः सन्ति देवेशि ! रते छख्याः प्रको- 

सिताः । र्ड्ष्यातिरहखञ्च गोप्रव्य' पशुसहटे । इति 

संेपतः प्रोक्त' किमन्यत् ओओोत॒मिच्छसि?' । 

तल भवः उतृसा० अञ | जनप्रदादागत अर् तख्छेदस् 

अण्वा | जानपद तन भवे तत चागते न् सम्बन्धिनि 

च्च ।५नीवारपाकादिकडङ्करोये राप ते जानपदेनंकञ्चित्। 

“हेयं चौरतः द्रव्य रान्नाजनपदाय तु" यान्त 

स्त्रियां ठ॒छत्तौ जानपदेल्यादि पा० डगेष । इत्तावेव ` 

ङषो नियमात् अन्यल्वं जएन पट् अञन्तख डेपि जान- 

पटी तल्लभव स्यां पिण्वात् चादयुदात्तता | “^त्यजेदेकं 

कुलस्यार्थे मामायं कुलं त्यजेत् । चाम जनपदद्याये 

न्मा एथिवीं यजेत् "> नोनिखारः । प 

जनपदिन् लि जनपदाः सन्य खत्वेन दनि । जनपद्- 
स्वाभिनि | “जनपदिनां जमपदेन, समानशब्दानाम्"” 

चार “जनपदिनां जनपद्सानिनासमृ" सि कौ० | 

स्तिया डोप । [ तायां हेभच.° | 

जनप्र वाद ए जनेषु प्रवादः ७त° । जनापवाहे वचनीय 

जनप्रिय ए* ६ त° |१ भोभाङ्खनटत्ते रघन्याके च राजनि" | 

 इलोकप्रियमातरे ति° । 

जनभच्त ए० अनानां भल्ल; भज-ता० कञ्मखिस | रयज- 

सानानां कामद्ानेन भजनोये। “सव्रासाहो जनभक्लो 

जनं स॒द्धः"” चट०२।२।१।९। रजनानां भक्षणे च । 

जनमेजय ए" जनमज थति एज-िच-खश् । १परोचितो 

पतिः पुने रकुरुनासम् पएनभेदे द ।५*ततः संवरशात्यौरो | 

तपती चवे कुरुम् । राजन्न तं प्रजाः घ्व धमान 

दूति वच्रिरे। तख नाम्नाऽभिविखान' पुचिव्यां कुर- 

जाङ्खलम् | कुरुकतेत्रः स तपसा पुश्य चक्र महातपाः | 

खविच्तितभभिष्यन्त' तथा चैत्ररथ छनिम् | जनभेजय 

च्च विद्यातः पतांदाखादशुखमः । पञ्चोतान् वाहनौ 

एल्रान् व्यजायत मनस्विनो | जनसेजयख तनया 

भुवि ख्याता मड्ावल्ा” मा०ा०९ ४० । देपुरु्धपप्ले 

५७ 

| 

जन 

च “पुरोः एनो भडहवीर्ययो राजासौच्जनभेजयः "रिष 

९१अ० | तन्न परोच्तितःएो जनमेजयः शपएसक्ने भारत. 

तवान् तत्कथा भा. खा ५०अ० | 

““भन्तिणाश्च वचः चत्वा स राजा जनमेजयः , पर्यंत 

ष्यत इःखात्तः प्रत्यपिंषत् कर करे । निःश्ासशष्णम- 

सलहोधः राजौवलोचनः। शमोचायणि च तटा 

नेत्राभ्यां प्ररदन्न पः | इषेरः वाश्सशत्ङ्ज्य स्ट 

चापो यथाविधि । शछ्कत्त निष च ध्यात्वा निखखिन्य 

भनसा न्टपः| अमर्ष मन्त्रिणः सव्वांनिदं वचनमब्रदोत् । 

जनमेजय उवाच । अत्व तद्कवतां वाक्यं पितुर्मे खर्म{ति 

प्रति। नि्ितेयं मम मतियाँंचतांने निबोधत 

अनन्तरञ्च सन्ये ऽहं तच्चकाय दुरात्मने । प्रतिकर्तव्यमि 

ववेषे येन मे छंसितः पिता | तेहि शटद्धिणोवाब्यं 
© ॥ 

शत्व दग्ध च पाथिवम् । इयं इराल्मता तद काश्यपं 

यो न्यवत्तंयद् ! यद्यागच्छेत् सवे विमो नशु जनस 

पिता भस । परि्ोयेत क्कि तद्ध यदि जोजेव् ष पाथिषः 

काश्यप प्रसादेन भन्तिश्ठां विनयेन च। सतु षारि.- 

तवान्छो हात् काश्यपं दिजसत्तसम् । सच्जिदोवचिष् 

प्राप्न राजानमपराछितम् । महानतिक्रमो श्योर तन्त. 
कख इरातनः । दिजच्ध योऽददह् व्य सा ष" जोक. 
येदिति । उतङ्कख प्रियं करमातनञ्च महत् प्रियम् 
भवत्व सर्वेषां गच्छाम्यपचितिं पिदुः"। 

“सौतिरुवाच । एवशक्ता तनः खोमान््न्तिभि षाचुमो- 

दितः। चारुरोह प्रतिन्नांख सर्पसत्राय पार्धिवः। 

जद्न् ! भरतशाददो राजा पारीकतितस्तदा । पएुरोह्ित- 

माद्य ऋत्विजो वद्धाधिपः। अन्वौहाक्यसम्पन्नः 

काय्यं सम्पतकर वचः । यो > हि सितर्षांखातं तच्चकः 

सं दुरात्नान् | प्रतिक तथा तद्य तद्भवन्तो भ्र वन्तु मे । 

पि ततृकम्ब्न॒ विदित भवतां येन पन्नगम । त्क सं 

प्रदीपे ऽग्नौ प्रचिपेयं सबान्धवम् । यथा तेन पिता सहा 

पूव दग्धो विषाग्निना । तथाहमपि त पाप दगु 

मिच्छामि पन्नगम् | तिज ऊचुः । इस्ति राज- 

कत् सत" त्वद देवनिर्मितम् । सपंशलभिति ख्धात 

एुराखे परिप्यते । अआहत्तां तद्य शबद लवन्नान्योऽशि 

नराधिप ! | इति पौराणिकाः प्राह्रद्माक' चास्ति 

स क्रत; सौतिरूपाच | टवश्छक्तः स राजधिग"ने- 

दग्ध हि तच्चकस् । ताशथनश्खे दोप्रे प्रविष्टमिति 

खत्म ! | ततोऽग्रोचन्तविदसतानाजा बःछमखाशोदः 
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हरिष्यामि तत् सन्' सम्पराराः षभ्ि यन्त॒ने"५९अ१। 

“खुत्वा ते सपसन्ाय दौखित' खनसमेजयम् । खभ्या- 

गच्छद{धिधिहान् छष्णद्व पायनसदा” | इय् पक्रभे “धद 
पमधाद्दिजश्रकः पय् ङ तञ्चणिः। जनमेजय 

खषाच | दुष्टषां पाण्ड़गानाज्ज भवान् प्रयश्चदिवान् । 

नेष्पं चरितमिच्छामि कथ्यमानं ल्य दि) | खयं सम. 

भवद्धे दस्त घामक्िष्टकष् णाम् । तञ्च युद्धः कथं त्त 

भतान्तकरणं महत् । पितामहानां स्वेषां देवेभाविष्ट. | 

चेनसाम्। कात् नेतन््रभाचच्ल यथात दिजोत्तम ! | 

सौ तिश्काव | तद्य तदचन" खत्वा सष्णद पायनस्दा । 

शशास शिष्यमासोनं पेशम्पायनभन्निके) व्यास उवाच । 

कुरूणा पाण्डवानाञ्च या मेदोऽभवतृषएरा। 

खमा चच यन्द्रत्तः खतवानसि ; 

त विप्रचमस्तटा । 

(~ 1 
तद्म 

गुरोर्वचममान्नाय ख 

खाच चकते नतः सर्वमितिहासं एुरा. 

रात्ने तद्ध सदखेभ्यः पार्थिवेभ्य शर्वशः | 
भेदः खविनाशद्च कुरुपार्डवयोखदा'” । ६० ख° 

"वेशम्पायन उयाच। गुरते प्राङ्नमस्क, त्य सनोवद्धि- 

समाधिभिः) संयुज्य च दिजान् सवां लयाऽन्वान् 

विदो जनान् । सह वि खतो ह सकंङोकेष घोम- 
तः} प्रवच्यामि सतं जट्क्त' व्यासद्याखखय मङ्ासख्मनः | 

श्रोठः पाव्रञ्च रास्व प्राप्येमां भारतीं कथाम् । 

रुरोरवक्तपरिष्यन्दो मनः प्रोतुसाषतोव से। ष्ट्य राजन्) 

यथा मेटः कुरूपाण्डवयोरभत् । राच्या दूयतसम - 

तो बनवासस्तधेव च | ६१ ० । 

-५सं कट् कविृष्धगयां गतः पारौचितो खनमेखथः क- 

सि खित् खविष्ये आश्रममपश्यत्” भाण खा श्ख० । 

^^परोचितस्तु दायादो धामिकोऊनमेजयः । खनमेज यख 

दायदासतय एव भङारयाः | खतसेनोयसेमतै च भौम- 
सेनच नामतः''}'हा्टच्तौ तव वंशेऽख्धिन् दावेव च परी. 

च्विनौ । मोमसेनस्त्रयो राखन् दौ चापि खभनेखयौ" | 

“ऋचश्च च दितीयस्छ भोभदेगोऽभवत् छतः ।*०८.खभि- 

जन्धोः परीश्िसु पिना सव जनेश्वर }* माजा०१२यअ० । 

8¶र श्च यन्धपयुले ^“ खनम्खयो महाराख | प्ररञ्जयद्ठतो- 

शभवत् । चनगनेअयद्य रा्ब्ंम इाथालोऽभवत्द्चतः'? 

ङहरिदर ९१अ० | 

जनयति शो जम-चिच-वा० खाने यतिवेहे नि. यि 

लोपामा्ः। उत्पादने “जगबचौ शवा संयौति? 

चुः । ६।२१। 

समम् । 

[ ३०२४ } जनं 

छमनयिद ए" जन-श्विच-शत् । {पितरि रख्व्पादके निर 

श्मातरि स्तरो शोप । 

छलनरव ए० ६व० | शोकापवादे। “ण्रौशादश्छथ्यो भवति 

दितथोशाऽपि भद्तां तथाप चं घोख्ो रति मह. 

भामं जनरधः?' छउद्भटः | 

छनराज पए लने राजते राच्च-किप ७०} ऊनाधप 

"खनराढसि र्कोहा'? यज्ञः ६।९४। खनराज्ादयो- 

$प्यब । [ प्रिये निर । 

लनवल्नभ ए ६ त° । शे तरोद्हिवद्रचचे राजनि र्लोक- 

जनवाद ए ऽतर । लोकापवादे । द्यूतं च जनवादश्च 

परौषादं तथाद्तम्" भुः] तन्न साघु कथा० ठच् | 
लानवादिक्र लजनप्रवादषाधौ ब्रि* | अल्कस° | जने 

वादोऽग्यन् ततः साध्व कथादि° ठक | जानेग्ादिक 

सत्साधौ बि°। । 

जमं्युत लि*जने छतः विद्छासः) \खोकूविद्याते रराजमेरे 

प°तस्धापव्यम् ए । जानति तद्पल्छ यौतायखे^जान- 

तिह पौलायखः च्धादटेयो बछ्छटायो चास ` काग्ड० । 

जनश्युति खौ लनेभ्यः चयते छ-च्िन् | सयासत्य- 

शाघारणलोकप्रसिद्धायां किंवदन्त्याम् खश्रर० । 

छ्मस् स्तौ ०० । नयतः जम-णिच-खघवन् । सेभृत- 
क्न यिव्रयो ःदावाटथिव्योः } ५५।यु' मसौ उभे सु"? 

° २।२।४।२ श्लमरोके न° “लनस्तपःसत्यनिवासिनो 

खना: भाग. ३।१६।२५। 

नखान म १दण्डकारण्ये लटाधरः | २तव्रत्यस्यानभेदे 

सश्च स्थान पूम् इच्छाकराज्एतदर्डख राजधानी 

खासौोत् दश्डेम च शुक्राचय्यंकभ्या वलातकारेणा- 

ऋम्याघप्िता तमेन कुपितेन वंबिषेम शप्रोदण्ड- 

श्लतकथा रास।० उन यथा श्सप्रराम्रेष्य राजासौ 

सभ्ट्यबङवाषनः) पायकम्परो समाचारो बधं प्राष्- 

ष्यति दुमतिः । स्वखत्वानि यानौ लङ्कभानि द्थिरा- 

खि ध्वा पाव खयः चिप्र भविष्यति । 

दण्डस्य विधयो यावत् मावत् स वममाश्रमम् | पांशभ्त 

निषादात् सप्रराल्राठ् भविष्यति) श्युक्ता कोधस- 

ग्प्रस्तदाञ्चमनिवासिनम् । जनं जमपदद्यान्ने स्थोयता- 
भित्यवोचत । सप्राष्टात् मख्साद्भूतः घ चापि नद्ध 

तेजसा । . तद्य दण्ड विष्योविन्छरभेलस्य सादय । 
लपख्िनः स्थिता यत तच्छमश्यान ष्यते" “प्राप्य चाशु 

जनष्वानं खरादिभ्थस्तथाविधमू्” “अभो जनस्यानमपोद् 



जनता 

विद्लम्" रघुः | “लमखछाने शिरन्डिचि राशषरय 

इराद्ममः । भा च० 8०्द ^खरेखासौन् महषर 

व्वनस्यामनिवािमा'" भ] ०२७६ खर | र्छनानां 

ख्याने च '(सनङ्दाने व्वान्तः $नकखर्गतुव्णाज्वितधियाः 

सा* द्" | 
जवा स्त्री लगवा अछः | उत्पत्तौ । [ तीते । 

खनातिग लि लनमतीत् गच्छति यति+गम-ङ। लोका 

जनाचिमाथ इ ६त° । लोकाधिपे राजनि° } ““जनापि- 
माथो न ययौ विषटष्णभाभ" भाष जनाधिपादयोऽ्यल 

जमान्स इ०६त० | १जनसमीपे श्खनभर््यांदायाञ्च | (लेला) 
ख्याते श्छीमाभेदट्ाग्विते देशभेदे घनङ्जयः । 

अमान्तिकं नर भभन्निपताककरेशान्यानपवार्ययान्रा कथा | 

न्योन्यामन्त्रणं यत् सू्याव्जनछ्ते तच्जना न्तिकम्?" 

सा द् खक्रे शखप्रकाशकथने नाटकेऽख भूरिः 
प्रयोगः | ६त । रेलनसभौपे च | 

छना म ए* छने ते याच्यते प्रुषा लाभाय खह- 
याचने काणि ल्युट | खनं कनननहं ति हिन्त 
ताङ्यति छनान् सद्रवासिगोऽश्ठरभेदान् खदु यति 

वा क्तरि चय् । “विष्णौ परमेश्वरे “सगः सर्व- 

शिङ्धाहरषिष्वकसेनेो जनाद नः" विष्ण, सर श्जनपोड्के 

न्रि०।'“लनावनायोद्यभिनं जनाद नम् चये जगच्जीनपिवं 

दम् शिवम् "*मेष° गयातीथेस्ये शविष्ण् सन्तिं मेदे तद्वसते 

खोततृदरुषेण सपि ण्डख दानविधिः वायु ए" गया- 

माङ्ात्मये यथा 

“जनादन खाकर तख ₹स्ते ठ पिरद: | चाकनो. 

ऽष्यथ वान्दे धां सव्येनापि तिलैर्िना । शौषता दधिसं- 

निश्च स्वे ते विष्णु लोकगाः | यस्तु पिष्छो भया दन्त 

स्तव हस्ते जमाह म! । भाछदिश्छ त्वया हेव! तखित् 1 पर्छ 

ऋते प्रभो! | रष पिण्डो भया दत्तस्तव हर जमाहन ! 

नकाले गते भूय स्वया देयो गयाशिरे । लना म ! 

नमस्तुभ्य' भमत पिदमोच्चट ! । पिदभान्ने भमस्तुभ्य' 

नमस्ते पिदधे | गयायां पिद््पेण स्लवयेव 

अनाहंनः| लवा दृष्टा पुणडरीशाचं इच्यते च ण- 
लयात्” । ऽथाखसाभमेे शाल्ासशब्द श्यम् | 

तद्वारा भोजनक इरेः खअरयोयता “भोजने च जना- 

इं गम्* इन्यत “आरसा ् तमाषाद्य जनाहूं नद्ध"? लाचः 

जनान एण्लनागश्राति अश-भोजने चु । हटके राजनि 

शखोकभोजिनि नि० माने श्ट ६त१रसोकभश्चणे नग] 

{ २०३५ ] अनौ 

छजनखयं एर जमागां खोकानाभाश्रयः | भणडपे अभर) । 

जमासाद्् एण्ञनान् सहते षह र्वि पूवदीषेः । लोक- 

सदिष्णौ ' "चन जनाषाडिन्द्र ! तव्यम्” इट १।५४।११। 

«सहेः साडः”? पाऽ ल षत्वम् । 

लनि(भो) शी जने-मावे षन् वा ङोप्। १उत्मत्तौ “जनिः 
कततुं : पङतिः” पा० २अभृतप्राुभां षे । ज्यते सवयं गर्भा 

वाऽखधाम्+ याधार इ । रनार्यास् । रमातरि भतूषायां च 

अमरः ५जायायान् | जायते आअारोग्बसनया । हैखोषधि- 

भेदे अजतुकायाच्च ण््ट्रला० | रजनौनाभगन्वद्व्ये 

रायश्गटः ।“उदोय्यं धृच्यं कपटाच्जनीं जनः” नैघ० ! 

जनिका स्ली जनि(नो)+खा्ये क । १जनिशब्दार्ये । जन- 
यति जन-णिच्-व्,ल् कापि आव इत्वम् । २उतृपादि- 

कायां स्तियां स्त्री । 

जनित नि" जम-णिच्-क्र । उत्पादिते “्वेनाचरोमवदि 

भाननदानवारिवासेन य जनिता छरभ्र्णश्रीः'? 

नेष० 1 “ज्ञातिजनजनितनामपदाम्* भाषः । 

छनि इ जन-अनभूतर्ट् तृच् । शपितरि शद्रलना° । 

रमातरि सतनो डोप शब्द्च० | 

जनित्र इ जन-णिच्-रृष्वन् । शपितरि र्मातरि स्तनो 
उच्जल °| जम-भविष्यति त्वन ।रेजनिष्यमाणे' “अदिति. 

छातमदितिजेनिलरम्" यक्ु° २५।२१। “जनित्व' लनिष्य- 
भाणम्" बेददोर । 

छषनित्वन न° जन-भावे षा° इत्वम । लनने । “जननाय 

सौोमद्े'" चह ८।२।४२। ““निस्वनाय लननाय''भा० । 

जनिनौलिका स्ली लभ्या नोलिका।!महामोलोषटक्च राजरि 

जनिमत् नि° जनिजन्द्ाखयय म्प । जन्ब्युकते च्या 

छप् वेदे मख वः । जायादुक्ते ““शभ्बद स्यमेनांचिष्लः 

निवतञ्चकथ* कट ५।२१।२ जनिवतेजावाषतः" भा० । 

लनिमन् ए जन-मावे सनिनू । लानि उच्च | 
जनिषत्र नि लन-बा० भविष्यति-द्। जनिष- 

माणे “कुतण्व जनिषदरासतु इ्पावादपणाय्यः” मः. 

अा० १९९० | “ज्ञातो वापि जनिष्यो वा? रामार 

श्ार० ६६।१४। 

छनेष्ट ४० ६त० । शचद्रशटचे राजनि श्जदेश्रायां श्डद्धि- 
मामौप्रधौ ४८हरित्रायां ५जातीएुष्मध्चे श्लौ राजनि° 

€ लनाभिमते चि°। 

लनो दारण स जनेरुदाद्धियते उषु+आा+--कररपि 

ब्य॒ट. । यसि घनञ्जयः। 



जम्प् { ३०२६ } जम 

जनौ लि अनानवति खव-किप् डि द्धिः | जनरश्चकै | 

जन्तु ए जन-ठन् । १जननशौीले प्राणिनि आभरः खविद्या- 

दोषात् दे्ात्राभिभानिनि श्जोषे। “तेषामेव जन्तनां 

भाय्यौत्वखपयान्ति ताः” सतु; | “न्ञानभस्वि समस्तस्य 

जन्तोर्विंघयगो चरे देवीमा० “संदजाः कभमयः प्रोक्ता 

जन्तवच्च यथाक्रमस्” भा० चखयाश्च* १११६० । सोमकय्य 

न्पदय भार्याचते जायमाने पवभेदे “युधिठिराशौन् 

पतिः सोभको नाभ धाभ्विकः" इत्यु पकमे “कद् चित्तख 

बड घटमानस्य यल्लतः ! जन्तुना चतस्तसिन् स्त्री ते 

समज्ञायन”” इव् ह्ला “तद्ध रान्न एकपुब्र सवदुःखनिवार- 

णाय लोमशेन वद्कौ जन्तुवपाया हवने ठते जन्तपूरवैक 

` इब्शतं स्त्लौश्ते तखाजायत पयम् भा वर १२७। 

रर्८अ० | जन्त पाख्याने दग्धम् । ४मदुधे्र 2०व०' 

निचणट्,: । 
जन्तुक्ष ए" जन्त+खाये क | अन्तुशब्दाये अन्तुन्टपस्य 

गोलापल्यम् इञ् । जान्त॒कि तङ्गोबापत्ये उपका०्बधत्वे 

वच्छ इञो खक् इन्दे अन्दे च । जन्हक रत्ोलापतये षु 

बर व° | 

जन्तुकम्बु ए जन्त्पः कथ्बु । कभिशदक राजनि° । 

जन्तुका स्री जन्तुभिः कायति प्रकाशते के-क । १लात्तायां, 

तखाद्हि कीटैः प्रकाशः। रनाभोद्िद्कनि च राजनि°। 

जन्तुश्च ° जन्तन् कमौन् हन्ति 'इन-क । शवौजपरे। 
राजनि° रप्राखिषातके वि श्विड्ङ्गे ,४द्हद्िनिच न° । 

अब्दमा० ५ विडङ्ग) सतौ ङोप् राजनि | [राजनि०। 

 जन्तुनाशन न° जनन नाशयति नथ-खिच-च्यु । ह्नि 

जन्तुपाद्प ए जन्तुप्रधानः णएाद्पः । कोषाश्ते राजनिर। 

जन्तुफ़ल ए° जन्तवः फलेऽख । उदुम्बरे अमरः । [कितौ | 

छन्तुमतो स्त्री जन्तवः सन्त्यस्यां पाल्येन भठप ङोप् । 

जन्तुमारौ स्तो जन्त्न् कमोन् मारयति क्ट-चिक्त-अण् 
डपरगौ डो । निम्ब के (निजको) । राजनि [लिका 

जन्तुलास्त्ोजनन कोटान् लाति ला-क । काशद्खे 

जन्तुहन्ो खो जन्न् ह्नि इन-तृच् डप् | विके 
राजनि° २जन्तुनाशके नि° । 

जन्त्व लि" जन-रत्यये त्वन् । जनितव्ये “यव्लातं यज्ख 
जन्वम्'› ह° ८।८६।६। “जन्त्वम् जनितव्यमू'* भा० 

जच्छ न° जन-वा० भनु | जन््नि भरतः | 

जन्मकौल न° जननः कील इव रौधकल्याव् । विष्णौ लिका 

जन्यनिधि पुःख्तो जन््नलस्ियिः | जन्मकाटिकतियिषजा. 

कीयतिधौ स्त्रीतले वा ङीप तल कद्यानां गौणचन्दर 
ॐ, ष भिं । 

शव कत्तव्यता | तद्धिघधानादि ति० त° दशित यधा 

“तञ्च भलमासे न कत व्य' चान्द्रमासोयत्वेन साव- 

काशत्वात् । नच तद्य सौरमासोयत्व' तात्प तन्मासे 

ततिः कट् चिदप्राप्रौ तहं ततलव्यलोपापत्तेः नचे्ा- 

पततिः प्रतिषंवतृसरन्तहिधानात् यथा ब्धषुराख्यं गग 

“खच लन्प्रदिवसे क्लातेर्मङ्लपाणिभिः । य॒सदेवा{ग्न- 

~ विप्रा पूजनोयाः प्रयत्लतः। खन्न पितरौ तथा 

देवः प्रजापतिः| प्रतिसंउत्सरद्धंव कत्तव्य भहोत्- 

शवः" | सत्ासेख्िलच्ातेः तथाच तल्तियिमधिलव्य 

“तिलोदनं तिकरक्ञायी तिलडोमो तिबप्रद्ः । तिलभुक् 

तिलवापी च षट्तिलो नावरोदति ।' प्रजापति्ब हा । 

भङ्लपाणिभिः अभिप्र तायचिद्विर्मङ्गद' तद्धेततया 

गोरोचनादिकमपि मङ्गलं तेन यग् युल्लादिपाखिभि- 

रिव्यथैः | तथाव शंत्यचिन्तामणौ “युडदग्धतिवानद्या- 

च्जनायन्ये च बन्धनम् । शगणल निम्बचिदाय' दूर्वागो- 

रोचनायुतम् । संपूज्य भालुविघ्ने शौ मूषि प्रायेयेदिदम् 

चिरजोवो वथा ष्व भो भविष्यामि वधा ने ' । पवान् 

वित्तवांोव चियायुक्ग च सर्वटा। भाकं्डोय! महाभाग! 

सप्रकलानलोवन !। शआायुरि्ायेखिद्यैमद्ञाकं वरदो 

भव" स्वनच्चन्रभिति सखनन्तव' अश्चिन्याद्यनर्गतजन््रका- 

लौननच्तव' नामकरणे तथादररंनात् वच्यमाणनद्धपुरा. 

शोक्तप्रणवादिनमोऽन्नेन नाश्व पूजाविधानादइ तद. 

ज्ञाने स्तनच्तत्राय नम द् ष्टम् | पूजायाभर्घ्या- 

नन्तर' पाद्यमा ड सत्खएराणम् “चव्यं पाव्यादिकन्तन 

मधुपक" प्रयोजयेत् ।' पाद्यानन्त<मष्यं माह नरसिंह- 

एराणम् । “पाद्यं चैव॒ ढतौयया चदथ्यांष्यं ' प्रदा- 

पयेत् ।* तोयया परुषष्हक्गीयदटतौवया कचा उभय- 

कमद्ेनादिष्ाविकलः दति चोदत्तः। शओओपतिन्यव- 
 छारनिरंये (नवाम्बरधरो भृत्वा गूजयेश्च चिरायुधम् ।' 

तथा हिभुजं जटिलं सौम्य शष््ध' विरजोविनस् । 

भाकंण्ड यं नरो फल्या पूजयेत् प्रयवस्लधा } ततो दीर्घा 
दुष व्यासं रामं द्रौखि लयं विम् । प्रहठादञ्च हनृमन्त 

विभोषण मथाङ्खंयेत् ।` रामोऽत्र परशुरामः चिरजोवि 

साहचय्थोत् ब्रौखिरश्लयाभा। तथा खनखन जन्य ता 

प्राप्य सब्पजयेन्नरः । षीञ्च टधिभक्लोन वे वे पन 
शुनः" "रकतकां देवतां राम ! सखुदिश्य यथाविधि । चत 

ष्यंन्तेन घरमैन्न! नाश्वः अ प्र्दवादिना। होभद्रव्यमचैकेः 

| 
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अशसंग्न्तु होमयेत्" इति विष्णु धनौ तरदशेनात् । एठं 

मे स्लाहान्तता च मन्त्रख खाह्ावक्वाने जुह्यात् 

ध्यायन् वै मन््रदेवताम्"' ति खडतेः। अशक्तो ठ देरोषु- 

रणम् “होमहा।द्पूजायां शतमष्टोत्तर' भवेत् । 

ष्य्टाविंशतिरष्टौ वा यथाशक्ति विधौयते'"। स्कान्द 

^“खख्छनं नखकेशानां सेषुनाध्वानमेव च । आमिषः 

कनक हिमां वेद्धौ विवजयेत्?' । अध्वानम् ऋष्वगमनं 

कलहमित्यत्र -गङ्कर मिति कचित् पाठः सङ्गर युद्धम् । 

वधेदञ्नौ जन्ददिने । दद्मचचः “श्त जन्दनि संक्रान्तौ | 

श्राद्ध जन्धदिने तथा । अस्य, श्यस्सथेने चेव न स्नाया- 

खच्णवारिणा'" जन्द्रनि पुलरजन््नि । च्ोतिपरे 'क्ञात्वा 

जन्द्रदिने स्ियं परिहरन् प्राभरो्यभाशां च्रियम् मत्- 

ख्यान्धो चयतो दिजाय ददनोऽप्यायुद्धिरः वद्धं ते । सक्तन् 

खादति यस्तु त्य रिपवोनाशं प्रयान्ति ्रूव' मृडतं 

यस्तु निराभिष' स हि भेत् जन्दरान्तरे पण्डितः” | दीपि- 

कायाम् “जनक युक्रा यदि जन्मासे यख ्रुब' जन्म 
तिथिमैवेञ्च । भवन्ति तदत् सरमेव यावन्नेरुज्यसम्ब्रान- 

शानि तख । रतान्नङ्गजयोवांरे यख जन््दिन' 

भवेत् | अद्यो गसंप्राप्रौ विन्नस्लश्य परे पदे” । शता- 

न्तकुजयोः शनिभङ्कलयोः । “^तख सर्वघधि्ञानं यह 

विप्रद्राञ्चंनम् । सङालदिष्य होमोवा यहां परोति- 

 निष्छता । सोरारयोर्दिने क्ता देया्टचे ठ काञ्चनम् । 

खरा भासो वचा कुष्ट खेयं रजनीदयम् । शटीचम्प- 

कलशद्च सर्दधधिगणः खतः" ॥ सौरारयोः शनि- 

भौमयोः। रजनीयं हरिद्रादारुडरिद्र । रां पत्रादौ- 
नामपि सपङ्श्यम् । कषायावयवग्र इ णमा ह मतृखदएराणम् 

“रुषां प्राणि शाराखि मूलानि कुमानि च । एवमा 

दौरि. चान्यानि कषायाख्यो गणः खतः” । तत्र क्रमः| 

तिलोहत्तन तिलयुक्तजलेन शानः नववस्त्रपरिधानः 

यगु निम्बशच नखधेपदूव गो रोचनात्मकज न्व" दच्ि- | 

शपाश्यौ बन्नीयात् । युरदेवाग्निविप्राः पूजनोयाः 

स्वनचल्नमपि पूजनोयम् । आन्न च “हस्ताखातो चरवणा 

ऋक्लोते गथिरोनपुसिं खात् । एसि पनवेचपष्यौ मलं 

षुश्त्रो स्त्रियः येषाः“इत्यनेन लिङ्गनिषेयः | जनमन 

खलादोनां गोप्नमाङ् विष्णु धर्त्रे “गोपयेच्ल- 

न् मन्त्रः धनसार श्ट मलम् । प्रभोरष्यण्मानन्ध 

सद्य इच्चरितच्च यत" धनसार वनश्रे्ःमल' उदरम् | 

पितरौ प्रजापतिः श्यो नणपतिमाकगण् यच्च पज 
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नोयः । सतिल' गुड्संयु क्ञभञ्जच्यङ्गं मित" पयः | माकं 
यवर" लब्धा पिबाम्यायुष्यहेतवे" इति गुड्तिख्दुग्ध- 

पानसन्त्ः। ततः प्रायं नामन््नौ | मचिरजोदी यथा 

त्व भो भविष्यानि तथा छने [| द्पवान् धित्वांसंव 

शिया युक्तश्च सधेदा | भाव्य ! महाभाग । सप्रकयान्त 

जोवन | | श्वायुरि्टा्थसिङ्खथभण्छाकं वरदोभव" ततो. 

ब्यासपरशुरामाश्नल्यामशपवचि्रद्ाद् हनमद्विभोषणाः प~ 

जनोयाः । ष्षटमरेपि | (लेलोश्ये यानि भूतानि स्थाव- 

राखि चराणि च । ब्रह्मविष्णुशिपः साख रचां कुन्त 

तानिमे” | इति भत्खषराणोयं पटठत्। पिदमाट- 

पादयदखक्रमस्तु विष्ण राखादुन्ने यः यथा “हष्णोऽपि 

वच्वदेवस्य पादौ जाह सत्वरः । टेवक्याश्च रूद्धा- 

वा्बंलदेवख हावान्' । णवञ्च॒ “सचन्त॒ पित 

सोता गौरवेण रिच्यते" इति महुवचने सहस पिल-~ 

नपेच्छ यद्गौरवर १* ततृपोषणरक्ताथम् | अतएव मनं 

“ते भर्तरि एर एतु वाच्यो माठुररल्िता?” | वाब्यो- 

गडग्योयः । श्न वैदिकेतरमन्त्रपरठे श्ट्रारेरष्यधिकारः 

५अद्मन्न्वलम् शृदर ख" ति छन्दो गाङ्किकाचार चिन्तामणि - 

तख्छतौ वेदेति विदेषणात् । एवञ्च एराखमधिरत्य^ङध्ये 

तव्यः न चान्येन बाह्यखं सवियं विना | च्रोतव्यभिह 

शरण नाध्ये तव्य" कदाचन" इति भविष्पुराणवचनं 

छरा णमन्त्रे तरपरम् । पञ्चयन्चद्ानश्राङ्गष पौराखिक- 

मन्त्रोऽपि निषिद्धः । शद्रमधिकत्य“ठमस्कारोण मन्त्रेण 

पञ्चयज्ञान्न हापयेत्" इति यान्तवखक्ये न“ ब्रह्मचनरविशा- 

मेवे मन्त्रवत् स्ञानमिषयते । ष्णोमेव ह शृद्रख स नम- 

ख्छारकं तम्” इति योगियान्नवलक्यन श्राद्गमधिशत्य 

५+शअयसमेव वि). * प्रोक्तः द्राणां मन्त्रवजितः। अमन्त्र 

व शटद्यविप्रो मन्त्रे ब्टद्धते" इति वराहपुराखेन 

च नस्कारेणेति त्छोमिति सन्त्रवजित इति चाभि- 

शवानादेतत्परं वैदिकपरञ्च शद्राधिकारे गोतमवचन 

“अलुमतोऽख् नमस्कारो मन्त्रः” इति । खलुपनोतखापि 

शृद्रसमत्वन श्राद्धातिरिकतवेद्पाठनिभेधमाह मचः 

“नाभिव्यः हारवेद ह खधानिनयनाहते । शृदरेण हि 

समस्तावत् यावद्वेदे न जायते" । स््रीर्णामपि वेदिक- 

मन्तनिमेधमभादह न्छसिं ह तापनीयम् "ाण्त्रि 

प्रणवं यजुलंच्डीं स्तौ शद्योने च्छन्ति खाविर्लों प्रव 

यज्लैच्छी स्त्री शद्रोयदि जानौ याल्व खतोऽधोगन्छति" 

दति नेचछन्तीतिपर््यन्त' पराशरमाभेग्र$पि लिखनम् । 
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जन््रतियेः परायुक्रत्रद्मरराखीयत्यात् पो यभाख्खन्तमासा- 

दरः। ग्टहयपरिथिष्म् “उपाकमं तथोद्षगेः 

प्रसवादोऽ्टकादयः। मानटड्ौ पराः रायां वजेयित्वःत् 

पेतकम्"" । चत्राटकासाडचर्याच्लनमादम्यां तथा 

रेन प्रसवाह्ो जंन्मदिनम् । “इट मासाः संवत्सरः 

करचिच्रयोदश मासाः संवल्धरः''दति खन्या वं मासषद्धि- 

पा भानदृद्धिरक्ता सेबाल् ग्राह्या नगत सौरे मासि 

निचिद्यलाभान्मानद्िभूतवा हनोक्ता साहत्रा वि. 
यिडयलामस्य भानद्द्धित्वे प्रमााभावात्। मान- 

वड़ावित्यव मासृद्धाविति देमाद्विणा टतम् । पेत्कं 

सपिण्डीकरणं मनलमासम्टतख प्रत्याय दिकञ्च तयोस्ल- 

सासेऽपि विधानाष् । च्योतिः पराशरोऽपि “पाकम 

लयोत्यर्मः प्रसवाहोऽषटकाटयः । मासदद्धौ पराः काया. 

वजयित्वा ठ पेशम्” । जनृष्रियेरुभयदिनलानभे त॒ 

देदीएराणम् “बुगाद्या वषडद्धिचच सप्रमौी पाषेती- 

प्रिया। रबेसदवभोचन्ते न॒ तत्र तियियुन्बता | 

चस्य जंनृमतिथयियदि श्यात् पञ्चा तदा जन् मभकंयु- 

तेय | आसङ्गता मेन दिनहयेऽपि पृच्छा परा या भव- 

तीह यल्लात्" | भं नतः परवचनं द्दराजमात्त - 

ख्डेऽपि । पव्वांहणे तिथिगच्त्रलाभ रवेदं खच्छते 

“नच्वल्रे खण्डिते येन प्राप्नः कालस्तु कन्मंयः | म्व 

कम्प्रा यत्रो व तिक्रमे तेष च" दूति एहस्यविव चनात् 

खरिष्डिते खरुटहययुक्ं येन मच्वखरड न विद्ितजालः 

प्राप्न: । मन्दे ठ बौशधायनमाकंर्डेयौ ““तच्चचत्रम- 

डोराल्न वद्धिद्चस्त' गतोरविः } यद्खिन्ुदेति सविता 

नच्नचलन दिनं चतम्" । पूर्वां मडोरात्रसाध्योपवासन 

कतो कभक्रोष ८" ततरो वो पवस्ते यच्विशौयादधोभवेत् । 

उपशमे यदन्नं म्यात् तद्धि नक्घौ कभक्तयोःः ¶ति कन्द 

एुराखात् निशौचादधश्व्यनेन व्यड रात्रपव्वं कालेन 

स्छखास्तमयकाकद्यापि छाभात् । “उपोधितव्यः न्तत 

येनास्तं याति भास्करः | यत्र बा यच्छते राम! 

निशोये शशिना स्^इ्ति पिष्णुधम्पोतच्तराञच । छपवास- 

वन्वङ्गा्रतादौनामह्ोरात्रसाव्यता चखहोरात्रसाध्यभो- 

जनदइचष्ट कतर परि त्यागसश्हितज्ञालवियेषनियामकस्वात् । 

यच् दरेतोत्ति त दिवरसकन्तव्यद्धानदामाद् रिति बोध्यम् । 

प्त्क्ाग्येऽपि गुक्तङष्णपक्छाभ्यां व्यवस्यामाह बोधायनः 

“सा तिथिस्तञ्च नचले' यखिश्नभ्य्, दितोरविः। बद्धंमानख 

प्च छने सश्तनयं प्रति" । हीने चन्द्रश्च होनत्वात् 

| 
| 

छंणपरते, वद्धमानणश्य चन्दश्य वद्धंमानत्वेन शुक्तपक्षश्च | 

कालमाधदोयोऽप्येवम् । भोजराः “योजनृममासे चर- 

कम्यानां कणद्य जें कुरे च मोहात् | मनं रोगः 

छनपुल्रनाशं प्राप्रोति सटोवधबन्नानि | जातं दिन" 

दरषयते वथिष्ाटौ च गर्गोयवनोदशाहम् । अनृषा- 

ख्यभासं किल भागुरि ₹डे विगाहे चुरकंबेषे" । 
एतददिषयभेदस्तु राजमात्तंख्ड “उक्तानि प्रतिषिद्धानि 

पुनः सस्ापितिनिच | सापरे्तनिरपेलाशि शखुति- 

वाक्यानि कोविदेः"। ापे्निरपे्ाशि समर्था- 

समयविघ्वकाखि । चरेति क्तुरिकम्प् ! राजमात्तं ण्डे 

“^ेवकायये' पितुश्रा्वै रवेरंशपरिन्षये चुरिकम्बं 
न ङुष्यगेत जन््रनासेऽ् ऊन्धभे'" | एवच ढे दति 

चाकरणे अधिक्दोधाय | नार्यास्तु लन्द्रमासे विवाह 
माह च्रोपतिव्यवदहारसखच्चये 'क्ञानं दाम तेषो. 

विद्या स्ेमङ्ग्यवद्धनम् | चह कुमारीणां 
अन््मासे प्रशखते" । रषं ““जनद्रोद्ये जन््द्च तारा 

मासेऽथ वा जन्द्नि खन्धे वा| वत्रतैन विप्रो न- 
व्कचुनोऽपि विद्याविभेेः प्रथितः एयिब्यास् दति व्यास. 
वचनेन जन्द्ममासे उपनयन विघानान्तद्द्सशिखवपनेऽपि 

म दोषः उदये लम्ने मे राशौ नबह्कन्वतोऽपि खद - 
विद्योऽपि । अन्न जम्बमासक्गव्यालत्ये सौरादरो याना 
दिसादच्यात् व्यवद्ारोऽपि तथा| प्रतिमासे जन््- 

मच्ववशत्यमा ह विष्णु पर्मोत्तपूम् ““जन्नचनेगे सो 
शिरः््ानेम यन्नः । पजा सोम्य कत॑व्या नच- 
वरख्ख लचाव्मनः । चाद्ध इव्यात् प्रयत्नेन वङ्किनाद् 

पूजमे 1 वाहनायुधरन्नाद्धः पृजगौयं प्रय्वतः। 

छरा णामञ्खंमं दा" केशवस्य विगेधतः” | 

ब्द पए* जन ददाति दा-क) पितरि शब्द् च०। 

जग्यदिन न° जन््रनोदिनम् | लच्द्िसे तञ्च तिथिद्पं 
जन्धनियिश्चद्धे चदा. । 

लश््न् नण्जन-भावे मनिन् । १उत्यधौ. र्चाद्यचतयसम्बन्धे, 
श्गभवाद्षतोयोनिदहदारानिःशरखे ध्न्यायाद् क्रो अपूवे- 

देयहणे, चपूदेहादिभिरात्मनः सम्बन्धे व्योति- 
भोक्त ५ जन्द्रनच्त्रे, तद्थधिके {दशमे ऽखनर्िशे च 
नन्तरे । तवन मनुष्याणां जनृमप्रकारस्तु म्मशब्टे २५४८ 

ए° उक्तप्रायोऽपि अन विषः कचित् प्रदर्भवते । 
“चतौ विकाशा भवेति योनिः कमलषत् सद्ा | गभाशय 

सूतः क्र धत्तं रक्रसमज्वितम् । अन्यत्र कले चङला 
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योनिमेवति योधिद.भ्\ ष्ट शुक्रमतो योनौ 

मेति गभाशय' शनैः | ऋतावपि त योनि द्ातपिन- 

कफाषटटता | भवेत्तदा विकाशत्य' मेव तख्ां प्रजायते | 

चदतुजाटे यटा शुक्रः निर्दोषः योनिखंस्वितम् | तदा 

त्वायुना स्पष्ट स्तरीरक्तनेदधतां व्रजेत् ¡ निभेक' 

समदं स्रोणां दौल' प्राप्रं रजय । युक्तमाघल्रोऽपि 

नरकात् स्वर्गाहापि प्रपद्यते| धिर्गकाले शुक्र 

ष्टव्या प्रविशते योनि कञ्पभिः 

नच्छ्.करक्तमेकस्यमेकाहात् पलल 
जवः कारणतः) 

श्वे {नेयोलितः | 

भवेत् । पञ्चराब्नेण कललं बुद्ध.दाक्षारतां त्रञेत् | 

बुद्ध दः सप्रराल्नेख मांसपेषी भवेत्तदः | दहिसप्राडा- 

दवत् पेषी रक्तमांसाचिता द्दा। वौजख्यवादटूराः 

पेष्वः यद्चुविंशतिराल्लतः | भवन्ति सासमान्नेख 

पषा जायते एनः 1 खौवा शिरञ्च करठस्च वेश 

स्तथोदरम् ! पायिपादः तथा पारः कटिमाव 

तथेव च | भासद्धयेन सर्व्वाखि क्रमशः समदन्ति | 

निभिमवेः प्रजायन्ने साङ्गाड्रसन्नयः | मासे 

त्भिरङ्कल्यः प्रजायन्ते यथाक्रमस् | स्योये च्तुये 

चाद्धा मां पञ्चमे शोणितोद्धवः। ष बलखय वख मख- 

लोग्ाञ्च सम्वः। दन्तपङ्क्िस्तथा गुध जायन्ते च नखाः 

एनः | कणंयोञ्च भ्ेछिद्रः षण्मासभ्यनरो च । 

पायुर ट हपस््ञ् नाभिद्धेवोपजायते। सन््रयोये च 

मानेषु लायन्तं भादि सप्रने! मनस्तु चेतनायुक्ल 

जाभोष्ायुनिरास्ततः । सप्रमे चादमे चेव सङ्मस 

ख्तिमामपि । अद्भप्रयङ्कसम्प णेः शिरःकेशसम- 

न्वितः} विभक्काव्यवः स्सष्टः नमां वारम च | 

मवमे ट्म मासि प्रवलः छतिमास्तैः। निः- 

सार्य्यते वाणदूव जन्तुच्वछिदरण सज्वरः | मनसस- 

ञ्लत्ये न यद् गर्भख्विति मवेत् । तद् विकतिर्पेख 

पापात्मा हि प्रज्ञायते | पटदइयं समासाद्य यदा 

वदनि माख्तः। तदा प्रश्टते पापिष्टान् षग्ड़ान् 

कम्रं बह्िष्क,तान् | साठरङ्ञोच्रा नारी प्रतिः शको. 

त्तरो नरः| उभयोर्गजसामान्ये जायते वे मषु" 

सशम् | विषमायां तियौ चिप्र कृययाद् वौजन्त॒ 

कन्यकाम् | समायां पुरूषः नुन 

मेनीव्णः | वामाद्ेन भवेच्वारी दन्निरेन पमान् 

भवत् | रक्ाधिज्ये भाटद्ूपं शुक्रााघक्ये तु पेटकम्। 

श्कगोग्पितसंघाति वायुना च द्धिधा कते}! यमौ 

केचिदाड- | 

जग्म 

ख्यातां रिठा चेति चतुधा बह्घापिवा। , ततो 

ङी नाधिकव्यद्भमकखवामनकाद्यः । जायन्ते सर्प. 

कुरड्धाण्डा विशेतान्याञ्च योनयः” । ^नभाँत् कोटिगुणं 

इःखं योनियन्त्रनिपौड़ने | संम॒च्छा तख जठरा- 

च्जायमानखय टे्िनिः। जायमानः एरोपा्डममृतर 

शक्राविलाननः | प्राजापत्यन वातेन पौद्यमानास्यि- 

बन्धनः | अधोखो दै क्रियते प्रबलैः छतिभार्सीः | 

क शात् निच्कान्तिसियाति जढरानृमातुरातुरः। ततस्त" 

वैष्णवी माया समास्कन्दति मोष्धिनो } तया पिमोष्िता- 

मासौ त्तानभ्च शनवाम्र यात् | टमालख षोरच्च ज्वरः 

सपजायते । तेन च्वरेण मता महामोहः प्रजा- 

यते। कण्टकतेरिव च्छत्रकः क्रकचैरिष दारितः। 

पूतित्रयान्निपतितो धरण्टां क्रिसिको यथा | द्डबु- 

भुष्तापरोताङ्कः कचितिर्धव वारटन्। विर्मबभच्च- 

णाद्यञ्च गतञ्चानः समाचरेत् । कश्डयनेऽपि चाशक्तः 

परिवत्तऽष्यनीश्वरः । स्लानपानादिकाहारमवाभरो्िः 

परेच्छया । अगुचौ संस्तरे खन्दाकौरदट् शादिभिस्तथां । 

भच्छमाखोऽपि मेवेषां समर्थो पिनिकषारणे । केन बन्धेन 

बह्धोऽष्ं कारणं किमकारणम् | किं काय्य" किमकार्यं 

वा ङि" वाच्यः किञ्च मोच्यते। कोऽधम्प्ः कञ्च पै धमत. 

कद्ित् वा वर्तते कथम् । किं कर्नव्यमकत्तेव्यः शि" 

वाङ युखदोधवत् | संमढख रटतिभ्च"यः शत्र" संजा- 
यते एनः । सतिः संजायते ठे जन्तोस्तवबव जन््नि । 
शक्तो र्द्श्च लोकोयमक्रायये' सस्मवन्ते। दे देह 
परित्यज्य नेन्द्रस्यानमपोच्छति। तख्यात् कीटोऽपि 

छन्तनां छरटो जावते ष्टगम् | न चात्मानं विजानाति 

म परनचटेषतम्। न ्टणोति परं चयः सति चचुचि 
नेचते । बुद्वौ सव्या न ल्ानाति बोध्यमानो बुरैरप । 
संसारे क्लिश्यते तेन रागलोभवशानुगः“इखनोधः । 

जनम च “जायतेऽस्ति वर्धते विपरिणमते अपश्चीयने 

नग्यति'' यारकोेष बट्पु भावदविकारेष् चादयो भाव- 

विकारः । “जाल ह प्ुपो खय भरं वः नृम -ज्टतख 

च” गीता | “जनृभसमभ्यहिपत््तेम प्रत्यरिः साधको बधः। 

भित्र' परममित्रञ्च लिरादक्वा एनः पुनः” ख्यो° त. । 

“शाकं दद्यात् तिजन्मनि"। “जनृमक्तेः निधनेऽपि च" 

व््योग्त, ! कत्तंरि मनिन् स्जने निर्० | आधारे 

मनिन् । €जनृमलम्ने १८ {न॒लराशौ च “लन्द्नेल्य 

हिचिन्वान्*” “जन् मनोचितयुक् दुभेः”, नोग्कशता- , 
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जन््प ए जन्य जन्दरलम्न' पाति पा-क । $जन््ङम्नपतौ 

श्जनराशिपतौ च जग्रपत्यादयोऽ्यतर | ˆजन््मपः क्रिः 

तोऽशुमैः"> नौर ता०। 

जब्मभ नर ६त०। १लन्धन चले २जन््रलम्ने ९ जनाराथो च 

४ जन्नच्तमादिसजातौये नक्षतादौ अन््रचादयोऽप्बन् । 

“जन्््ँ निघनेऽपि च" क्धो*त. | 

जलक्मभूमि स्रो त° । जकस्याने। ननो जन्धभभिच 
स्वरगद गरोयसौ" उद्भटः | 

“वद्गनोया वयं नूनं त्वया यादवनन्दन | अथवा 

पराखनिस्तात ! रमन्ते छन्द्रमूमिष्"" 'इरिवं०१०९ अ° । 

जन्ममास इ° ६त० । १जन््ाघारमासे २तल्घजातौये भाते च 

“न उन््मासे न च चेनपौचे चोरं विवादो न च कथे 

बेधः"ज्योगत° “जन््च्धं जन््रमासे वा तारायामथ जन्डनि। 

जन््लग्ने भवेदूदा धनाढटया जन्धभोदये' चण्ड श्वरः | 

जन््रमासञ्च यस्खिन् चान्द्रो भासे जनस ख मासः इत्येके 

लनृतिधिनारभ्य लि त्तिष्या्मको भासो जनूममास 

दूति पच्चान्तर' यथाह छर वि व्याख्यायां पौ० धार 

“जनमक्षेमासतिययो व्यतिपातमद्रावेश्यमापितुदिनानि 

तिण्चियद्गी । न्य नाधिसरासञ्चलिकपरहराधेपात विष्कम्भ 

वुचटिकात्यनेव वच्छ मू” छ चि° । जन्मक्ेमास 

तिथिपरष्टतयः पदाथौः सवेष कर्मच वञ्धां इति हितीय 

श्लोकेनानयः तानु पदार्थांनाह जनृमक्चं ति यक्षिन्नचने 

जनम भवेत् तथ्कन्मचै' य्न मासे जनु भभेत् स 
लनममासः यखां तिथौ जनम भतेत् ६4 जनूमतिधिः 
यते व्याः यदाद वसिष्टः “खलजन्समास्ेतिचिक्षणेष् 

 वैनाथकादयुचगये!, भेष, । ने दाहयालाम्य्,दया- 

भिलाभी नेवाद्यगमदितय' कदाचित्” । खयं च जनम- 

नच्तवमासनियिनिगेधः च्याद्यगर्भखंव यदाह नारदः 

“लनममासे न जन् न जनमदिवसेऽपि बा । खाद्य- 

गर्मखतखापि इद्वा कए्सहः” इति अनेनाद्यगमे- 

व्यतिरिक्ञकन्यायास्ताडशवरस्य जनुचतेमासतिधिष् शएभ- 

फलत्वछक्त' भवति तणा च्यवनः (“जनमत 

जनममासेवा तारायामथ जनसनि । जनमलम्ने भवेदूढा 

। लापा पततिवभा" । अथ जनममासरक्चयं जगन्मो- 

, ने टडगर्भः ५“व्यारभ्थ जनमदिवस' यावच्छि'थदिनि' 

भेत् । स जनममासो विन्नेयो . गर्हित; सेकस" दति 

यद्यापि विेषस्तले व › “जानं दिन दूषयते विषः 

यञ्नेव गग स्तिदनं तथाननिः । वच्जन्नपच किख भाद 

रिच ब्रते विवादे गमने चुर चेनि” । धस्तुतस्त॒ यि 

अान्द्रमासे चेन्ादौ जनमाभूत् स चन्द्रमासो शमः 

भासतया त्याज्य दूति दुक्ग्ठत्पश्याभः “इन्द्राग्नो यन 

हवेते भाखादिः ख प्रकौत्तिंतः। आम्नीधोमौः न्थिनो 

मध्ये समाप्नौ पितु सोमकाविति" हारोतबचनात् ““छप- 

वासब्रतोदाहा यात्रा शौ रोपनायनस् । तिथिवणादि- 

निखिलं चान्द्रमानेन ग्टहति'” इति कष्पोक्ते च । अग 
चान्द्रमासखैव चड्धादौ निषेघ ति स्ितम् | 

जन्ममासखय जन्मतिधिरव्ये चान्द्रपरना चौरादि 

निषे सौरपरतेति म त° रघ० | “विवाहादौ खतः 

सौरः” इति तङ्ध,तवचनात् । च्वाचारभेदात् देशभेद् इ 

व्यवस्वा । उपयमशब्ट् १२४४ धु° धिकं दग्दम् , 
जब्ध्राथि ए ६त° । जन्ककालिकराशिसजातीये राशौ । 
ल्मवत्मं न् नर त° । योनौ लिका" । ““योनेः शरीरम्"* 

शाण" तद्याः अरौ रोत्मत्तिश्यानल्ोत्तनात् तथात्वम् । 

जग््शय्या स्त्रो जनृमनिनित्तं शव्या । प्रसवारयेशव्यायाम् | 
^ ददश महात्मानं शरत् गतं प्रभो ! | जनृमशय्यागतं 

वीरं कास्िकेयसिव प्रभुम्" भा० भौ. १९५ चर । 

जन्मान्तर न° अन्यत् जन्म नयु*स° | भवान्तरे परलोके | 

लतः गड्ागभवाथे' क । जनमान्तरौय परजनमभवे नि 

““जनमान्तरौीयतवृ पापवतः सहमरणेनोद्धारः” शु*त० रध" 

जन्माष्टमी सनौ कष्णख जनमाधारोऽष्टमो । रच्णजन्याम्याम् 
कृष्णाष्टमी शब्द् २२२०० विहतिः । इरिभक्किविलास- 

भते तु तत््यत्रतकालव्यवस्वा थया 

‹“न्द्ा्टमो पूरविद्वा न कव्या कदाचन | प्रलजेसे 

ठ षिष्रन््र् ! सप्रम्या चाष्टमी त्यजेत् | श्राया विन्दना 
स्यः गङ्गाम्भःकलसं यथा। विना चचेण वर्तन्या 
नवमो. संयुताटमो । रुकलापि न करेव्या सद्नमो 

संयुताटमौ । तच्ञात् सवेप्रयत्रेन व्याव्नेवा शुभं बुपैः । 
वेषे धुष्यश्चयं याति तमः र्योदये यथा । यञ्च॒वदङ्धि- 

घराादौ परोक्त प्विब्वाटभीवतम् । च्वैव्णवपर' तश्च 
द्यते वा देवसाययाः” | [ छने अमरः । 

जगन्धरिन् ति° जन्मास्तयख नोद्यादि° श्नि। प्राणिनि 
जग्छेजय ४० जनमेजव+एषो* । जनृमेजयच्टपे इारा० । 
जन्य निन्जन-“भव्यंगवेद्यादि"'पराकन्तं रि यत् । जायमाने । 

जन-ि चकम खि यत्. | २खत्माद्ये ' "जन्यानां जन- 
काखः?'भाषा०। कन्त रि यत् । रजनके च मेदि जनीं 

धू बहति नयति वा यत्। $नवोढाच्चातिनिनभ्टय- 
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च्लिग्े घ विन्मेदि०। १९, ईपरोषादे, युद्धे च म 

मेदि० “तल खन्द" रषोर्घार' पाठेनोयलनेरभेत्" रघुः 

चदे ए“ शब्द्वि* । भाग्य् | €जनमे षर । 

१भातुवचद्छायां श्छौ सेदि०। जनाय हितं यत् । 

॥ जन्ति मि०। “ठाव लभ्य विष्छजत् नाहं गम्” 

भाग० १।६।१२ लम्यशब्दात् उतृकरा० चतरथ्ये छ । 

जन्टोय वद्धिं ते विर ““याहोति जन्यामवदत् कुरो" 

रघुः । र््प्रोतौ श्न हेम जगश्च जल्पः जन+जल 

र्थे यत् । १श्जनद्ध जख घ" 

क्छ इ. लन-युच बामन अनादेः ! धातरि शवङ्क 

श्प्राण्णिनि च सेदि० | भाते युच । जनने ए*"खम्टताया - 

दितोयोऽयं जभ्य छि भभ स्वंय" इरित १५५ ° । 

जप उञ्चारणे वाचि च श्वा पर० सङ. सेट् । जपति 

अजापीत्-अलपीव् । जजाप जेपतुः । जप्र7 । ^एत- 

 दक्तरमेतां च जपन् व्याषहतिपूविकाम्“मनुः | “ततः 

` सप्रणवां सव्याहृतिकां गायनं जपेत्" गोभि" ““जपेव् 

सप्रशती' मध्ये" चण्डो गन्द द्यम् । 
आभि+-अाभिशद्येन लपे ““चक्रार रक्तां कौर्धा न्त्र रभि- 

जजाप च" रामा० अयो २५।३० । संस्यककथने च 

उप +भेदने । ( काण्यप् चनि दे्ओोय। ) “"चलार क॒रुराजसतु 

शनैः कणे्ठपाजपत्'” भार ठि" २२१६ “ङपजय्याह- 
जपेत्'"मचुः“पणछलापः शतस न" माघः | 

जप नि जप-क्तार च | !जपकारके । ‹“क्ें जपै 

राह्ितर।च्चलोभा" भदह्िः । ततस्तु "निशत काले लमते 

जपतामपि""माग्खानु°र्८्च. | काराहषएषथब्द् १८६०० 

` दण्दम् । भामे अप् । र्मन्त्ारेराइनलौ चश्डोशन्दे दैत 

 कप्रयत्याः रेपाठे च | ततुप्रकारो यथा नन्तरेसा “मनः 

संहर विषयानूभन्त्राथेगतसानसः । भद्रं न विल- 

म्ब्व जपेन॒मौक्रिकपलःक्तिवत् । जपः स्धादक्षरा- 

इत्तिमांनसो पां शवा चिक्ः । शिया यदक्षरश्रे यीं 

वं खरपद्!त्मि्ञाम् । उ्वरेद्र्घािद्य सामसः 

ख जपः ख्टतः' जिद्ो्ठौ चालयेत् किञ्चिद अता 

गतमामन्ञः | किञ्चिच्छवयणशयोग्यः दपः स 

जः खनः । अन्तमुञ्चारपेकषया वाचिकः ब जपः 

खतः। उदलपाहिशषष्टः खादुपांश दंशभियु णेः | 

जिङ्काखयः शतगुः षाहूलो मानसः ख,तः। अह्ना 

अप्रः स विश्नेवः केवकम् छिद्वया द्ैः) त्र 

वज्धानि “शिण्सममोवृचरग यङ्ादिदुकरः कमे करोन च । 

७५९. 

लप 

जपा्चं नादिकं सपेमपरवित्र भवेत् प्रिये ! । मलिनाग्बर- 

केथादिषखखदौगेन्धय संयुतः । यो जपेत्त' द्धा 

देवता युश्विसंस्विता | आलखः जम्भं निद्रां चज 

निीवनं भयम् । नोचाङ्गस्यरेनं कोपं जपकाले विव- 

जयेत्" | देवताभेहे करमालाविगेधनिवभो ययः 

“तजेनौभध्यभानामा कनिष्ठा चेनि ताः करभात् | 

तिशोऽङकल्यस्िपवांणो सध्यमा चेकपर्विषा | पवय 

अध्यमाया भेरुष्व नोपकल्पयेत् । 

कनिष्ठादित णव च । तच्लं नीमलपथ्ेनत' दश पवेच 

रुजपरेत् । अनाभासृरमारभ्य कनिषठादित एष॒ च | 

तजंनोनध्यपर्खन्तमष्टपवैद्च॒संजपेत्?" | तद्द चनन्त॒ 

अषटोत्तरशतादिधिषयम् | श्तिविष्ये एनः । ““अखना- 

-जकात्रयं पे कनिादितिपरविश्षा। मध्यमा- ` 

याच्च नितयं वजञंनोमूनपखि }. त्जन्ययो तथा 

ध्ये यो जपेत् स ठ पापशत् । आनाभामृमारभ्य 

प्रादच्िश्यक्रभेण च । सध्यादिमपय्यं न्मष्टपवेस 

घंजपेत्”' ¦ श्रोंविद्याविषये त॒ । 

भृखायञ्च दयं हयम् । कनिष्ायाञ्च तच्जं न्।स्त्यं परव 

चछुरेश्वरि ' । अनामामध्यसयोख भेर: श्यात हितय 

श्भम् । प्रदन्ि्यक्रमाहे ति! जपेत तरिषरन्द् रीम् । 

कनिष्ठासूखुमारणभ्य प्रादकिख्यक्रमेण च । तसनौम् ल" 

पथं न्तमटपर्वचच सजयेत् ¦! इदशपि शष्टोत्तर्ताटदि- 

तरिषयभ् । ““अक्कुलीने वियुच्छरोन किञ्चिदाग चिते तचे । 

अदधुः लोन वियोगाञ्च खिर च वते लपः| अङ 

ल्य च यज्जप्र यच्जप्न मेरलङ्घपे। पवेसग्धिष 
यच्लप्र' ततसवे निष्फ भवेत्) गणनाविधिश्हङ्ुय 

योजपेत्तव्लपं यशः शङ्णन्नि राश्चसास्तेन गणयेत् 

छदे ₹हष्तभारोपष्य तिक रत्वा 

चऋनामामष्यनारभ्य 

““चखनामामध्यमयोख 

स्वधा लघः । 

कराङ्क्लो;। अन्छाद्य वाससा इस्तौ टक्तिष्येन सूदा 

जपेत्” । . जपसंष्ठयासाघने दव्वभेदनिषेधो यथा । 

‹“नाचते लपदैवा न घान्यौन च दुष्पदोः। न चन्द नेमं (ति~ 

कया जपसंख्यान्च कारयेत्" । तवं विद्िनद्रव्याखि 

काचा कुभोद्सिन्दूरं ोमयञ्च करोम | णभिनिं 

माय वदिकां जपसंख्यान्तु कारयेत् । व्ेमाल 

छऋपवियमो यथा । ““सविन्द् , वन्यं पडानमन्त्र 

खपे घः । चखक्रारादिचकारान्त विन्द्, यक्ष विभाव्य 

च । व्येमाला समाख्याता शहुलोरुष्विलोभनः | 

पञ्चाश्छिपिभिश्छाला विदिता सर्वकर्मच | चका. 
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रादिलकारान्ता व्माला प्रकोत्तिता। चाषं मेस् 

खखं तत्न कखयेनखनिसत्तम ! । अनया सवेमन्त्रायां 

जपः सपसश्द्िदः'" | जपफलच्च ““जंपनिषठो दि 

षठोऽख्िलयन्नफलं लभेत् | सरैघामेव यत्तानां 

आयतेऽसौ महाफलः अपेन देवता नित्य" स्तय 

मानाप्रसोदनि । प्रसन्ना विएलान भोगान दद्धानषक्तिञच 

शाश्वतीम् । यन्तर्ःपिशाचाञच्च ग्रहाः सर्पा 

भीषणाः | जपन्त नोपसपन्ति भयभीताः समन्ततः 

यावन्तः कर्ेयन्नाः ख, प्रदिष्टानि तपांसि च। स 

ते जपयन्तख्य फलं नान्त घोडशोम् । 

वाचिक तत् अपयन्नश्च कोति तम् । 

सुणोपांशुः 

माडहात्मय 

लद्याच्छत 

साहषः मानसः शखब,तः'” तन्तसा" | 

५नोद्ध जपश्च संकुयौत् रहः कु्यादतन्तितः] समाहितमना 

स्त. ष्णां मनस वापि चिन्तयेत् । विषियन्नात् जपयन्नो 

विशिष्टो दशभिगुलेः। चपांशुः सखाच्छतश्ुणः सास्र 

मानसः सतः | विना दस्तु यत्स्नानं यद्ध दानं विनो- 

दकम् । ऋसं ख्यातन्तु यच्जप्न' सवै" तदफलं ख.तम् । 

खक्ताफलेरविदुभेख द्राः स्फटिकेन वा । गणना सववा 
कारा सम्यगद्ध, लिपयभिः 1 हिरण्यरल्नमणिभिजप्रा 

शतयुग्पं भवेत् | सहखगुणमिन्द्राचतेः पद्याचेरयुतं 

भवेत् नियुतं वापि 'श्द्रा्नेभदरा्ेस्तु म संशयः । 

युन्रजोवकजष्यश् परिखंख्या न॒ विद्यते । दशनिजन््- 

जनितं श्रतेन च पुराशतसम् । नियुतं तु सुदखेख गायना 

चन्ति इन्व, नम् । पराङखखो वत्त येत् मालां सहस" 

शतमेव वा'” अग्निपु° | 

जपाङ्कमन्तर येतन्या दिकन्चान माव शकं तत्र मन्त्रेतन्य' यथा 

कृञिक!तन्त्रे पञ्चकपटले । “श्रोषावेन्य् बाच † भगवन् ! 

सथदेवेश् ! लोकानां छितकारक। चतुबमेप्रट् टेव} 

मे प्रकाशय । शङ्कर उवाच । श्ट देवि ! एवच्छयासि 

रहस्य परमः पुष्यः गोपनोय 

त्वया पुनः। चिच्छक्रघ्वनितंदेवि) परिणामक्रमेण तु| 

ब्ंभावं सभाखच्य निमलं विमलात्मकम् । 

चैतन्य परमाह्भ,तम् । 

षट्.चक्रञच 
नाद्विन्द्समायुक्र' 

चेनन्य' परिङर्तितम् । अथ वान्यप्रकारे च्यत 

पद्मनो चने ! | विना येनन सिध्येत्, जपपूज्ञादि किञ्चन, 

तश्रा भिक्षा शब्दद्छ्पं खन7तनमस् | 

अनाडहतख् मध्ये तु सथितं वश्नमस् | - धम् रा- 

यत्ना दधि ! कणठदेथाद्षिनि्मतम् | सेतन्व्च मदेशानि ! 

योगिनां योगूपक्तम् | सहस्रारे वणकः परिणाम 

{ २०३२ । 

~~~ 
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क्रमेण त॒ । कथि ्ामध्यसंस्ये त॒ नादचिन्दुमभ्च्वितस् । 

एवं संचिन्तये वँ चेतन्यञ्च पुनः पुनः । मन्त्रान्तररख 

चिच्छक्तौ यथितानि भ्ेष्ठरि ! | तानि सच्चिन्नयेहे वि ! 

सहरारदले तथा । ऊेतन्यमन्नहपा च॒ चेतम्बानन्द्- 

दायिनी | चैतन्यनादटशक्तिञ्च चेतन्यवणद्पक्म् । मशि 

पूर सटा चिन्त्य भन्त्राष्यां प्राणष््पकम् | कथवान्यप्रकारेसः 

श्रुयतां वरवर्णिनि ! । कामवीजं ङ्गी) रमावीजं (त्रीँ) 

शक्िवोजं (दं) घरेश्वरि ! । एतानि पूरखदधाव्यं माठकां 

तदनन्तरम् | पएटितं मलमन्त्रञ्च शतमोत्तर' जपेत् । 

कोटिकोटिगुखश्चौव सभते नात्र संशयः | ` अथवान्य 

प्रकारे चेतन्यं श्ट्णु पार्वति !। येन विन्ञातमात्नेय 

परमे पष्यति भवस् । स्वयं मण्डल मध्यस्य चिन्तयेन्-. 
मृलमन्तरकम् । अष्टोत्तरशतं जय म्नविद्याखद्छपकम् } 

युर श्चिन्येत्तल शिवद्छपं सनातनम् । शक्तिञ्च चिन्णे- 

त्तत्र बह्मरूपां सनातनम् । रवं सच्धिन्तयेदुयस्तु 

जपेदा छरखन्द्रि } । नासाध्य" नश्य लोकेऽ, क्ति- 

देवि ! करे स्विदा" । टचा प्रथमपटले ५मन्तराये' मन्त- 

चेलन्य' योनिश्द्रां न वेत्ति यः| न शिद्धयति वरारोधे! 

कल्सकोट्शतेरपि ¦ शतकोटिजपेनापि तस्य विद्या 

म सिङ्ख्तीति"। सरखतोतन्त्रे “कथयामि महा- 

भन्तं भन्त्राधञ्च महेश्वरि ! | 

सवसिद्धोञरो भवेत् । केवलं भाववद्धा च मन्त्राः 
प्राणवह्खभे !। केवलं न्ञानयोगेन जोन क्तो भवेद्- 
भूषम् । कारो तारा महाविद्या बोडशो भवनेश्वरो ! 

मेरवो छिद्रमस्ता च विद्या धूमावती प्रिये ! | वगला 
चेव मातङ्गो कमला च प्रकोत्तिता। 

गादयखतदंन मरता । 

येन॒ धिज्ञातमात्रेण 

अद्भगिष्ण् मद 

भोगदा मोदा देवी कौरि 

ब्रद्भारड गोपतिः । ऋष्धायहणमानेण जीवनुमक्सतु 
शाधकः'?। वरदातन्त्रो घ्यटले «शिव उवाच । कष 
ग्थ्याग्यद्य श्ट्णृष्व परमेश्वरि ! | विना येन न छि- 

ध्येन, साधनेः कोटिभिः शिवे! । चादौ प्रशादवीजयस्छ 

अन्तरायः श्ट पावैति } | शिववाचो इकारस्तु अौकारः 

ख्यात् शदागिवः । ज्य इःखचरन्त॒ स्यात् तस्मानेन 

शिवं यजेत् । छलौ । दं दर्मावाचक्गं देवि ! अकारश्चापि 
५९ अर्यो 

रच्तणे। विश्वमाता नादष््या | सं चिन्द््धपकः । 

तमात नेव बोजेन दगंमाराधयेत् शिवे! । दू । भक 

कालो ब्रह्य र प्रोक्त मह्ामायाथेकञ ई । विश्वमाता. 

अकोनादो विन्द् दुःख हरारघमः । तेनेव काचिका 
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द्धे पजयेह् :खशान्तये । क्रौम् । दकारः शिववाची- 

स्यात् रेफः प्रशतिरच्यते } सहामाया्थ ईण््छो नादो. 

विश्वपः छतः । इुःखरायेकोविन्द्, वनां तिन 

पर्जयेत्" दछोम् । महालन््या्धकः कः स्या्धनार्यौ 

रेफ उच्यते | रै तशटवार्थौऽपरो नादो विन्दुं खरा 

येकः । लश्ीेष्या वीलभेतन्तेन देवीं प्रपजयेत् । 
1 9 

श्री । करस्वन्यर्ध रेशन्दो विन्द्डं :खहराथकः । 
: 

सरस्वत्यावो जमेतनेन वाणीं परयजयेत् । रे । कः काम- 

देव ऊटटि्ोऽप्यथवा शष्ण उच्यते | लब्न्द्ररः तुष्िवाचै 

खखदःखप्रदञ्च च्यम्! कामवौजार्थं उक्रस्ते तव क्ते हान् 

मच्श्वरि। क्ली । इः शिषः कथितो देवि ! ऊर्भैरव इहो- 

च्यते । परार्थ नादशब्दसतु विन्दुं ःखहराथकः । 

वरमेवीजमयोदात्र कथितस्तव यत्रतः । दः । गणेशाय 
गङक्तस्ते विन्दुं :खहराथकः ) गं वोजाधस्तु कथितस्तव 

सते दान् महेश्वरि ! | ग। ग गयेशो व्यापकार्थो लकारे 

ज अमतः | इख इराथेकोविन्द गे सेशं तेन पजयेत् । 

ग्लो । कौ'सिंदहो ब्रह्म रच उद्खंदन्ताधैकश्च मीः दुःख 

राथेको विन्दुन्ि तेन पजयेन् 1 ह 1 ना- 

मादिवयः सर्वेषां नामञक्रः स्वयम वा । तेमैवायेन्तु- 

जानीयादथेलभ्यन्तु चिन्तयेत्; यथायथं विभक्तनल' 

सन्ताय चि नयेच्छिवे ! | ` तन्तद्णीदियोगेन संतेपात् 

कथितं त्वयि! दुर्गोचारश्यवाचीस्तारकार्थस्तकारकः। 

शक्र र्थौरेफञक्रोऽत्र मद्धामायार्दकश्च ३ । विश्वमातार्थे- 
कोनादटो विन्द् दं :ख*हरा्कः । नधवौजा्थं उक्तो 

ऽत्र लव चे हान् महेश्वरि ! श्लो | यन चिन्द्यं 

सन्त्र एकं दुःखहराथेकम् | न्यत् सुखप्रदः देवि! 

त्त्वा याये विचिन्तयेत् । यत्र चिन्ट्हयं मन्त्रे अन्यत् 

पर्यथैकं भनम् । खाद्ामालाथका देवी परार्था वा प्री 

सिता | शक्रमाता वषटप्रोक्रा इरिम्रियार्थका गिरा। 

सगथ फट् हवस वित्रिः वीं विनिर्दिशेत्} यं 

वों वायुवाचि श्यात् नेन्द्र परिकीर्तितम् | अने- 

काच्चरबौञजे च शखस्ववीज्ञं सखनामकम् | णदं च्चात्वा 

महेशानि ! भन्ताध परिचिन्तयेत् | रकवीजहयं यत्र 

एधगथै" प्रकल्ययेत् | ` बौपसाय' वा महेशानि न्नालवा 

न्त्रः जपेद्धिया। इतिते कथितो देवि भन््ाथेः 

चरमेशरि ! $वीजेनेव टितं सृलमन्त जपेद्यदि । 

तदेव मन्लचेतन्य' भवत्ये व चनिखितम्" | सरख्वतीतन्ने 

प्रघमपटले “शर उवाच। मन्त्र्धः परमेशानि ! 
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सावधानावधारय । मृकाधाः भलविद्यां भावर्येदष्ट 

देवतम् । शुङ्गस्फटिकसङद्धाशां भावयेत् परमेश्वरीम् । 

भावयेदक्षरचरे यौमिष्टविद्यां सनातनीम् । सुतौ ` 

विभाव्यतां पञाद्धयानपरो भवेत् । ध्यानं कत्वा मे- 

यानि ! मृत्तौ ततः परम् । ततोज्ञोयो मह्ेथानि ! 

भनसा कभलेक्षखे ! | श्लाधिष्ठानं ततोगत्वा मावयेदिष् 

देवताम् । वन्धूकारूषसङ्काशां जवाद् रसान्नभाम् । 

विभाव्य अच्चरश्रो्यों पद्ममध्यगतां परास् । ततो जोवः 

प्रसश्रात्मा पचिष्णठा सह छन्द्रि!। मणिपूर ततो गत्वा 

भाव्रयेदिदटदेवताम् । विभाव्य अच्चरशर णी पद्ममध्यगता 

पराम् | शुद्धस्छटिकसङ्ाशां शिर।पद्मोपरखिताम् | 

ततोजौषो देशान ! प्तिणा सल पावेति !। त्षद्म 

प्रययौ शोत नौरलायतजलोचने!। इटविद्यां महेधानि! 

भावयेत् कमलोपरि । विमाव्य अच्तरच्रो णौ महामरकत- 

प्रभाम् । ततोजोवो वरारोहे | विशुद्धः प्रययौ प्ररे ! | 

तत् पद्यग्नं गत्वा पचिणा सड पारेति {| इ्टविन्यां 

भद्टेशानि ! न्ना गे परिचिन्तयेत् | पि सड देवेशि! 

सद्मनि! शुचिद््िते।!! इषटविद्यां महेशानि ! साच्चा- 

द्वद्मखष्छपिणोम् । विलाव्य यच्रत्रेणों इहरिदयां 

वरानने ! । चान्नाचक्रः महेशानि! ष्ट्चक्रो व्यानमा- 

चरेत् । षट्चक्रं परभेशानि ! ध्यानं गत्वा शुचिखिते ! । 

ध्यानेन परमेशानि ! यद्रूपं स्पर्ितम् । तदेव पर 

मेशानि)} भमन्त्राधेः विद्धि पावेति?' अथ कडन.कादि । 

सरस्वती तन्त्रो तृ तोयपटले “तारायाः कल्लका 

देवि ! महानोलस्षरसखखतो । पञ्चात्तरो कालिक्ायोः 

ङ्का परिकोत्तिता । कालोकर्ः वधूमाया फट्काराना 

सद्धेश्वरि ! । , च्छिन्नावास्तु महेशानि! कुह काटाच्चरो 

भवेत् । बध पेरो चनौये च अन्ते वमे च पूरयेत् । शम्त्- 

प्रदायाः प्रथ मैरव्याः कल्ल्.का भवेत् । श्रौमत्तिपर 

खन्दय्याः कुह्न का दाद्शाच्चरी ` वाशमवं प्रथम" वीजं 

कामवीजभनन्तरम् । लच्जावौजं ततः पश्चात् लिषरेति 

त्रतपरम् | भगवतीति वतः पञ्चाद्न्ते ठदयसुद्धरेन | 

अथ कामवोजञ्च कु्ल्.का परिकौत्तिषा | प्रासाद 

वीजं शम्भोश्च मज घोषे षड़क्रम् । रकाणां भवनेश्रयां 
विष्णोः खादखवसंकस् । नमोनारायशायेति प्रख- 

बाद्यञ्च क्का । मातङ्गयाः प्रथम वोज माया धृमा- 
वतीं प्रति  बालायाश्च वधवौजं लच्छयरा च निजबोजकम् | 

सरसल्या वागभवञ्च अन्नदाया अनङ्ग !। परेषाञ्च 
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देवानां मन्त्रमात्रं प्रकोन्ति तस् । श्यन्ते कथिता देवि ! 

७ंकेषात् कङ्का मया । अन्नातवा कु, कामेतां 

योजपेद्ध्नः प्रिये ! । पञ्चववभाशु लभते बि्धिष्टानिसतु 

जायते । तथा जपादिकं सपर निष्फलं गात्र संश्यः। 

सख्ात् ख्प्यत्नेन धारयेः कुह कास्” । तथा 

“विप्रां प्रणवः सेतुः चलियाणां तथैव च | वेश्यामा- 

च्व फरक्षारो भाया चूट्ख्य कथ्यते) अजल 

दि देवेशि! यो पे मन्त्रः सटञवरेत् । से धामेव भन्त्राणा 

मधिकारोन तख हि । महासेठश्च देवेशि ! सन्दय्यां 

सुवनेश्वरौ । व्प़लिकायाः सखबोजञ्च तारायाः कूद . 

वीजकम् । न्यासान्त॒ वधवौजं महासत्वं रानने ! । 
आदौ अल्ला भमडहासे्ः लजपेच्मन्तभगन्ययीः । धने 

अनेशतुल्योऽसौ वा ण्यावाखोञ्चरोपमः । युद्धे ऊतान्त 

सटशो नारोखां मदनपसः। लपकालो भवेत्त सवेः कालो 

न संशवः | अथ वच्छयासमि निर्वा श्टणुप्वावद्कितानचे } । 

प्रण पूवै्ज्खाग्यं भातकाद्य' सखदगरेत् । ततो भल 

महेशानि ! ततोवाग॒भवसुङ्गरेत् । भातकास्तु समस्तसतु 

एनः प्रणव्छद्करेत् । णवः पुटितमलन्तु प्रजपेनुः 

भण्िपूरके । वं नि्वाणमोथामि ! खो न जानाति 

प्रामरः। कल्छक्नोटिसु स्ते तस्य सिद्धिनं लाये"? । 

प्रय सखशोघनम् । पञ्चुमपटले ^ दैश्वर उवाच । अप- 
रोक प्रवच्छानि रख शोघनत्तमम् । यच्च कत्वा मादेव ! 

जपपूजा टया मवेत् । अशुडलजिद्धयःा देवि ! योजपेत्- 

सतु पापछत् | तद्ातृसवप्रयल्रेन जिद्धाथोघनमा चरेत् । 

मद्ाविपुरदन्दग्यां खखश्य योधनं शुभे ! । श्नीषीजं प्रणगे 

लत्छलोस्तारः श्रीः प्र्यव्स्लथा ) दमं षडक्षरः भन्तः 

खन्द्य्यां दथघ्वा जपेत् । ष्टण चन्द्रि ! श्यामाया च 

शोधनशत्तमम् । निजदीजव्बयं देवि ! प्रश्ववलिलयं एनः। 

कामन्नयं वद्किविन्द् रतिचन्द्रयुतं थक् | एषा नवा- 

क्षरो विद्या खखगोध्नङारि्ो । 

चा्े्गि ! अपूवंखखशयोघनम् | जवनं मध्यमं सव्लां 

सवनेशो' नतः प्रयि ! । ्रक्तरोयं महाविद्या विन्नेया- 

$धतवभिषी । इगाथा" ब्टण् चावैङ्गि ! छखथोधन- 
सन्तम्; दादशस्वरर इत्य विन्दुयुक्' बयं तथा | चअपरेकं 
प्रवच्मि वगलारुख्ोघनस् । वागभवं भुषमेथोच 

वागवीजदछरवन्दिते ! । मातद्काः योधने देवि अङं 

वागभवन्तथा | वोजञ्चाङ्ः यमेतद्धि विन्नेयं तयच्री- 

यकम् । लच्छयरा योधनं देवि ! श्रोषौजं उभमलानने !। 

ताराखाः ण्टणु = 
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इमा याः शोधन साया वागबोजपटिता भवेत् | दरगे 

ष्लाहा इएनम््राया वागयोजञ्च एनद्च वाक् । प्रखव 

दान्तश्दध.व्य वासकोविभूषितम् । नः | प्रखवसडन्य 

घमदाखशोघनस् । एर मन्तरः, सङेथानि ! धूमा- 

वत्याभवेद्पि । ण्णवो विन्दुमान् देवि ! पञ्चानकोगखे- 

शिकः । बेदादिगगमः व्किनचुयुग्भन्तु चन्द्रषत् । 

हप्र परमेशानि! | विष्णोश्च छख थोधनम् । खन्यासां 

प्रणवं देवि | बालादीनां प्रकोत्तिंतम् । ख्ीणाञ्च ग्द्- 

ठल्यं छि इख शोध नभो रितम् । छखशोधनमानेण लजिह्ा- 

$ष्छतनयो भजेत् । अन्यथा ह्पिड्युक्षा जिह भति 
सब्व॑दा। भेदः भिता लिद्धा भिष्यावाक्येन दूषिता । 
करदः षिता जि ज्ञा तत्कथं प्रजपेनतुम् । तच्छोधन- 
मनाच्यं म जपेत् पामरः कचित् \ षथाकतनेष्णवारेः 
सवेद्धावशग्रमेव वा । चन्यथा प्रजपेनृमन्त्र' भोहेन याद 
भाविनि! । खपे" व्या देवि ! भन््रङिद्धिमे जायते । 

खन्ते मरकगामी च भवेत् शोऽपिन चाग्यथा। देवा यदि 

जपेन् भन्त्र अलत्वा रुखशोघनमू | तपनः तद्ध देवेशि । 

किं एनम व्यं वाखिनामू'”। षडपटके “शर उवाच | 

श्रथ वच्छामि देवेशि ! प्रयोगं श्टशुष्व से। चिना पां 

अथा देहः सर्बकमेद्ध न क्षमः | विनां पाणं तथा मन्तः 

षएरखव्या यतेरपि । भायया एटिनोभन््रः सप्रधा जपतः 

एनः । सपुाणो लयते देपि ! सप नायं विधिःखटतः । 
सयैव दौपनीं च्छे सवमन्ते च भाविनि) | अन्धकारे 

ग्ट यन्न किचित् प्रसिभारूमे | दौपनोरश्ितो मन्त्र 

सखेव परिकीतितः। बेदादिषटितं बच्छ सप्रधारं 

चपेतृष्ठगः ¦! -रीपमोयं सभाख्यावा सेल परमेश्वरि ! । 

बेदादिषएटितं कत्वा प्रयत्नेन रेशवरि } | दशधा प्रज 

पेनृमन्् तशहयसक्रये । अथोच्यते अपात क्रम- 

ख परमङ्गतः। य शत्वा सिद्धिखंषानाभधिपोज।बते 
मरः । मतियुंवादिनाभादौ नभो भन्त्रथिच्छां भजेत् । 
ततोऽपि भन्तचेतम्य मन््रार्यमावना ततः । शुरुध्यानः 

शिरःपद्मं शृदौरध्यामम चरेत् । कुज काञ्च तगः 

सेठ भष्ासेतलनन्तरस । निवौणञ्च ततो रेवि ! योनि- 

` शदराविभायना । अङ्कन्यासं प्राणायाम" जद्वागोधन- 

सेव च । प्राण्योमं दोपनोच्ध चखशौचभङ्कमेव च | 
ष्डसध्ये वानसोरसर दष्टो सेत' जपेत् एनः शेततभथौ च 

भङ्गञ्च प्रायायाममिति क्रमः" चठ्थेप्ले । (“कञ् कां 

मृचि संजप्य दि. रेत विचिन्तयेत् । मासे विशुद्धौ 
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च कण्ठरेश समङ्गरेत् । मणिप्रे तु निर्वाणं भहाकृण्ड- अस्षमाला तु कथिता यत्नतो न प्रकाथिता। अक्तमा- 

लिनोमधः। स्वाधिष्ठाने कामनोजं र श्िणोमूर्खि, संस्वि- डेति किं नाम फलं वा किं वदस्व भे । शैशवर उवाच 
नम् । वि चन्य विधिवद्ेवि  म॒लाधारान्तिक्े शिवे ! । ऋच्चमाला तु देवेशि ! कास्यभेद्ाद्नेकधा | भवति श्ट 

विशुङ्खान्त' हे वि ! विसतन्तुतनोयसौम् । वेदिख्वानं तत् प्रान्ते | धिस्तराद्च्यते मया । अनुलोमविलोमेन 

हि जोवान्त स्लमन्त्राटत' सुद्ध?” । । क, प्रवा वणंमालया । अ।दिलान्तलादिञ्नानक्रभेण परमे- 

छपन ब° जप-भावे ल्युट । जपे | ““सच्नवास एव वेदान्ते शरि ! । चकारं भेरुदपञ्च लङ्घयेन्न कदाचन” । मे- 

वत्तेते जपन" प्रि" भा० शा० १०१६ अर | लक्खःनदोषस्तु तव्रौव “'ेरुह्धोना चया माला मेर्- 

जपमाला सली° जप्ख जपाचा माला । जपसाधने मालायां चङ्क च या भवेत्| अशु्धप्रतिकाशाचंसा माला नि- 

तदविधानादि अत्तमालाशङ्ट ४२४" उक्ताप्रायमधिकमव्र ष्फ़ला भेत् । चिलिखो {वसतन्त्वाभा ब्रह्मनाडोगतान्तरा | 

प्रदश्यंते। तया संमयिता मालः सवकाभफलप्रदा | बोत्तरशत 

जित्यातन्त्े नवमपटले ^श्श्वर उवाच । शन्त जप्र7 आदिङ्गोवं समाचरेत् । लुखदयं यत्त, तद्धि 

भालां समाञित्य मातकावणं्पिणोम् 1 अथ श्चा क्तौवं प्रचक्षते | व्गांणामदटभि्वांपि काम्यभेदात् क्रेख 

फलमयी भोगमोच्चप्रदायिनौ । राजवशकरी सर्व- ठ अकचटतपयशा अषटौःवगाः पुकोत्तिं ताः” । मालया 

सिद्धिदा नाब्र संशयः यथा छक्राफलमयी तथा स्फटिक जपविशेषस्तु नित्यातन्त्रे ““अन्तमालां प॒पूज्याय चन्द् 

निभिता। रद्रा्षमाला गिरिजे} मोच्चद्ा च ह्ष्टद्धिद्ा । नेन सलचने }। समानि जपेदिद्वान् लचमात्रमन- 

प्रवालघटिता माला वश्यदा कमेसाधिनौ। माणिक्य न्यधौः। योषितः सकला वशाः सप्रदरोप्खय पाति! | 

रचिता माला साखाज्यफनदायिनौ। पुबज्ञोवक- ततो हितौयलच्चद्च प्रजपेद्वोरवन्दिति | | पाताल. 

मालातु विद्यालच्छ्ोप्रदायिनौ | पड्मगीजाच्तमाला तलनागेन्द्रकन्या वशगा भर्वन्ति्ि। ततो ल्ततयं 

त॒ महालच्छोप्रदायिनो; रक्रचन्द्नवोजान्तसाला- मद्र | प्रजपेत् साघकोत्तमः | टेवाङ्ना भवन्त्येव 

वश्यफन्तप्रदा” | खुण्डमाङातन्त्रे दहदितीयपटले वशगसतर मच्श्वरि!। सदहापातककोटीसं नाश- 

““स्फाटिकंर्मच्तलाभः खात् सद्राचरणुत्रदा । जोव- बेत् कमलेच्चणे ! अभिमानेन सौभाग्य सौख्यं सौ- 

घरे धनदा पाष्ाशोर्गगगमोच्दा। शुद्धस्फाटिक- नद्य माप यात् । चतलै्ं पृजव्याय मडायोगौश्वरो 

माला त॒ महासम्यत्प्रदा प्रवे!) ष्यधानवृस्तुरमाला भनेत् । पञ्चलच्चजपाडयि ! कुविरपदवीं व्रजेत । षड़लक्ल' 
णका प्मावतोविधौ?। तथा| “नरखिरन्रप्रवालेश् ठ प्रजयाथ देवपूज्यो भवेन्नरः। अखिमाद्यटसिदडौनां 

ेमराजतसम््रवा , माला कायां कृश्खन्धःया सर्वभोग मायको नात्र सूंशयः | राजानोवशगासरूस्य योष्तिद्ध 

फलप्रदा” | समायाचारतन्त्रे दितौीयपटले ५पूरव्वा- विशेषतः । नवन्त" महादेवि ! योजपेत् साधकोत्तमः । 

ज्रायादि रर्वेणां मालां श्ट्णु यथाक्रमम् । जत्या ये- सद्रम्ति ; खयं साच्तात् कत्त हत्त न कंययः"। समया- 

नाघ्ठु लभते फलं देते लु भम् । अन्तनाला प्रथमतो चारतन्त्र ““ङत्तराम्न्नाये या माला भयः टण् वदानि ने। 

मातुकाणेसद्ूधिखी । अय सुक्रासयी माला रतिभोच्च थ वणं मयी माला सर्ववोत्लखा च सामता। महाशङ्क- 

` फनदा | सवखिदधिकरी माला सर्पैराजवशद्ुरो । प्र मयो साला वाच्छितार्यफलप्दा | चउ्म्बरफल्याय 

बालमालावश-ाथे सवेकार्यफलप्रद्ा | माश्िक्यर चिता खच्छसखाथ कतः सता” | योगिनौतन्त्रो पूर्वखण्ड 

माला साखाच्यफलद्ायिनी।) पद्माच्चरचिता माला हितीय पटले “श्वर उवाच | वर्णमाला शुभा मोक्ता 

यथोलच्छीष्दा सदा । छवंरचिता माला सप॑काम- सर्वमन्त्रप्रदीपनौ । तद्याः प्रतिनिधिदेषि ! महाशद्भुः 

फलप्रदा । रक्तचन्द्नमाना च भोगदा मोच्चदा मयौ शभा | महाशङ्कुः करे यख तद्ध सिद्विरदूरतः। 

भवेत् । रूढूाच्तर चिता माला सठेक्रामफलप्रदा । सय. तद्भावे वीरवन्द्ये ! स्फाटिको सरेसिद्धिद्ा'" मिभेरेन 

मालां प्रपूज्याथ चन्दनेन व्लिपिताम। समाश्रिच फलभेदमाह सण्डमालातन्ते "“लि"शतेश्वय फलदा पञु- 

जपेच्नित्य' यथोक्तफलमाप्रयात् । एता मालाञ् छभगे ! विंचैस्तु मोदा । चतुद मयो मोचचद्रयिनौ भोगवङ्धिनो। 

पद्वाम्नावेष पूजिताः” मुख्डमालातन्ते देव्य्वाच “ दशपद्चान्मिका माला मारणोद्धाटने ख्यता | खन्प्रने मोदने 

७० काण भाग थे € 
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वशं रोधने खञ्मने तनोः | पादुका सिङ्धिसंचे च शतशण्छा 

प्रकीलििता। षोत्तरशतं कु्यदृयवा सयेकषामद्म्” 1 

योगिने तन्त्रो “सखिसंख्या महादेवि! मालायाः कथ 

यामिति) पञ्चविंशतिभिर््ं एय त शप्मिंशतिः। 
विंशद्धि्नसिद्धिः खात् पञ्चाशन्ान्त्रसिद्धये। खअहोश्तर थतेः 

स््रसद्धिरेष भचर} । रततसाघारण" परोक्त विणेषं 

काभिनां वदे | शिवउवाच 1 ` दन्तमाला जपे काये 

गले धाव्य खा शुभा। द्शनै्यदि करतव्या संख्याटन्तख 

ते प्रिये! | स्सिद्धिप्रदा माना राजदन्तेन मेरुणा | 

न्यन्नापि भदेशानि ! भेरुत्वे नवभादिेत् । नित्य ऊष 

करे कु्याच्न काम्यमवरोधनात् | काम्यसपि करे कु्ाँ- 

न््ालाऽभावे प्रियंवदे ! । अबराङ्कल्या जपं कुयात् ऋक्षला 

कुलिभिजपेत् | चङकुटोन विना कमे शतं तच्धिष्पलूं 

भवेवे”। उत्मत्तितन्त्रं प्रथभपटके ““नित्यं नेमित्तिकं काम्य 

करे कुर्यां दिचच्णः। करभाका भहाटेवि ! स्वैदोषविव- ` 

जिता । खिन्नभिन्ना{ददोषोऽपि करे नास्ति कदाचन । 

अश्चयस्तु करोदेमि ! भाला भवति तादौ । घन्यः सा 

कुण्डलोश्तिः पञ्चाशदर्थष्पिथी । तरव स्ेशानि ! 

करमाला महाफलाः" | योगिनौवन्त्रे ““तथातथातो 

पथने मालानां तन॑ शोधनम् । पूजां विधाय भक्रयात 

शुचिः पूवंद्पोष्ितिः। विने पथयेनृमौनो खयं 

मालाञ्ज साधकः | शंतनित्यक्रियः शङ्खः एदथेष 

च मन््वित् | यथाकालः यथाक्ाममच्चारयानौीय- 

यत्तः। अन्योऽन्यसमर्ू्पाणि भातिख्य् लकशानि 

च । कौटादिभिरदष्टानि न जीर्थानि नवानि 

च | गव्यैस्तु पञ्चभिस्तानि प्रचाल्य च वक् एक् । 

बोरेषनद्र पर्यासत निभ्वि तं सन्िवडिनम् । लियुखं 
निगुखोलत्य षड्ष्टनमधापि वा | शुक्त" रक्त तथा लष्णं 

शान्तिवशनराभिचारके। छनः संपातयेदिदहान् तवप्र- 

काल्य च परथवत् | मालामेकेकमादाय ब संपातयेत् 

तधीः। मृखे सृखन्तु संयोज्य प्छ एुच्छन्तु =लयेत् । 

गोषच्छलडयो काव्यौय वा सपीलतिर्भवेत् । तह्धजा- 

तौवमेकाश्ं मेरुत्वे ना्रतोग्यसेत् । यककमाकामध्यं त॒ 
बह्मयन्वि प्रकल्येत्”” । चर्त्मात्तितन्तरो षाष्टपटले 

५ क्रभोतक्रमाच्छतादन्त्या. पञ्चाशद्यमालया । योलपः स 

व 'वन्नेय उत्तमः परिकौति तः। कारादि चकाराना 

वथोमाला परठीजिंला”। धिकं जपथन्द् दश्चम् 

लटस्थनप्रक्ारादि तन््रशारे दूर्भित' यथा 

जप 

समत्कृलारीये “'कार्पाससनव' खनः ध कामाधे 

भोकदम् । तश्च विपेष्टरकज्याभिर्मिमितद् चथोनमम् । 

शक्त रक्' तथा लब्ण पटृलमधापि वा | शक्न 

बण्ाभिचारेष सोय जगधर च । श्ण र्त 

तथा पौतं कष्ण" वर्ष् च क्रमात् । सवेषारेद वर्मा 

रक्त र्वे एसितप्रदम् । विगुण" लिगुखोलग्य पथयेत् 

भिद्शाश्छतः | यवकं माश्कावथै सतार प्रजपन् 

चधीः । भण्िमादाय ्डतरेख पथवेन्मध्यमा 

गतः। ब्रह्मसन्थि ।वधायेल्य नेर सन्विसंबुतस । 

सथयित्वा पुरोमालां ततसंस्कार' समाचरेत् | कुखचि- 

चिन्कते सृल्लविद्याया सथयेत् रथा च रकलराकल्ये 

"माठका वर्तो पन्थि" विद्यया वाथ कारयेत्" । छव- 

शीदिगुरोवापि पथयेत् खाधकेष्तनः । ब्रह्मपन्विः 

ततो ददाव् भागपाशलथापि वा| -कवच्चेनावबन्नीया 

न्ालां ध्यागपरायणशः। शेषे लतोभेर` नरहव 
समन्वितम् । सथये्ारयोगेन बन्नीयात साधको- 

कमः । रवं निष्यादय देवेशि } प्रतिष्ठाञ्च समाचरेत्" | 

मौतमौये “मुके खख्वन्त॒ सं योज्य पुच्छे पुच्छन्तु योजः 

बेत् । गोषुच्छसदथी भाला यहा सर्पासतिः शुभा" । 

सष्ठ पच्छनियमस्तु खच्छन्द्महेश्वरे “रद्राचख्ोच्नतं 

परोक्त सख पुच्छञ्च निन््रगम् | कमलाचख च्छायं 

खविन्द्द्धितय सखम् । सिन्द, क्ख स्यःलांशं दद् 

ऋच्छमिति स्थितम् । णवं न्नात्वा खं पच्छ शद्रा 

चाम्भोरुषहाच्येः) तत्सजातोयभेक्षाच्चं भेरुत्वना 

सतोन्यचेत् । एकक" सश्णिमादाव बह्मसन्थि प्रकल्य- 

बेत् | शकेकभाटकावर्यान् चथनादौ त॒ संलपेत्"' | 

खन्धिनियमस्तु स्खच्छन्द्माशेश्चरे ^वत्िषटत्तियन्थिने- 

केम तथाष्घेन वियते"? | दथ का ^नवभिस्तन्तरभिश्ाय 

र्ञ्व्, ठत्योपदोतवत् । साद इयावन्तमेन सन्धिं कुर्या 

द्यथा हदम्” "। रत्व ताभ्याभिच्छा विकल पः। तथ। ""हाद यां 

दैष्णवो माला क्ंब्या सोपवगखतः। स्ख ग धिष्णु- 
सन्त्रे दिकाभागे प्रयल्ततः| शक्तौनामपि करेव्य" रानि 

न्यक्ता यथाषिधि । परुभ्याञ्च नवम्य ञ्चु चतुद णान्तचेव 

च । ब्रयोदगयानया कुथौच्छवखाथ सुरेश्वरि ! शुभे लग्ने 

शुभे वारे शुभे च शमे किथौ । प्रतिष्ठां कारवेन््न्ती 

ष्वयं वा गुरुष्छापि वा। एवं निष्माय माकं वे थोध्ये- 

न्दनिखतय || काशिज्ञाएुराखे दष्टापन्धियुतं कुच्यत् 

प्रनिवौज' यथाख्ितम् | खयन्य प्रन्थिरुह्ितिः इद् 
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रज् समन्वितम् । अशवत्यपननरकेः यद्माकञारन्त॒ कन्प- 
देत । तनुमध्ये स्थापयेनमालां मारकां मलद्धरन् । 

चालयेत् पश्चगव्येस्तु सद्ोखानेन सच्जललैः” । इत्यादि | 

मालारुस्कारस्य नित्यतामाङ रुद्रयामले “खप्नि- 

हितमाजाभिरन््रः जपति यो नरः। सड तदि- 

फलं विद्यात् क्र. भवति देवता? । खन्द्माहे- 

रे "मध्यमायां ग्यसेत् मालां ज्छोष्ठनावत्तयेत श्धौः। 

भक्तिसक्तिप्रटा सेयं किद्याथ माटकाक्रमात् | काम- 

नामे ष्पङ्लोनियमो यथा ““तच्ल न्वद्घ योगेन 

आलुष्ठां नाचने जपेत् । यक रमध्यमायोगात् सन्त 

सिद्धिः सुनिखिता। 

्धाटन भतम् | च्छेाक्नि्ठायोगेन चलरच्छां शासनं 

भतम्" } “देशभ्यायनसंह्ितायाम् खग टमध्यमानाञ्च 

येयः मध्यभागतः} त्व्जन्या म स्पथेदेनां लक्ति- 

दो गखनक्रमःः । जीं छने एनः खतः प्रथयित्वा 

शतं जपेत् | प्रलाद्ात् पतिता स्तात् चतमरोत्तर 

शपेत् ¡ जपेन्गष््संस्भं चालयिस्वाऽ्मालिक्ाम्'" । 

किच ऽ्यटोत्तरशतजपः काय्य: करशदटच्छिन्लयोसतु- 

ल्यत्वात्ः तनृनसारः | 

अञ्गषटानामिक्षावोगाच्छनोर- 

जपन्न ए* जपणएड यन्नः | जयपद््त्रे यन्न तद्धे द्ादिकं हारी- 

जैनोक्र यथाभविविघो जपयन्नः स्यात्तस्य त्वः निबोधत | 

वाश्विकच उपांशु भानश्ख निघाशतिः | न्रयाणा- 

शपि यन्नानां च्रोडः खाइुत्तरोक्तरः, यदच्चनीचोञ्चरितैः 

शब्दौ; स्ट्पदाचचरेः। भन््रद्वारयनु वाखा जप 

शन्नः रु वारिकः । शमैरुञ्चारयन् मन्त्रं क्िच्चिदोलौ 

प्रथाक्येत् | किञ्चित् चव्ययोग्यः ख्यात् स॒ उपांशु 

जपः खतः । शिया पदावरश्रोग्या अवषयेमण्दा- 

रम । मन्त्रार्थं चिन्तमाभ्यान्तु तदुक्तं मानस" टतम् । 

अश्न देवता जित्य स्ति.यसाना प्रोदति। प्रसचचे 

विपुलान् भोगान् प्राभू.वन्ति मनौष्िः । राच्चसाच 

परिशाचाचच महासा भीष्याः। उपिताच्चोपसर्पन्ति 

दूरादेव प्रयान्तिते। छन्द्षष्यादि विज्ञाय जपेनुमन्त् 

मतन्तितः?? । 'विश्ियन्नाच्जपयक्ञो विशिशटो दय 

निगु खैः। उपाशु; स्यात् श्तयः घाहस््ो मानस 

कतः" । ५ पाशयन्नाद्ल्वारो िधियज्ञसमन्विताः | 

स्वे ते जपयन्नख् कलां नारेन्ति षघोडगीस्* मनुः 

ˆ 'लपयक्नप्रजडधियः विन्याञ्चाध्यान्मिकों लेत्" यान्न 
"यश्चागं ल पयन्नोऽणि" गीता। 

जप 

जपस्थान नर ६ैतर। नानातन्तोक्तं जपदाधनस्यानभेरे | 
तानि च नामातन्होक्तानि प्देष्यन्तं | 

“क्ारदायां हितीयपले ““दप्टच्ते' नदीतीर भ; 

पव तमस्तश्स् ) तोये्देशाः सिन्धुना सङ्क: पावनः 
सरः । उद्यानानि डिविक्तानि विद्व भल्ल" तट" गिरेः । 

देवाद्यायलमं कूल सकृद्ध निजं टकम् | साधनेष 41 
द्यन्ते स्थानान्येतानि भन्त्रिग्णाम् । नदौनोरं पुगयनद्) तं 

साभान्यनदीतौरश्य निषिद्धत्वात् | विषक्तानि {3 

नानि । राषयभङ्ष्टतम् “प्रचडनसुखशिषस्याने एधभा(६६ 

बच्निंते; अश्वल्ययिल्तलसोवपुष्यान्नराहृते ! गः: 

गोह ऽश्वलनृले एगयकषेल घ शते" । गोष षव्धनेनेर ग 

शयाने खब्धे गवाभिति यदुक्त तत्तातकालिङ्मो यव्य. 

सादनाय तेन भोसमीपे जपादिकम््रोप्रशलमत वे गवां 

समीप दल्य् जम् । वायवोयसंडितायाम् "खयं 

श्थायरे गुरोरिन्दोरदीपिख च जल च } विधाया 

गवाश्वौव सच्िधौ श्यते जपः} यव) प्रजये्त् 

यब्र चित्तः प्रसीदति?" । छण्डमालातन्त्रे दतीयपट्े च 
~ 

“मदौतौरे विल्लमृके श्सशाने शन्यवेग्रसनि । रकिः 

वेते वा देवागारे चतष्मये । शवस्योपरिस्ख्ड दा जे 

वाऽऽकण्डपूरिते | संखामभभौ योनौ वास्वाने वा विघने 

वने । यल कत्र स्ये रम्य यन वा खानानोलयः" ट 

श्नीलवन्त्रे हितीयपटणे “एकलिङ्ग प्डथानेवा शन्या 

गारे चतुष्यये । इभ्य" वा साध्वेहूशीं सवंभोष्टप्रदा 

यिनम्"? “पञ्चक्रोशान्तरे यत्र न लिङ्गान्तरमो 

च्छते । तदेकटिक्गमाख्यातं तन सि्बिरनुत्तमा" ०६ 

ग्यामार इख्षटतेनेकलिद्गः ज्ञातव्यम् । तथा “उव्लः 

पेते वापि निञनेवा तुष्ये । देवागारे देवश्य 

विल्वभृले नदोतटे । खण्टंहे निजनेऽरस्ये तथा चावल 

स्चिधौ' इत्यपि श्यमारच्ख । नित्यातन्त्न प्रथभपःटये 

च “रकलिङ्गे श्थाने वा शृन्यागार नदोनटे पातान- 

भवने वापि जितै वा दौयिक्ातटे | शक्रिक्तेने मह 

पोठे विल्वसले शिवालये । धालोहक्च नलेऽखल्यमले र~ 

सरोस्तले" | पाताकभवने भमिमध्ये | समयाचार 

तन्त्रे दिगीयपटलेऽपि (जपर्वानाभि टेवेशि | सिप: 

ढानि याजि च। सिद्धपोठे च शय्यायां श्वह्का शयः 

विचेषतः। चतुष्णये सिद्धलिङ् गुरुदेवाय तथः 

वटाश्रल्यविल्वमृले रम्भाया विपिने वथा | भदौतोरै 

शिवागारे पुष्ापवेदमसके | जपस्यानानि रेषे ; 
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कथितानि नगात्मजे ! | श्टणु देवि | विशेषेण छन्त- 

राज्नायद्ेतवे ! । वेष्या ्सशाने वा गत्वा मेधुन- 

माचरेत् । ततो जपादिकः देवि! लत्वा च खभते 

फलम् । खथ वा सख्वन्टहे रालनौ भक्तिमान् छसमाचरेत् । 

श प्राप्रोति फलं सपः चिनादिभयव्जितः'” पुरश्चरण. 

रसोक्ञासतन्त्े चतुथेपटके “गो चतुष्पणद्धोव विपयश्च 

वरानने!) {िजेगञ्च तथारण्य' शृन्यगे" तथेव च । 

पवेतञ्च नदीतोर' तथेव दोधि कातटम् | अशरल्यटटमृले च 

वटटच्ततजे तथा । धाव्रीषटच्चतले देवि ! तथेव बकुल 

च । यत्र पद्मवनं भद्रे | शुक्ल" रक्त" वरानने ! | दोण 

प॒ष्मद्य॒चावैद्किः ! यदि भाग्येन लभ्यते । अशरूणादित्य- 

सङ्काश' जपकाल' परात् परम्”'फलविेषस्तु राचवभङ्- 

नोक्तो यथा । “ग्ड जपः समः प्रोक्तो गोढे शतयुणस्तु 

सः। आरामे च तथारग्ये सहश्नयुण उच्यते । खयुतः 

पेते पुण्ये नद्यां लक्षगुणस्तु सः । कोटिरदे वालये प्राह्ध- 

रनन्तः शिवखच्िघौ” तत्र सिद्धपीठानि कुज्ञिक्षातनृने 

स पटले । (“शिव उवाच । श्रुयतां सावधानेन सिदध- 

पोट पतिव्रते | । यञ्िन् साधनमालेण सवेखिद्लोश्वरो 

भवेत् । मायावती मधृषरो काशौ गोरचचक्ारिणो । 

चिद्ध,ला च मह्ापोढं तथा जालन्धर एनः | च्वाला- 

सखौोमडापौढ' पौठ नगरसम्भवम् | रामगिरिमहा- 

पोठः तथा गोदावरी प्रिव] | नेपालं कणशेखनश्च 

मदाकणं' तथा प्रिये! । खयोध्याञ्च कुरुत्तेतर सिं हनादं 

मनोरमम् । भणिपूर इृषोकेशं प्रयागञ्च तपोवनम् । 

[षदसैच महापीठः अभ्विकामद्धंनालक्ञम् । लिवेषणीं 
च मह्ापौठः गङ्गसागरसङ्कमम् | नारिकेल विरजा 

उडडोयानं महेश्वरि ! | कमला पिमला चेव तथा 

महेषौ रौ । वाराहौ तिषरा चेव वाङ्मतो नोल 

बाह्िनौो | गोद्धनं विन्धगिरिः कामद्पं कलै 

य॒रे। बण्टाकेऽ्तयसरौवो माधवञ्च च्रेश्वरि || 

च्तोर्ाम' वैद्यनाथं जानोयादाभलोचने ! । कामदं 

महापोढ' स्वेकामफलप्दम् । कलौ शोघ्रफलो रेवि | 

कामद््पे जपः ख,तः”' अन्त्र जपेऽपि कामाख्यावस्तर- 

योगेन फलल्क्त' तलोव ‹"कामाख्यावस्त्रभादाय जप- 

एजाः समाचरेत् | पूंकामं लमेहेवि! संत्य सत्य न 

संशयः'? तनूल्शङामश्यौ मह्ापोढान्य क्तानि यथा । 

“दशर उवाच। भातः} परात्परे | रेवि ! स्वन्नानमयी- 

वार !। कथ्यतां मे सवेपोढ' थ्तोःरवरेवताः” यय्, - 
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वाच्च । "टण् वन्ध ! प्रवच्छाभि दयालो | भक्तदत्यन )। 

यानिर्षिना म सिद्धयन्ति जपसाधनततृक्रियाः | एक्पच्चा- 

शत' पौठ शक्तौर्भरवदेवताः। अङ्गप्र्यङ्गपातेन चिष्णु- 

चक्रच्चतेन च | ममाद्य वपुषो देव | हिताय तयि 

कथ्यते । ब्रह्मरन्धू !इि्ग.लायां भैरवो भौमलोचनः | 

कोड्रीशा महादेव ! विगुणा सा दिगम्बेगे | करवीरे 

लिनेले ने देगी मद्िषमर्हिनी। क्रोधीशो भैरवस्तते 
श्छगन्धायाञ्च नासिका देवस्त्रयुम्बकनामा च सनन्द 

तनन देवता । ४काश्रौरे कण्टदेशञ्च तिसन्धगे श्ररभेरवः। 
महामाया भगवतो युष्यातीता वरप्रदा । ५च्वालाष्ख्यां 

भङ्ाजिद्धा देव उन्द्त्तमैरवः।. अभ्विका शिद्विदानाम्ो 

स््रनं ६ जालन्खरे मम । भीषणो मैरषस्तत देवी 
विषरमाज्िनो । हृद्य पौठ' अवेद्यनाये बैद्यनायस्तु मैरवः । 

देवता जयदुगांख्या } प्नेपले जातु मे शिव | कपाली 

सैरवः श्रीमान् महामाया च देवता | € मावे दचचदस्त' 

मे देवी दात्तायणौ छर ! । अमरो मैरथस्तव्र सर्वसिद्धि 

प्रदायकः । !°उत्कले न।भिदेन्तु विरजाक्तेल खच्यते । 

विमला खा महादेवो जगच्नाथस्तु भैरवः | ११गख्ड जयां 
गर्प्ातच्च तत्र सिर्न संशयः तनसा गण्डको 

चण्डो चकपाणिसतु भेरवः | १२बह्लायां वाभब। छ 

बेनाख्या च देता | भोरको सैरवशत ससिद्धिपरदा- 

यक । १२ उच्जयिन्यां कूपरञ्च माङ्गल्य: कपिलाम्बरः । 

भेरवः सिद्विदःसाच्चाहेवी भद्गगलचरिडिक। | {४ चदे 
दच्च गानं भेरवचन्द्रगेखरः । व्यक्दपा भगवती भवानौ 
तत्न टृषता । वशेषतः कलियुगे वसानि चन्द्रओेखरे । 

१५लिषरायां दक्षपादो टेवी तिप्रद्न्द्री । ैरवस्तिषएरे- 

पञ्च सर्वांभोषटप्रदायकः] ! §&तिसोतायां वामपादो श्वामरौ 

मैरवेश्वरः । योनिपोढ' का्मागसौ १७ कामाद्या तत्र 

टेबता 1. यत्रास्ते विगुखातौता रक्रपाषाणष््पिणो । 

यल्नास्ते माधवः साच्तादुमानन्दोऽथ भैरवः मदा 

मिदर वौ ततर सक्ति संशयः। तन्न श्रीमैरवी डेवी 

तत्न च क्षेनदेवता । प्रचण्ड च रका तत्र मातद्ो नि- 

छरा्मिक्रा । वगला कमला ततर भवनेशो सधभिनो। 

रतनि नव पीठानि शंसन्ति बरमेरवाः। श्रङ्ग लोन्दं 

सतख ?स्प्रयागे लखिता भवः|!€ जयन्त्यां वाभजङ्का च 

जयन्ती क्रमदौोश्चरः । सर्वेन्र षिरला बाहं काभष््पेग्टहे 
ग्ट ।२*गौरोथिखरमारुह. एनजेनूम न चिद्यते । भत- 

धानी भामाय मैरवः कौरकण्ठकः। युगाद्या शाम 
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इाभाया दक्ताङ्गख्पदो नम । नगङुलोशः कालोप 

द्तपादाङ्गलो लन । करलोर्यां समारभ्य वावरिकर- 

वासिनौ} शतयोजनविस्तार विशोषणं सुषेसिद्धिदम् । 

देवा सरणमिष्ट्न्ति कि पनमानवाद्यः | भुवनेशो 

शिडद्धपा किरोटस्या र१किरीटतः। देवता विसला- 

नाम्नी संवर्तो मैरवश्लथा । २२ वाराणां विशालाक्षौ 

देवता कालभैरवः भखिकर्णोति विख्याता कुर्ड- 

खञ्च भम खछतेः। २६ काल्याच्रमे च शष्ठ सेऽनिभमेषो 

भैरवश्तथा | सर्वांश देवता तन, २४ कुर्ते च 

उल फतः । स्याणुनाम्त्ो च साविलौ अच्रनायस्तु 

पेरवः | २५ भशिवन्बे च गायत्री सर्वानन्द्स्तु मैरवः | 

२ रोधे च मम सीया भद्धालच्छमोस्तु देवता | भैरवः 

अम्बरानन्दो देशे देशे व्यवसितः । रजका्चोरेये च. 

कष्ालो भैरवो र्रुनामकः | देवता देवगभाख्या 

नितम्बः २८ कालमाध्वे | मैरवयासिवाङ्न् देवी काली 

छसिधिदा। दष्टा डा नमच्छ,त्य॒स्नृसिद्धिमवात्र् - 

यात् । २९ शोणाख्ये भद्रसेनस्तु नम्र द्ाष्ट्या नित- 

म्बके | ९० राभगिखैौ तथा नाखा शवानौ चण्ड 

भैरवः! ३१ हन्द्ावने केगजालदछमानान्न्ौ च देवता । 

भतेशो भेरवस्तत्र सर्वसिद्धिप्रदायकः । संहाराय ऊ - 

इन्त देवी नारायणौ ९२ एचौ | अधोदन्ने सद्ारुद्रो 

वाराहो १९ पञ्चसागरे) ३४ करतोयातटे तल्य' वाने 

वामनमैरवः | आपणां देवता तन ब्रह्मद्धपाशरोद्धवा | 

२५ श्रोपवते टचय॒ल्फ' तत्र श्रीचठन्द्रौ परा । सवैलिद्गो- 

श्वरौ सववा श्ुनन्दा ऽऽनन्द्भैरवः। ३६कपालिनो भीभ- 

पा वामयुल् फविभागके । मेरवञ्च भट्ारेवः सर्व्वानन्द्- 

शुभप्रदः ख्ट्रज् ७ प्रभासे मे चन्द्रभागा यशथखिनौ। 

वक्रठुणडो मैरषख्ो्थैष्ो भैरवप्भते। रेट अवन्त्याञ्च 

भट्ादेदी लम्बकास्तु भेरयः) १९वचिघ्रके श्चमरो देवी 

किक्तभाख्यजले ख्यले । भैरवः सपसिद्धोशसतन सि्ध- 

रदुत्तसा। ४० गरड गोदावरीतीरे विश्वेशी विच्रमा- 

का | दण्डपाग्यि्भैरवस्तु ४१वामे गण्डेतु राकियो। 

मैरवोवत्सनाभस्तु त्र सिद्धिने संशयः | ४२ रल्नावल्दां 

दच्चस्कन्धे कुमारी भैरवः शिवः ४२ भिचिलायां 

महादेवी वामस्कन्धे महोद्रः| ४४ नचायं 

नलापातो योगौभो मैरवस्तथा | तनन सा कालिक्षा देवो 

सव्वं सिद्धिप्रदायिका। ४५ कारोषटे छण्डपातः 

क्रोधौथो मेरवस्तया | देवता जयद््गाख्वा नानाभोग 

७६१ 
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प्रदायिनो| ४६ वक्र श्वरे सनःपातो वकनाथस्ु 

भेरवः ¡ नदो पापहरा तत्र देवौ मह्हिघमरिनी । 

४७ यशोरे पाणिपद्मन्च देवता वभोरेश्री | चरर 

मैरवस्तन् यन्न दिद्धिमवाम् याव् । र्चा चौषटपातो 

देवौ खा फृञ्चरा टता 1 रिद्योशो नैरवस्तव्र सर्व्वाभोद- 

प्रदायकः | इारपातो 8 नन्दिुरे भैरवो नन्दि 

कैश्वरः ¦ नन्दिनि सा महादेवो तन्न सिदह्ि्म सृशयः। 

५०्वङ्ायां कपरद्चैव भैरवो राचशेच्वरः | इन्दराच्तो 

देवता तत्न इन्द्रे खोपासिता पुरा| ११बिराटदेशमध्यं 

त॒ पादाङ्लिजिपातनम् } मैरवद्ारटताख्यच्च रेवी 

तत्राभ्विका क्टता । रखतास्ताः कथिताः पुन } पोढना- 

घाधिदेवताः। चेलाक्ठौश् विना देव ! पूजयेञ्चान्यदेवताम् । 

मेरबद्छि यते सव्वं जपपूजादिषाघनम् । अन्नातवा भैरवं 

पौठ पौठशक्निच्च शङ्कर |, प्राणनाथ] न सिध्येत 

कल्यकोटिजयादिभिः। न देयं परशिष्येभ्यो निन्दकाय 

इरात्मने | शठाय ऋ. रकाव्थीय दत्तवा क्व्, सवापर,यात् । 

दद्यात् धान्ताय शिष्याय मन्त्री मन्त्राधैसिड्ये"” । महा- 

नीक्ततन्त्र पञ्चमपटले"पोटाञ्खंनः महारेषि ¦! त शि्धि- 

रजुच्तमा । पोढानां परम प्रौढ काद्छ्पं महाफलम् । 

तत्न या क्रियते पूजा संङदापि महेश्वरि !। विहाय 

सबेपौढानि तच्छ रेड वसाम्यहम् | त्य चछतयुण प्रोक्त 

काभाख्यायोनिमर्डलम् | तेषां फलः महेशानि 

बत, किं शक्यते मया । तल कोटियुखेः साद्ग॑नादया 

वसति तारिशो। यत् पौठ' ब्रह्मणा युक्त वक्त स्वै- 
श्रखावचम् ¦ यतो देकाञ्च वेदाञ्च छनयश्चौव भावजा: । 

स ऽप्याविभवन्त्येते . तेन युप्न' सद्ा कुरु | दिविधङ्व 

यत् पीठं गोपनव्य' तन्छहेश्ठरि ! । युप्राद्यप्र' महापुण्य ̀  

इरापं ताधचकाधसैः । व्यक्त रन्यत्र देवेशि } लभ्यते कुल- 

चन्द्रि ! । पौटप्रसङ्गादे वेणि पौठा।न अदु भैरवि ! । 
ष्टु तानि. म्ाप्रान्ने! च्रोषस्वानापि यानि च। 

सि्चिप्रदानि साधूनां मह्द्धिः सेवितानि च। पुष्करञ्च 

गयाच्चेनम् 

तीथेद्धामरकख्टकस् । नम््द्ा यश्चना पिङ्को गद्गदार 

तथा प्रिये । गङ्ाखागरसङ्क्च कशावन्तं च विलकम् 

षप्रौनौीलपवेतघव कलम्बकुजके तथा । शक् 

केदारं सवग्रियमह्णावनम् | रर्शक्वी च छगन्धा च 

कम्र छरप्रियम् । करतो महागङ्गा तण्डुजिका- 

अमणएव च। क्माराख्यप्रभासौ च तथा चन्या सरखती । 

अच्या्यवरस्तया | वराहपव्व तड 3 
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अगस्याश्चमभि्" मे करव अममतःपरम् । कौशिकी- 

सरयःशोणो च्योतिःखरःएरःसरम् । कालोद्क' स्य 

खोमत् प्रिययन्तरमानखस् | मतङ्खापो सप्राच्धिंभेहा- 

िष्ण् षद् महत् । वैद्यनाथ मह्धातोयं प्रियःकाला- 

ञ्जरोगिरिः । रामोष्छद् गर्गोच्छेद्' रोच्छेदं महा- 

वनस् । भ्टरेदरं महातथं लच्डाणच्छेद्मेव च । 

जानीद्धि पियश्रे्ठा च कावेरी कपिलोदका } सोसेश्वरं 

शक्लतोथं लब्णवेच्राप्रभेदकम् । पाटला च मडावोषि- 

जगतीं मदन्तिके | एण्य रामेश्वर देवि ! तथा मेषवन 

इरेः | रेल" वनफलश्चौव गोवद्धं नमजप्रियम् । इरि- 

चन्द्र" एरन्द्र थद्कमपि प्रियम् । इन्द्रनौलं सडग्नादं 

तथेव भरियनेनकम् | पञ्चापसर पञ्चवटी वटीपषेरिका 

तथा | गङ्कावि्लप्रसंद्खमख्च गियनाद्वट' तचा । ̀ गक्ता- 

रामाचरुच्चौद तथेव मोचनम् । गौ तभेश्वरतीरध्च 

वशिषतौधेभेव च | हारीतञ्च तथा देवि ! ब्रह्मावर्ते 

शिवप्रियम् | कुशावत्तंमभिखे्टः हंसती्ध' तथेव च | 

पिख्डारकवनं ख्यातं हरिद्वारं तधैव च| तथेव 

वदरीतीधं रामतीधंः तथैव च | जयन्दौ विजयन्लञच 

सकल््य ' णदं प्रिये ! | विजया द] रदातोथे' भद्रजाजेश्चरं 

तथा | अश्वतोध इुविश्यातं तधा देवशिवप्रियस् । 

च्छोचवतो गदी चैव तौधमद्धप्रदं तथा । कागलिङ्ग' माट- 

गण करदीरषरं तथा। सप्रगोदावर तौ लिङ्गाख्ं 

सव्वं मोहनम् | किरीट त्तरे तोधे' दिखे तीयेखत्त- 

मम् | दिभाकंतौथे कःल्याञ् वन इन्द््वन' तथा | 

ज्वाला खख हहिङला च महातो गयेश्वरम् । जानोहि 

सवतौ्ानां हेठखयानानि चन्द्रि !। अनर सन्निद्िता 

निन्य स्ते रेवा मडभेयः | ववसो योशिनद्धौवयेथे 

िद्धिपराययःः.| चाशु सिद्धयन्ति कभ्सांखि खङ्धाभक्ति- 

मतां प्रिये } | पुगटक्षाले पटेत यस्तु ततषणयमच्तय भवेत् | 

श्राद्गकाले पठेत् यस्तु जुधयादापि भक्तितः । अचयं 

द्भवेत् कव्य पितुष परम छखम् । तख्खिन् स्याने 

पठेद् यदु. सिद्धिभेवति तत्जणात् ` अथय वच्छे महे- 

शानि ¶ यम् या देवता व्यु यनते यानि नामानि 

कथयिष्याभि तत् ष्टण । रणग्नोऽहं परमानन्द तत् 

कथाच्छननारिधौ । एन्करे कमलाक्ली द गयायाञ्च 

गवेरौ । अर्यया अ्ववटेऽमरशोऽमरकष्टके ¡ वराह 

पतरेतेच त्व वाराही धरणोपरिया। न्दा नमा- 

दायाद कालिन्दौ यशचनाजले | शिगा्धता च गङ्गायां । 

जप 

खशा देहचिकाचमे । शारदा छरयूतोरे थोे च कन- 

केश्चरो। प्रकाशा सदा देवी ज्योतिस ययश्धिसङ्मे | 

शरीरं श्रीगिरौ चेव काली कालोदक्के तथा | महोदरो 

भडङ्ातौरये नोला चोत्तरमानच्चे। मातर्न मत्क च 

सपरा विष्णु पादुके । खदा सवर्गम च गोदावर्याः 

गवेश्वरौ । व्सिक्किश्धं व गोमत्यां विपाथायां महाबला । 

शतद्रू शतख्पा च नद्रभागा च त्न व। रेरावत्याद्ध 

शैनांम सिद्धिदा सिद्तीरके | दच्तपञ्चनदे चेष दच्ति्ा हं 
प्रकोर्तिता। खौ जसे वीर्यदा च त्वं सङ्कमा तौथसङ्गमे। 

बा्द्ायामनन्ताहं कुरुत्ेव्रे रणेत्तणा | तपस्विनी 

एण्यतमा भारतौ भारताश्रमे | कथा नैमिषारण्ये 

पाण्डौ च पार्डरानना | विशालायां विशाला 
खण्डे शशिवादस्मिका | श्रद्धा कनखले तीये शङ डि- 

खंनोश्वरो | वेशा छमना गौरो मानसे च सरोवरे । 
नन्द्एरे भद्धानन्द्ा ललिता ललिताषरे । ब्रह्मो 
अद्धथिरसि सहाएातकनाथिनी। पूथिंमा चेन्दुमन्या्च 
सिद्धमतिप्रिया सदा । जाङ्कदीसङ्गमे उक्तिः खधा ख 

पिदितष्िदा। णाह बाडदायाञ्च प्रपायां पापना- 

चिनो। शब् मंहारिख्ौ चैव घोररूपा महोदरी । , 
खलर्गोच्छटे भङ्ावारिप्रबला च मह्ावने। भद्रा च भद् 
कालो च भदरेश्रौ शिवप्रिय! । भद शवर्चरमा विष्, 
प्रिया विष्ण पडे तथा । दारुणा नग दाच्छेदे कावेय्यौ 
कपिलेश्वरी । मेदिनो रष्णवेन्नायां संभेरे शुभवासिनौ ; 
श्वा च शुकरतोरयै च प्रभासते चेश्वरी तथा | भरहावोधौ 
स्ाबुद्धिः पाटले पाटलेश्वरौ । छवला नागते च 
नागेशौ नागननन्द्ति। । भदन्लौ च भद्न्ती च प्रमदा च 
मदन्तिका । चेषस्लना भेचवासे विद्युवृसौदामनौच्छद्ा । 
रामेश्वरे मह्ाबुदविर्वरा चेलाष्रे सती | भरिया च 
भागेषे इग वेशा चरदन्द्रो । कात्यायनी महादेवी 
गोवद्ध नेऽखिलास्िका | शुभेश्ररी इरिचन्द्रो एरचन्द्र 

एरेश्रो । एथ॒दके म इावेगा मेनाकेऽख्ि लव्ध नो । इन्द्र 

नीले महाकान्ता रत्रा शोभन । माहेन्वरी मह्ा- 

नादे महातेजा महावने । प्रत्यकसरसि सारङ्ग पञ्च 

वद्छां नपख्छिनौ ] बटौशा वटिकायाश्ु स्ैवश्ण छर 

क्गि्णो | सङ्गमे चिन्व्यगद्कायां विन्ध्ये श्रीविन्धयवा- 

सिनौ। मद्ानन्द्ा नन्द्तदे गद्धगरामाचले शिवा। चा- 

य्थौवक्त महाय्यां त्व' विक्त यमो चने | बङ््ासे च 

चाशण्डा तन्त्रे च्रौगौतमेश्वरो । गेदमयौ बद्रविदया 

६ 
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वाशि त्वमरुक्छनो । रिते इरिशाक्तो च वर्चावनें 

बच्येश्वरो ›, गायो चैव साविली कुशावत्ते डो यप्रिया । 

ंरेश्वरी महातीर्थे परह्सेश्वरेश्वरो | पिग्डारकवने 

धन्धा रसा सखदायिनौ | नारायणो वैष्णवी च 

गङ्गहारे विषक्तिदा । श्रीर्िद्या वदरौतौर्यै रामतर्य 

भहाष्टतिः। जयन्तौ च जयन्ते त्वं विजयन्ते ऽपरालिता | 

विजया च स्ाशुद्धिः शारदायाञ्च शारदा । भद्र 

भट्टा भव्या भद्कालेश्वरे तथा } महाभद्रा महाकालो 

यती गवीश्वरो | वेददा दमाता च विरेष्े वेद् 

मसके | युवत्याञ्च महाविद्या महानद्यां महोदया | 

चण्डा च विपदे चैव 2,गशलिङ्क बलिप्रिया | भातुः 

दे जगन््राता करवौरपुरे सतौ | नलिनौरङ्िग्ण रामा 

परमा परमेश्वरी । सप्नगोदावरे तोये देवभि रखिचेश्वरी । 

छयोध्यायां भवानौ च जयदा जयमङ्गला । माधवी 

मधुरायाञ्च देवको यादवेश्वरी । दन्द्ागोपेश्चरो राघा- 

राषढन्दावने रमा । कात्यायनौ महामाया भद्रकालौ 

कलावतो । चन्द्रमाला महायोगो महायोगिन्यधौञ्चरी 

ब्रजेश्वरौ यथोदेति व्रजे च्रौगोङ्लेश्वरो ' काञ्चयां कनक- 

काञ्चो द्धादवन्तयामभिपावनौ } विद्या विद्यापुरे चैव 

विमला नोलपवेते। राभेश्वरी सेठबन्े विमलः परुषो. 
श्तभे | विरजा यागपुर्यांश्च भदरऽपि मद्रकर्थिका। 

तभोलिप्ने तभोप्नौ च खाहा सागरसङ्मे । कुलो ष'श- 
इश्च माधवो माघवप्रिया | मद्गते ! भहूले कोटे राद 
मङ्गखच्डिका । ज्वालादख्ौ श्िवापौठे सन्दर भुवने- - 

अरौ । कालोचड युदकालौ किरीटे च भह्ेश्वरो | 

किरौटेश्चरो भडहारेवौ जिद ख्ये लि ङन्वाद्हिनी । साधौ 

समैव भक्ानासभक्गाना कुतोऽपि न । अथान्यत् सम्प्र 
वच्छामि सिद्धस्यानानि सन्दरि ! | सवेपापविनाथा्ध' 
सवेसिबविप्रद' णाम् । निर्ितानि - ो शवेनेह सिद्ध 

ख्यानानि यानि च| खुत्वा मनसि भव्यानि प्रकाशा- 

- व्यधिकारिष् । अभरो्महापौटे कुषतुङ्कारसं्नकः | 

1 इगगांहयं नाम चिका च सरश्वरी | प्रभासे 

सोमनायोऽसौ देवी च पुष्करणा । देवदेवाधिषः 

अम्भ् ने भिपे च सह्ेश्वरः! तत्र प्रत्ना चदेवभे च 

शिवानो लिङ्गधारिणो | एष्करे च राजगन्विः धर. 

इता मच्च | श्रीपते चिवा नाम शङ्कर च्तिष्ररा- 

न्तकः । भायावौ शङ्करी तम भक्तानाभख्िलार्धदा | 

ज्ये रे महास्थाने बद्ुरौ च लिगूचिनौ । | लिश 

| 

. न्यत्र सदा तिषन्ति देवताः 

शद्धरस्तत्र सर्वपापविमोचकः | आलातकेश्वरे सच्छा 
त्याख्या परमेश्वरो । गणच्ेने मङ्गलाख्या शिवोयः 

प्रपितामहः । करुते शिवः ख्वाणुः धिवा स्वाणुचिया 

परा | दृटनाभे स्वयम्भ् च देवौ सखायम् वा मता । 

उरः कनखले प्रोक्तः शवोऽपो शिववङ्खभा । विमलेश्वरे 

। विश्वध विश्वाविश्वप्रिया सदा । अङ्ृासे महानन्दो 

न्हानन्द्ा महेश्वरी । सद्ान्तको मेन्द्र पादतो च 
मह्गन्तका । भोभेश्वरो भोमपीटे शिवा भीमेश्वरी तथा । 
वश्त्रपादे भवो नाम भवानो भुवनेश्वरी | अद्रे 

महायोगा रुद्राणो परमेश्वरी । चत्रिशक्तं महादेवो 

विश्रालाच्ची शिव परा। महामाये रो र्ट्रो मा 

भागा शिवा तथा | महाबलश्च गोकेँ शिवभद्राच 

चण्डिका | भद्रके महादेवो भद्रा च कथिका नथा। 
छपर्याख्ये सहसाख्य उत्पला परमेश्वरो | स्वाणुसंने 

शिवस्या चरोः खरस्या चरौघरा शिवा। कमलाश्ये महा- | 

स्थाने कमलाख्यो शद्रः ¦ कमलाच्चौ नद्ेशानौ | 

सकलाथप्रदायिनौ | दागला त॒ कपर्दीच प्रसभा च 

मद्धेश्वरौ । ऊद्न र तामद्ार रे सन्धदराख्या परमेश्वरी । 

साकोटाद्या मडह्ाकोटे शिवा च सख्डकेश्वरो | मात 

लेश्वरपीठे च  करवीराच्यंगेखरा श्रौमदयाघएरे 
सा्लाद्करनामा सभापति । शिवः समभापतिनांम यतर 

न्टत्यति शङ्करः । आत्मानन्द्स हानादपूव्यानन्द्महा- 

शवम् | न्टत्यन्त यत्र देवेशं देवेशी परिपशगति | यत्र 
चाशु महादेवो भक्तानां वरदो भवेत्। न्ेतयन्त यतर 

खे श वच्छ लोको वि्च्यते | धणलस्वानेष सर्वेष स्यान - 
मेतददुत्तमम् | यद् य्कम्खि. सर्वाणि अच्तयाणि 

भवन्ति वै। तञ्जिन् सहोत्तमे स्थाने थिवगद्गखयम- 

ह्ध,तस् 1 त्ागमस्ति तत्तोरे दके ्व्यतौच्चरः। 

तडागेऽख्िन् वसन् क्ञात्वा सनानाथं समीच्छ तु । अटो - 

त्रसहस् ठ अपेच्छ द्धो खदान्वितः । यानि ते कथिता- 

भवन्ति सिद्गन्ववीः 

सिद्धयः सवैसिद्धिदाः। अत्र दन्त' ङतं जघ्न ञान. 
मच्चयपुरयदम् । यद् यत् प्रकौर्ित' नाम भैरवं 
परिपूज्य च। प्रणवादिदृदन्ते न लभतेऽगौटछत्तमम् | 

भोजयेद् ब्राह्मणान् योऽत्र अन्वयं फलमच्जते | दृह, 

नानाचचखं गृक्ता हरगौरौषएुर' बञोत् । शोकडुःख- 

विनाशोऽयं करुणानिधिरीश्वरः । निश््ा मे सवैसस्सन्य 
ए्यचल्नायि भूतले । काके परगव शद्धानाम नेकः 



जबा 

साधनैः खास्तिकानां भवेदत्र निवासः साधनं प्रति । 

ताद् यत्नेन करत व्यमत्र साघनशत्तमेः । इदानीं श्टु 

चार्बद्भिः | पौट सवांद्न्द्रम् | 

नह्हिमे परमेश्वरि !। यल सिद्धन्ति काव्याखि 

स्थितिस्ते शङ्करथ्य च} विष्णोरगाधबोधसखय ततृप्रियाया 

मह्श्वरि ! । अन्ये षाश्चव देवानां यु्यतृपद्निवासि- 

नाम् । प्रसादो हि भवल्याशरु तन्न पोतिरदेरुचमा”” । 

जपा स्तौ जप-खच टाप् । 

$पि सी । “्ोडपएष्म' जपा चाय तिसखयरा साऽर्णा- 

अच्चमालामयं पठं 

जवाडच्ते हेमच° | ततृपएष्मे - 

सिता| जपा संसाह्िणो केश्या लिसन्वता कफवात- 

जित्” भवेप्र° तद्युणोक्तिः। “सान्वयं तेजः प्रति- 

नवजपापष्मरक्त' दधानः" मेष 

ल्प्य लि° जप-क््ास्यि यत् | शजपनोय खवमभेणादौ । 

^“कलद्ानान्त॒ टच्ताणां ददने जयश्टक थतम् महुः । भावे 

यत् । २जपे । “जभ्य नेव त॒ संसिद्धये ठ् ब्राह्मणो नाव 

संशय ः??सनुः | 

जप्ये श्वर ए० सिद्वस्यानभेदे । ̀  “जयेश्वर महाख्याने शङ्री 

च विन्दूलिनी | लिश्लौ अद्कूरस्तत्रं सव्वं पापविमो- 

चकः” तन्त्रवाक्यम् । जपश्यान शब्द टशयस् , 

जवास नन्जवमान् (जरमाण)-रोडिन्+एषो०।१जबमानरो- 

हखिर्जरमाणरोह्हिणि च | “धञ्चरखे कप आअषद््यितं 

जवार?" ० ४,५.७4 ““जबाङ् जवमानरोहि जर- 

माणरोह्हि वा"भा. । “+जबाङ् जवमानरोहि जरमाण- 

रोहि" निरू° । ६।।७\ 

जबाला स््ी सन्यकाभद्े ; मातरि । जबालाया भवः चण् । 

जाबाल सत्यकामाख्ये ऋषौ ततुकथा यथा 

"सत्यकामो जाबालो जबालां मातरमामन्त्- 

याञ्चक्रो बेद्यचग्यं' भषति । विवतृख्यामि किं गोत्मोऽन्व- 

हमखोति । सा हेनदवाच नाहनेतद्देद् वात ! यदो 

स्बमसि बद्धं चरन्ती परिचारिखौो यौवने ल्ाभलमे 

साहमेतन्न गेद् यद्भातस्वमसि जबाला तु नामाहमंस्ि 

स सत्यकाम एव जाबालो वीया ष्ति) सड हारिद्र, 

मतं गौतमभेत्यावाच ब्रह्मच " भगवति वतृखाम्य् पेयां 

तं होवाच किं गोत्रोदसोभ्यासोति 

स होयाव नाहतेवदद् भो यद्ोलयोऽषटच्छ भातरं 

खा भां प्रत्यत्रवद्वह्नहं चरन्तौ परिचारिणी यौवने 

त्वामलभे साख्मेतच्न वेद् यद्गोत्रसूवमसि जबाला त॒ 

नामाऽइमदि सयक्तामो नाम त्वमरीति सोऽहं सव्य- 

भगवन्तमिति | 

{[ ३०४२ ] जम 

कामो जवालोऽखि भोः इ्ति। तं छौषाच नैतदना- 

णो विवक्न् मरति समिधं सोभ्याष्रोपत्वा नेष्ये न 

सत्यादगाः'? इति! 

जभ मेथुने भ्वा० पर० सकर सेट । जभति श्म्प्रीत् । 

जजम्भ जजम्भतुः जजभतुः | जभितः। मेथुन मेयुनेन 

चपेणम् । ता इमा लभितु' पापा उपक्रामन्ति मां प्रभो !* 

भाग०१।२०।२७।..जभितु' मेधुनेन घभेयितम्" श्रीधरः । 
जभ मेथुने भ्वा° पर० ऋअक० सेद् इदित् । जम्प्रति 

घाद्नामनेकाथत्वात् भच्चणेऽपि श्वा न्वखख जम्भिष्दपि"” 

ऋ० १०।८६।४ | "जम्भिषत् भच्चयतु'› मा० । 

जभ जुम्प चरा° ' ० सकण दृदित् । जम्भयति ते चज- 

जम्भत् त | "जभ्भरयतमभितो रायतः श्युनो"०१।१८२।४ 

“च इकश्च जम्भया” अथ०१९।४०।९ | [ जेभे । 
जभ जम्भ जार्भ्वा" आक्श्सेद् | जभते अजम्भिट जजम्भे 

जम भक्ते भ्वान्परण्परण्सकर सेट । जमति अजमोत् उदित् 

जमितवा जान््वा । अयञ्च धातुः नेगे २।१४ गत्यधक्- 

त्वेन । १।१७ जमदिनि ज्वलत्यधत्वेन चोक्तः | जामि- 

शब्द्निरक्तौ च ३।६ जमतेवां खाद तकन्प्ं यो निगे- 

सनप्राया भवति'जमदग्निन्द्निरक्तौ च १।२४।५८जम- 

द्भ्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्बलितागम्नयो वा^श््युक्तम् 1 

जमज निर इिन्व° यमज-+षएषो० यमज्।तयोः ददिद्धपको° | 

ल्मद्ग्नि ए. भमन् एज्वलितोऽग्निरिव | श्यगुव्यो ऋषि- 

भेदे। तच्निरुक्तिः जमधातौ द्िता । भा०श्चा०€ शद् 

अन्या. निसक्िर्दथिता यथा ““लाजमद्यजजानेऽ्ं 

 लोजाहोढ जिजायिषि) जमदग्निरिति ख्यात- 

भतो मां वाद्खं शोभने !*, तदड्त्पत्तिक्था “चमौ 

स्तां समभवदूरु' भिन््वा सहायगाः | महातेजा 

महावीरो बाल णव युगोयुतः। जचोरस्तस्य पुत्रस्तु 

जमद्ग्निस्तवोऽभवत । जमदग्नेस्तु चत्वार असन् पुवा 

महाद्मनः | रामस्तेषां जघन्योऽमदजवघन्ये गुं स युतः” 

५, । 
१४१४ ° ट्थिता। स च एतन् मन्वन्तरे सप्रधिमध्यगनः 

यथा हरिवं* अख (गौतमञ्च भरदाजो विश्वामित्र. 

स्तघेव च । तयेव पुत्रौ भ~+वाष्चीोकख ` महात्नः | 

मार चार अस्ोत॒पन्तिकथा कचोकशब्द् 

सप्रमो जमट्ग्निख ष्यः साम्प्रत दिवि | साध्या शद्राद 

, विश्वे च वसवो मरुतस्तथा” | 

अयञ्च गोलकारकः तदितः गोत्रनब्द् २७९६४. 

दृश्या । जमदग्ने रपत्ममू गगां° यज् । जामदग्न्य तद् - 

पिका 

0 नन ज्नाकरात सााााा ा 



जम्ब 
पते प्णस्त्रो । बहवे द्याम् यजो लक् । लम- 

दलनयः सदपल्य स्यां ठ न लुक् । जामद्ग्नयःच्ियः। 

जमन सन्लम-भानेच्ट् | भक्षणे मरकोषरे “जेभनं लेप 

ष्या हारः” दूत्य जसनमिति पाठान्तरम् । 

लम्प्रलो इए° हदि व° । जाया च पतिञ्च इण्जायाया लम् । 

दग्यव्योः स्तीषरप्योः मरः । प्च जायापतो 

तत्राय । 

जम्बाल ए* जम्ब-चञ्न लम्बमालाति खादन्ते या+ला-क | 

१, अमरः । श्येवारे, भेदि० । शकेतक्यां शब्द् च०। 

५जम्बूगव्ललविम्बषव्ललजयव्जम्तालवच्लालवत्” चद्धटः 

“कण मोखिजलम्बालजटोरत्य घवो ययौ""काथोगख, 

१९ खर । 

जम्बालिनो खी जम्बाल+-अस्लरये इनि । नद्याम् हेमच० । 

जम्बौर ए. लम-गम्पीरा° नि रन् बकच । ( जामौर 

नेव ) ख्याति चेरे । ““जम्करचष्ण' शेस वात- 
चे द्मविगन्ध्त् । ब्दलकासकफङ शच्छदिहण्णामदोष- 

जित् । अाद्धवैरख्ृत्पौड़ावद्किमान्द् मीन् रेत् । 

स्लव्यजम्बो रिका तदन्त ष्णाच्छदिनिवारिणो' भावप्र° । 
शमरूवके. श्लेके, ४सिताजंके, राजनि°एषो० खः 

जभ्बिर तल्नायँ पु शब्द्र० । 

जम्ब (म्ब) सी जम-अदने ज्र नि, बुक षो* वा छः । 
(जाम) चते चमरः तब छखान्ते |““तखा जम्बोः फले" 

रसो नदीभूय पवर्ते" विक्रमादित्यः । परिणत 

जम्ब फलो पभो गद्ृटाः” किरा० | दौर्षन्ते । तथाः 

म्बः फलरसयै नदीं भूत्वा जलाधिपः'' भागभौोगऽ्र 

र्जम्बुनामके दोपे च जब्बुहोपशब्द् ण्यम् | जब्बाः 

फलम् अख पश्वे अञ । जाम्बव तत्फठे न° | तखा वा 

लकलुप्वा लुपि व्यक्तिव चनत्वात् | जम्ब, न° जम्ब. स्त्र | 

जम्ब् क ए. जम्, एव कायति दै क। (गोलावजाम) एति 

ष्छयाते १इ्चे । श्नोचे नि श्ण्योनाके राजनि० । स्वाथे 

क । ४जग्ब् दर्ये । ५्टगाले पुखीर । “ब्टघ्राः कङ्का 

बलाः श्ठे नावायसा जम्ब् कासतया?भा० करो» €७ अ० | 

स्नियां जातित्वाव् ङष् | ““मरृख्धमांसपरिभ्वटा 
किं जम्ब्कि | निरीच्चवे'"खद्खटः | ५कुमाराहुचरभेरे । 

“टण् नामानि जराष्येषां येऽन्ये स्वान्द्ख सेनिकाः” 

श््य्पक्रमे “द्धारकः कोकनदो ग्दभ्रपलचच जम्बुकः" 

भार र 8६ ° | दीषेमध्येऽपि तदलुचरे तल्रैवाध्याये 

असप्तच जन्बकः शाक्त च कष्ड्ञलः" । 

७? वान्भाग ४ 

[ ३०४१ } 
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जम्ब् 
त 

जग्बकेश्वर घु* तीर्धमेरे शिवपुग 

जम्ब, (न्ब) खण्ड घ"जब्ब् दोपे “भेरोखु पञिने पाशे" केतु- ` 
मालो महीपते ! । जम्ब खर अ त्व सङ्ाजनपदो 

न्द्प !* भार भौ ७ चर | 

जम्ब (सब )खण्डविनिरग्ाण न" जम्डखग्र विनिभ््यं 
निक्छपण्यं यत | भा० भौष्मपवानर्गेते अवानरपर्मेदे | 

“जम्ब खणडविनिम्भ्ांखं पर््र तदनन्तरम्? भा० खा. 

१० अवान्तरपरवोक्रौ | 

जम्ब (म्ब )दौप इन जम्ब (म्ब )दशयुक्ञो दीपः भूमेः 

सपरदोपान्त्मते द्ोपभेदे। तत्सोभाविभागादि निष्ण पु० 

चत्त ग्धा । 

“जम्ब् अचताज्ञयौ दोपौ शालमलि्ाणरो हिज ! | कुशः 

कौश्चस्तथाशाकः पष्करखोव सप्तमः) रते दीपाः सख- 

रख सप्र सप्रभिराताः] लवणेकप्रासपिर्दधि- 
इग्धजलेः सममू | जम्ब दोपः म्रभस्तानामेतेषां मध्यसं- 

स्वितः। तख्ापि भेरुनैत्ेय ! मध्ये कनकपवेतः । चतुर- 

भोतिसाहल्तो योजनेरस्य चोच्छ.यः । प्रविष्टः षोड्धाध- 

स्ताद्हालि नुस विस्तृतः । मले पोड़पसाहस्तो 
विच्ारस्तस् भृष्छतः | मृपद्मखयाख गेलोऽसौ कथिका- 

संस्थितिः खितः | हिमवान् हेमज्ुटञ्च निषधम्ख 

दचिखे। नीलः शतच श्टद्भी च उत्तरे वैपषेताः। 

लक्षप्रमाणौ दौ सध्यौ दशद्टोनास्तथा परे। स्स 

दितयोच्छ 7यास्तावदिस्ारिण्च ते ! नाभि प्रथमं वप" 

ततः किंषरषं टतम् | इरिवषे" तथेवान्यत् मेरोटचि- 

खतो ज्ञ ! । रमणञ्चोततर' वधे तेवा हिरएयम् । 
छत्तरा. कुरवद्धौव यथा वै भारतं तथा । नवसाहस्रमेके - 

कमेतेभां दिजसत्तम ! । दलाषटतद्च तनृमध्ये सौवर्णो 

भेररुच्छितः । भेरो चत्दिशं तत्र नवसाइसखविस्तरः | 

षूलाहतं महाभाग | चत्वार उपपवेताः विष्कमा र- 

चिता भेरोर्योलनायुतच्च्छिताः| पूर्वेण मन्द्रो 

नाम टक्िखे गन्मादनः। विपुलः पच्चिमे मागे छपा - 

चोत्तरे खतः। कदम्बस्तेषु जम्ब पिप्मलो वट एव 

- | एकाट्शश्तायामाः पादपा गिरिकेतवः। जम्ब, 

होष्खसा अम्ब नांमहेठनहारने । । महागलप्रमाणानि 

जम्ब सतद्याः फलानि बे । पतन्ति भृष्टतः एषे शोय 

माणानि स्वेतः | रसेन तेषां प्रख्याता तल जम्ब नदति 

बै । श्रित प्रव्तते षाच पौयते तच्िवासिभिः। 

नष्दोन च दौगेन्नय' न जरा नेन्दरियज्ञमः। तत्- 



। 

पानचख्मनसा जनानां तनन जायते । तीर्त्व सं 

प्रापय सुखवायुविशोषिता । जाम्ब नद्ाख्यं भवति चवण" 

सिद्धमष्म् । भद्राश्व पवतो भेरोः केतमाखश्च पचिने। 

वधं हे त॒ खनि } तयोमे,लमिलाटत् । वनं चब- 

रधं पु" दश्चिणे गन्वमाद्नम् | सैभ्वाजं पञ्चिमे तह- 

इकर नन्दन ख.तम् | अरुणोद् महाभद्र संखितोदं 

समानसम् | सरांस्येत॑ति चत्वारि देवभोग्यानि 

सषेदा | भोत।न्त्ौव ख्चञ्च कुवरी माल्यवांस्तथा । बै- 

कच्छप्ररुखा भेरोः पवेत: केशराचलाः | लिक्रुट ःशिथिर- 

श्व पतङ्गो रुचक्सथा । निषधादयो दकिणतस्तखय 

केशरप्ताः। शिखिवासाः सवैदूर्यः कपिलो गन्ध 

मादनः। जारुचिप्रखासतष्त् पञ्चमे केशराचलाः। 

भेरोरनन्तराङ्गघु जठरादिष्ववस्िताः | , शङ्खकूटोऽथ 

ऋषभो इमो नागस्तथापरः ¦ कालच्छरराद्याच्च तथा 

छनत्तरे केशराचलाः। चतुर्टशखहस्ताणि योजनानां 

महापुरो । मेरोरुपरि मैरेय ! बद्धः प्रथिता रो । 

तद्या: समन्ततश्चालौ दिशाच्च विदिशाद्च। इन्द्रादि" 

सोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः प्ररः। पिष्ण्, पदाद्विनिष्- 

कान्ता पूरथिववन्द् ण्डलम् । समन्ताड्बह्मणः एय 

गङ्ख पतति वै द्षिः। शा तल्न पतिता दिषु चव 

प्रत्यपद्यत । खोता चालकनन्दा च वंद्भेद्रा च वे 

कमात् । पूवण लात् सौता त यलं यात्यन्रीच्चगा । 
ततच पूर्वे भला नैति साकम् । भद्रा तथोत्तर- 

गिरौदत्तरांख तथा कुच्छन् । चऋनोत्योचचरमम्भोधिं सभ- 

भ्योति नहाने ! । गङ्ख च पञ्चिमगिरीनतीत्य सक्रलां- 

स्ततः । पिमं केतमालाख्यं वपैमभ्योति साम् । 

तथाचालकनन्द्पि दक्िशेनेव्य भारतम् । प्रयाति सागरं 

भत्वा सप्रभेदा महाने ! । आनीलनिषधायामौ माल्य 

वद्न्बमादनौ | तयोनेष्ये गतो मेरुः कर्थिकाकार- 

संस्थितः । भारताः केठमालाच्च भद्राश्वाः करवस्तवा | 
पद्मानि लोकपद्मख । भग्यौदाद्चौव बाहातः | जठरो देव 

कूट भब्धदापवतावृभौ | तौ दक्षिशोत्तरायामा 

वानोलनिष्धायतौ । मेरोः पदविभदिगभागे यथा 

पूरव तथा स्थितौ । लिश्टक्गो जारुधिद्धेव उन्तरे वभे- 

पतो । पूर्यपञ्चायतावेताव्णंवान्तव्यवस्थितौ । र्त्येते 

निवर्ययक्ता मयदापर्षतास्तव | जठराद्याः खिता 

भेरोर्येां हौ हौ चदर्दिशम्। भेरोषतर्दिथंये व 
पोक्ताः केशरपर्बताः | शोतानाखा हने ! तेषाभतवेह 

लम्ब { ३०४४ ] जम्ब्, 

मनोरमाः | शेानाभन्तरष्रोयलः चिद्ध चार णैविताः | 
चेरम्याखि तया तेष काननानि इराणि ख) र्च्छो- 

विष्णुग्निद्व्या दिदेवानां खनिसत्म ! । ताग्यायतन- 

गव्यांखि जुष्टानि वरकिन्चरेः। गन्धभैव्चरश्वासि तथा 
दतेयदानवाः । क्रौोडन्ति ता रम्या भेखष्रो खौष्व ङ - 
निशम् । भौमाद्येते रताः सखगाधस्छिं यामालया 
ने ! । नेतेषु पापकम्पराणो यान्नि जनूृमश्तैरपि । 
भद्राश्वे भगवान् विष्णु रास्ते हयशिरा हिज ! । वराहः 

कैठमाले ठ भारते रमं खपषटक । मतखद्पच गोविन्दः 
कुरुष्वास्ते सनातनः । विश्ष्टपेण सर्वत्र सवैः सर्वेश्वरो 

हरिः । सखपद्याधारमृतोऽसो भेत्रे यासेऽख्िलातकः | 
यानि किंपुर्षाद्यानि व्षाणयहौ महाषने। न तेष 
थोकोगायासो गोहेगः शुङ्भयादिकम् । चस्याः प्रजा 
निरातङ्काः शवेदुःखविवजिताः। दशदादशवर्षाणां 

सङ्क्ञाणि स्विशयुषः। न तेषु व्व भौमान्य- 

श्परासितेष वे । शतन तादिका नैव तेषु स्वानेष॒ कलना । 
सर्वेष्वेतेषु पर्षेषु सप्र सप्र ङ्माचलाः। नव्यच पतथस्तेभ्यः 
प्रता या हिजोत्तम !* “पराशर उवाच । उत्तरं यत् 
सदर हहिमाद्रेखोव दचि्यम् । वर्पः तद्भारतं नाम 
भारतौ यत्र सन्ततिः} नवयोजनसाह्सलो विस्तारो. 
ऽ महाखने ) कश्डरभभिरियं स्वगेमपर्म्च गच्छताम् । 
महेन्द्रो भलयः सह्यः शुक्तिमाग्टपर्वतः। विन्दु 
भारिपालरञ्च सप्रात्र कुलपर्वताः अतः संप्राप्यते सर्गो 

खक्लिम्मात् प्रयान्ति षर | तिव्यक्स्व नरकश्च यान्त्यतः 

धरुणा सने ! । शतः समच भोचश्च सध्यञ्चान्तचच 

स्यते । न खस्वन्बल् सव्योनां कम्र भूमौ विधौयते । 

भारतस्यास्य वघ नव भेद्ाच्धिशामय । इन्दरदीपः 

कशेरुमास्तास्नवा गभस्तिमानु | नागद्वोपस्तथा स्ैम्यो 

मन्धगसूथ वारुणः | आयन्तु नवमस्तेषां दोपः सागर 

संछतः | योजनानां खहसन्तु हौ पोऽयं द्तिणोत्तरात् । 

पूवे किराता यदान्ते षडिमे यवनाः ख्िताः। ब्राह्मणाः 

विया वैश मध्ये यद्यव मागथः। दज्यायुद्ध- 

बणिज्चाद्य वनतेयन्तो क्वस्विताः । बेदखम.तिच्चखाचान्याः 

पारिपानोङ्गवा शने ! । नन्दा ुरशादयाच्च नव्यो 

विन्धप्रविनि्मवाः । तापोपयोष्योनिर्षिन्ध्याकावेरी 

प्रचखा नदी। गोदावरौभोभरयोशष्णत्रन्रादिका- 

सथा । सद्यपाटोद्ववा नद्यः ताः पाप्मयापहाः । 

छतामलातान्नपरणप्रखष्छा मखयोद्धवाः। लिश्ामा 0 क १, व = 
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ऋषधिङ्ज्नाद्याः शशुङ्किमत्पादशवाः | शत्. चन्द्र 

भागाद्या हिभवतृपादनिः ताः | श्राखां नद्युपनदद्यद् 

खन्त्यन्धास्तु सष्खूधयः। पिमे कुरुपद्चाखमभ्यरेयाद्- 

योजनाः । पूरेदेयादिकव कामद्पनिवाशिनः। यओोडाः 

कलिद्धगममधा दाचिषात्याच सवशः । तथापरानाः 
सौराष्ाः चदधाभोराखलवा्ुद्ाः । सास्का मासवाव 

यारियात्ननिवासिनः। सौवोराः सेन्ववाह्णाः शाज्ञाः 

शाकलवासिनः। सद्रामार्गास्तयाम्बहाः पारसौकादय- 

स्तथा । चासां पिबन्तः सखिलं वश्षन्ति सरतां सद्ा | 

च्वत्वारि भारते व युगान्यत्र महासने! । संतेल्लेता 

हापरन्च कलिच्चान्यव्र न कचित् | नपस्तप्यन्ति छनयो 

जह्खते चात्र यञ्विनः | दानानि चाब दीयन्ते पर- 

खोका्ंमाद्रात् । पर्धे्यन्नपुरुषो जम्ब, दोपे सरेज्यते । 

तत्रापि भारत चरं जभ्व दीपे महाचने ! | यतो हि 

कम्मं मरषा ततोऽन्या भोगभूमयः । व्यन् लनुमखड- 

च्लाण्ठां सदखेरपि सत्तम ¦! कदाचिज्ञभते जन्तु- 

ग्पहष्य' पग्यसञ्चयात् । गायन्ति देवाः किल गोतकानि 

धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । स्वरगापवगोख्यदचेतुभूते 

भवन्ति भूयः पुरुषाः छरत्वात् । कम्म ् यसंकल्ित तत् 

फलानि सन्य विष्णौ परमाकद्पे | अवाप्य तां 

कम््ंमहोभनन्ते तखि्ध यं ये त्वमलाः प्रयान्ति | जानीम 

नैतत् क वयं विलीने खमेप्रदे कम्रंि रेहवन्म् । 
प्रापद्याभो धन्याः खलु ते सहष्वाये भारते नेन्द्रियविप्र- 
ोखाः । नववर्धन्तु मेय ! जम्ब द्ोपमिद्ं मया । 

क्लयोजनविस्तारं सं्ेषात् कथितं तव | जम्बदोपं 

सभाडत्य लक्लयोजनगिस्तुतः । मेत्रेय ! वलयाकारः 

स्थितः शारोदधिबह्िः*। 

भाग० ५॥। १६ खर तदहे नमन्यथोक्ञम् यथा 

“धयो वा खयं दोपः कुवलयक्मलाम्धन्तरकोषोनियुत- 

°योजनविथा्ः खभवत्त छो यथा इष्करपलम् ॥ & ॥ 

यञ्ञिन्नव ` वाख नवयोजनखहस्तायाभानि अटनि- 

सेव्यदागिरिभि; छयिभक्तानि"४७॥ “एषां मध्ये दला- 

इतं नामाभ्यन्तरवषै' यद्य नाभ्यामवख्विनः स्तः 
खौवयंः कुलगिरिराजो मेर्ौपायामसरुन्नाहः कषथि- 

काभूतः कुवलयकमलस्य बनि हालि वसह 
योजनविततो सले घोड्थखाहल्ञः तावतान्तभ् स्यां 

प्रविष्टः ॥८॥ छन्तरोत्तरेेाढतं नोक; चेतः श्टङ्क- 

्ानिति जवोरभ्यकङ्प्णमयकुकूणा स्रव्यादागिरयः 

जम्ब 
५ॐ 

प्रागायता उभयतः चारोद्वध्रयो दिषादसरध्रथष 

एवेकषथः पूपान् पूते दशां चाधिका जेन देष्यं 

एब छुसन्ति ॥ ९ ॥ रवं द्शिखेनेलाहतं 1नष्धो हेमकूटो 

हिमालय इति प्रागायता यथा नौलादयः| अबु- 

लयो जनोत्चेधा हरिग्धकिपुरुषभारतानां यथा 

सद्यस् ॥१०॥ तथेवेलाहतनपरे पूय च माल्यवद्. 

मन्धभादनावानौज्ञनिषधायतौ हदिषहल्ल' पप्रतुः 

केतमालभद्राच्वयोः सौमानं विदधाते ॥ १ ॥ भन्द्रो 

मेर्मन्द्रः सपाशः कुरुदट् इत्ययुतयोजनविस्तारोच्रादहा- 

मेरोदठदिशमवष््भगिरय छपज्ञ,प्राः ॥१२॥ चंदष्व' तेषः 

चतजम्बकदम्बन्यरोधाचत्वारः पादपप्रवराः प तक्ेतव 

इवाधि इसयोजनोच्ना इ स्तावददिटपविततयः शतयोजन- 

परिणा इाः॥१३॥ छदाखलारः पयोमध्विरसण्टटजला५। 

यदुपस्स्िन उपदेवगणा योगेश्व्यांखि खाभाविकानि 

भरत्भेभ ! धारयन्ति | देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि 

नन्द्नं चेलरथं वैश्वालकं समतोभट्रभिति ॥१४॥ येष्वमर - 

परिटद़ाः सह छररगालल्ामयूथपतव उपटेवनसैरप- 

गोयमानमड्हिमानः किल विहरन्ति ॥१५॥ भन्द्रोतृसङ्ग 

णकादशशतयोजनोचुङ्गदेवचतथिरसो गिरिशिखरस्यलानि 

फलान्टद्डतकल्छानि पतन्ति ॥१६॥ तेभां वि्ोय्य भाखा- 

५ नामतिमधुरद्रभित्तगख्विवहलारुणरशोदेनार्ूणोदा माम 

नदौ भन्द्रगिरिशिखरा्िपतन्तौो पूर खेलाढरखपलाव- 

यति ॥१७॥ यदुपजोषणाङ्धवान्या अलुचरीखां इण्यजनबध्- 

नाभवयवश्यथेश्वमन्बेवातो दशयोजनं शमन्नादजुवासयति ॥ 

४८॥ एवं जम्ब फडानामतय् अनिपातवि्ोखनामनाश्वप्रा- 

 याश्वाजिभकायनिभानां रसेन नदौ जम्ब नाम नदौ नेरुभ- 

न्द्रशिखराद्युतयो जनाद्वजितले निपतन्तो दचिष्वेनाल्नानं 

यावदिलाहतष्ठपद्धन्द्ति ॥१६॥ तावदुभयोरपि रोधो वा 

स्ढत्तिका तद्तेनारुबिष्यमाना च वायकसंयोगविपाकेन 

सदामरलोकाभरणं जाम्ब नदं नाम हवे" भवति ॥२०॥ 

अहह वाव उिबुघाद्यः सह युवतिभिषंङ्ञटकटककटिखतर 

क्ृण्डलाद्याभरणद्पेण खलु धारयान्त ॥२१॥ यस्तु महा- 

कदम्बः पाश्च पाशं निङ्दस्तखय कोटरेभ्यो विनिःखताः 

पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च मधुधाराः श्चपाञ्ं शिखरात् 

पतन्त्योऽपरेग्यात्मानभिलाटतसलुमोदयन्ति । यादय पयुञ्ज- 

नानां छखमनिव्वांसितोषायुः सभन्ताच्तयोजममनु- 

वाञ्चयति ॥२२॥ एवं कुरदनिष्ढोबः शतयो माम वट- 

खश द्कन्बेभ्यो मीज्ोन।; पयोद्भिमपुरतग्डान्ना 
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दयम्बरशव्यासनाभरणादयः सै एव कामडुषा नदाः 

कुख्द्ामात् पतन्तस्तसत्तरेयेलातटपयोजयन्ति | याह प- 

जुषा्यानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्म- 

सले ददो गन्ध प्रजराभयापद्नय् थ तोष्णवेव रर्यो पसगादयस्ता - 

पवि्ेषा भवन्ति। याषष्जीद सख्ठं निरतिशयमेव 

कुरङ्गकुररकुषमःपेकङ्निकुटशिष्ठरपतङ्गसचकनिष्धशिति 

बासःकपिलशङ्रदूव्यं जारुधि ₹सषभनागङु्चरनोरदादयो 

गिरयो मेरोः कर्थक्षाया द्व केशरभ्तामृलदेथे 

परित उपक्लप्राः ॥२९॥ जठर देवकूटौौ भेर" पूवे 

श्पाटादशयोजनसहस्छदगायतो दिसहकषथृतद्न 

भवतः । एवमपरेण पवनपारिपात्रौ दचिणेन कंलास- 

करवीर प्रागायतौ । एवत्तरतः लिषटक्घगष यैः अशा 

भिरेजिः परिष्क, तोऽम्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चन 

गिरिः । भेरोमूंद्धनि भगवत श्यात्मयोनेमेध्यत उपक्र 

छरोमयुतयोजनसाहस्लीं सभमचतरस्तां शातकौम्भीं वदन्ति 

॥ २४ ॥ तामहुपरितो शोकपालानानष्टानां यथादिशं 

यथाप तुरोयमानेन इरोऽ्टावपक् प्राः” ॥ २५ ॥ ईयर 

«तन्न॒ चतुद्धां विभज्धमाना चतुर्भिनामभिचठरदिंथ- 

मभिख्छन्द्तो नदनदौपतिमेवाभिनिविशति। सौता- 

ऽलकनन्द्व ङ्ख भदरेति ॥७॥ सीता ठ बह्मषदनात् केथ- 

राचलाद्शिखरेभ्योऽधोधः प्रक्लवन्ती गन्धमादनम छ 

पतित्वान्तरेण भद्राश्व" वर्ष" प्राच्यां दिशि चारलद्धद्रमभि- 

प्रविशति ॥८॥ एव साल्यवच्छिखराच्निष्मनन्ती तत॒ उप- 

रतवेगा केठमालमभि वद्क,: प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं 

प्रथिशति ॥€॥ भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता 

गिरिशिखराद्भिरिशिखरमतिदहाय शटद्कवतः शट्काद्व- 

खन्द्माना उत्तरांस्तु कुद्टनभित उदीच्यं दिशि कवणा- 
येव" प्रविशति ॥१८ तथेवानकनन्द्ा दक्छि्ेन बह्यसद्. 

नाद्खहनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य हेमङ्गुटह्हिनकूटान्यति- 

रभखतररखा लुढन्तौ भारतसभि वे" देिणखां दिधि ̀ | 

लवणजलधिमभिप्रविशति ॥११॥ अन्ये च नदानद्यञ्च 

वधं वे सन्ति वह्कशोभेव्वादिगिरिदुह्ितरः शतथः। 

“खल्रापि भारतसेव वषे कमेे्म् ॥१२॥ अन्यान्यष्ट- 

वर्षाचि खगि यां पर्गेषोपभो गस्वानानि भौमखर्गपदानि 

व्यपदिशन्ति" ॥ १९ ॥ १७० 

“भारतेऽप्यकषिनृव् सरिच्छं लाः सन्ति बहवः ॥ १६ ॥ 
भलयो मञ्गलप्रस्योमेनाकद्िक्रुट षभः कटकः कोकः 

खद्यो देवगिरिक्वयम्कः श्रोगेलो वेङ्कटो सहन्द्रोवारि- 
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धारोविच्ध्यः अक्तिमाख्च्गिरिः पारिषानोदधो्- 

चिर्ोगोवद्खं नोरेवतः ककमोनोदो गोकाखुख इन्दरकोखः 

कामगिरिरिति चान्ये च शतस्सृथः रला धां नित्य 

प्रभवानदान॑द्यञ्च सन्त्यसं ख्याताः॥१७॥ रतासानपोभारन्यः 

प्रजा नाभभिरेव एुनन्लोनानात्ान' चोपश्म, यन्ति । चन्द्र 

वशा तास्रप यवटोदा कतमाखा वैहायस शावेरो- 

जेच्ना पयस्विनी शकं रावतः कभद्रा शष्णमेश्चा भीमरथी 

मोदावरौ निचिंन्ध्या पयोष्णो तापौरेवा छरषा नष्मंदा 
चमप खतो अन्धः शोषश्च नदौ महानदी बेदश्च,तिः करि 

कल्या लिसामा कौशिको मन्द्ाकिनौ यदना रखती 

दषहतो गोतो सरयूरोषवतो सप्नवतो चछण्मा यतद 
चन्द्रभागा भरुद.धा वितस्ता असिक्रोषिचति महा 

नद्यः +१८॥ अख्धिनच्ने व वँ एरुपेलंग्चजन्धभिः शुक्तनो- 

हितलब्णवेन स्वारन्धोन कमा दिव्यभादुषनारकग- 

तयोबह्धय आत्मन आाचुपूव्येण स्वांद्योेव सवेषां विधी. 

यन्ते । यथाबर्यविधानमपवगेख भवति" |२० १६अ० 

“जम्ब दोप च राजन्नप द्ोपान्ौ होके उरपद्- 
शन्ति। सगरात्रजाच्चाञ्चान्वेषण क्वमां मं परितो 

निखनद्धिरुपकलपितान् । नद्यया खखंप्र स्यन्द्र णुज्ञ 

च्यावत्तनो रमणको मन्द्हरिष्यः पाञ्चजन्यकिंह- 

खोलङ्ख ति"२०अ०। अब्रत्च जगपद्। चच जनपदशब्ट् "उक्ता । 

भा० भो ९ अ | लम्ब् द्ोपस्व नदोमेदा क्ता यथा | 

“चखाग्यां स्ह चरा कौरव्य | तेभि्राः परुषा विभो ! । 
नदं पिबन्ति विषएलां गङ्गां चिच्छु सरसखतोम् । गोदा- ` 
बरं नमदाञ्च बाह्धदां च महानदोम् | शतं चन्द्रभागाञ्च 

य्ठनाञ्च महानदो् । इषदतीं विपाथाच्च विपापां स्यः 

बालृकाम् । नदीं बेलवतोञ्धेव रष्णेन्नाञ्च निन्त गास् । 

दूरायतं वितस्ताञ्च पयोष्णीं देमिकामपि। बेदद्वां 

भेदवती लिदिवाभिचुमालवीम् । करोषि जिल 

वां चिलरसेनाञ्च निन््रगाम् | गोमतीं धूत पाञ्च 
गण्डको महानदोम् । कौशिके निितां कन्यां 

निचितां लोहतारिणोम् । सरयु रहस्छ च शतकुमपां 
तथेव च | चमेणखतीँ चन्द्रभागां हस्तिोभां दिथं तथा । 

शरावती पयोष्णौञ्च परां भोमरौमपि | कावेरीं 

चलकाञ्चापि बेष्णं शलबलामपि। गोवारां हि 

ताश्चापि छप्रयोगां जनाधिप } । पवितां कुण्डलां चिन्ध 

राजनं एरमाखिनोम् | पष्वौभिरामां बोराञ्च भौमा- 

भोषवर्तयँं तथा । पलाथिनों कापड्सं महेन्द्रा पाट. 

| 
+ 
५ 
५ 
र 
५ 
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ावतोम् | करोषिणोमसिक्रोञ्च कुशचोरां महानदौम् । 

अकरं प्रवरां सेनां दनां ठतवर्तीं तया | पुरावती- 

'मरष्णाञ्च भव्यां तापोच्च भारत! । सदानीरामष्ान्च 

` ुशघारां मडनदोम् | सदाकान्तां शिवा्चौव तधा. 

-धौरबतीम्रि। वास्तु वास्तु गौरोच्च कस्यनां सह्हि- 

रुएवतीस् । वरां वीरङ्कराञ्चापि पञ्चमोच्च महानदीम् 

रथ चतरा ज्यातिरपां विश्वामित्रां कपिञ्चलास् । उपेन्द्र 

बह्लाद्यव कुचोरां भभुवाह्हिनोम् | विनदीं पिञ्चलां 

वेणां तङ्वेां भहानदीस् । विदिशां रंष्णवेणाञ्च 

ताख्राञ्चं कपिलामपि। शेलु वामां बेदाश्ां हरिदचचां 

महोपमाम् । शोघ्राच्च पि्रलाञ्चव भारदाजोञ्च निन््र- 

गास् । कौशिकं निम्नगां शोणा बाह्धदासथ चन्द्रमाम् । 

इगौमन््रशिलाञ्चौव ब्रह्मबोध्यां ड इहतोम् । युवच्वामघ 

रोहोच्ध तथा जाम्बूनदोमपि | मनसां तकभसां दासीं 

बसाञ्च वरणामसीम् । नाला टतिमतीज्चव पुर्णाशाञ्च 

महानदीम् । तामरसीं इक्ामाद्चेव नद्धनेध्यां इड- 

इतीम् । रएताचान्याञ्च बह्धघा महानद्यो जनाधिप ! । 

खदानिरानयां लष्णां मन्द् गां सन्द्वाह्हिनोम् । ब्मा- 

योश्च महागौरीं द्गामपि च भारत !| शवित्रोपलां 

चित्ररथ सञ्मुदा वाह्हिनीं तथा । मन्दाकिनीं वेत- 

रीं कोशां चापि महानदम् | शक्तिमतो सलिङ्च्च 

षष्परेणत्मलावनोम् । लोहित्यां करतोयाञ्च नेव 

इषकाद्याम् । कुमारीखटषिङ्ल्याञ्च मारिषाञ्च सर 

श्वलीम् । मन्द्ाकिनोन्तु एुण्याञ्च सवैसङ्गाञ्च भारत ! । 

विश्वखखय मातरः सर्व्वः स्व्वादधेव भद्ःफलाः। तथा 

भद्यस्वप्रकाशाः शतशोऽथ सहख्शः। इरेताः सरितो 

राजन् समाख्याता यथाख,ति" । न्याः काञ्चित् नदाः 

कालिका षुराणो क्ता ्तच्छब्ट् २०१२ ए° द्धिताः । जम्ब् - 

ह्ोपस्या लजनपद्ाञच्च भागभो०ऽख° उक्ताः जनपदशब्द् 

१०२०४*द्शिताः। कम्पो विभागगब्ट च ततृस्यानञ्चोक्तम् । 

९जम््(मब)दी पाकर संनिभेथवुक्तं दातव्यदरव्यभेदे तदिघा- 

भादि हेमा° दा" खर ब्द्भयाख्डपुर 

५अटणु देवि ! मन्दान जम्ब (ब्) दी पावयन्तु तत् । 

अथाह भगवानद्य पद्मयोनिजेनादेनः| पण्ये ऽङ्कि 

` शरन ्चले पर्यकाले त स्वेतः । विषुवत्ययनादौ च 

पडे चन्द्रष्र्ययोः। व्यतीपातिऽय वा कुया ज्जन््मचेः 

वा विशेषतः । व्यदम्यां पञ्चदश्यां वा नित्य वा दानमा- 

चरेत् | एर्टदेथेष सरेषु नदोदेवालयादिषु । दानं डे 
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वा दातष्य' चद्धावा यत्रजायते। विप्रन्तु वेदविद्ाश 

युर सब्य.ज्य यल्लतः। भृलेपनादि यत्काय सबै" 

विप्रेण कारयेत् । पिलेपयेत्सवेभमिं गोमयेन सवारि्ा । 

तत्र विशनिहशन्तु लेषयेत्मरिमण्डलम् । लवेनोदधिं 

त्ने परितः परिकल्पयेक् । प्रादेशमात्रः विस्ताराद् 

द्रोयेन यपाव्वंति !| तव्राक्ततान्निविकिरेत् श्ेतष््मौः 

समन्ततः | तन्द्ध्ये कारयेन््रोरं धान्यभारव्रयेण वै| 

मेरमेहात्री हिभयसतु सध्ये छवण कललाद् जरंदुतः दधात् । 
पूर्वेण खकल्लाफलवजयुक्लो याम्येन गोमेदकषुष्परानैः। 

पश्चाच्च गारुत्मतनोलरलेः सौस्येन वेद्यं सरोजरागेः। 
श्रीखर्डखण्डेरभितः प्रवाललवतान्वितः शुक्तिशिलातलः 

खात् । शुक्ताम्बराण्यम्ब् धरावलो खात् पू ण पोतानि 

च दच्िणेतु। वासांसि प््चादध क्वुराणि रक्तानि 

चैवोत्तरतोचनालौ | नद्या त॒ मध्ये कमलासनस्वख्तु- 

खः काञ्चननिस्ताङ्ः । चतभ जचातर निवेशनभेयो 

देषव् ख् चं धात् कभण्डलच्च । तथाच्खत्र ज पसाधनञ्च 

छष्णाजिनं चोपवौत' च बिभ्वत् | गङ्कगं चतुद्धां पतितां 

निधाय चत्दिंथं चोदकपूेख्पाम् । रौप्यानेन्द्र- 

प्ष्टतौनयाटौ संस्याप्य लोकाधिपतीन् करमेण | नाना- 

दिजौघानि च राजतानि सटगाञ् सर्वत्र निभेशनीयाः | 

पूवैख अन्द्रशिरियेवतण्डलाभ्यास् शुक्लाम्बरेण परितः 

परिवेटितान्तः ।' उच्लेण काञ्चनमयेन षेण तदद्रौप्येण 

टचचद्गपच्तिबुतो विधेयः । याम्येन गन्मदनोऽलन निः 

रिसु कार्यो शङ्गेशच जभ्बुतरुणा च हिरण भवेन । 

चेमेन यश्चपतिना च विराजमानः पीताम्बरे परितः 

परिर्वोटितञ्च | पञ्चाततिलाचलमघोपरि कव राभम् वाशः 

रुपिप्पलद्हिरणमय हंसयुक्तम् | , आकारये दिएलमल- 
छखगन्धएष्यम् रौष्येण शक्तिचटितेन पिराजमानम् | 

संस्याप्य तं विएलयैलमधोत्तरेण रेल" खपाश्च मपि माष. 

मय वस्त्रम् । न्यपोधदटच्चसपि हेममयं सषेदेम् 

सौप्यौच शक्तिटितेच शुम निधाय । मेरो एुष्माभरणञ् 
काय्यंम् तोदकं प्रवणञ्च दिक्त्। च्तौराज्धदभा 

मधुना सरांसि प्रागादि तेषां च यथाक्रमेण । हेमा- 

दिक्ूटनिषधौ क्रमशश्च यास्ये सौम्ये च नोरचितष्ङ्क 

ञुतौौ क्रमेण | प्रारेशमान' परिनिःखतस्ते प्रागायता 

छा. परि वस्त्रयुताचचे से । प्रये कमल वसनच्छदपवतानास् 

भारे धान्यपरिमाणदछशन्ति सन्तः | शक्तया च रौष्य- 

केतपचियुताच् सं सौ गस्धिरुष्यफलक््दुगा विषेयाः। 
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चखनगेलनिषघायाभमौ माल्यवद्न्धमाद्नौ । तैषां मध्य- 

गतो मेरुसततौ च धान्य विनिर्भिते। निषधः पारिपाल्रखच 

सयाद्ापनाविमौ | मेरोः पञ्चमभागेन यथा तौ गन्ध- 

भाद्नौ | गन्धमादनगेलोऽसौ पूर्वपश्चाद्यथाविधौ । 

धेत लनिर्मांणौ दक्तिणोत्तरतः स्थितौ | सितान्तः- 

प्रख्खाः स्वे दश्लिणे कङुभादयः | शङ्खुक्रूटादयद्चेव 

उरे परिकोसिताः। तांस्त्लोन् केशरभेलाश्च त्वा 

धान्यमयान् शुभान् । वस्त्रौ रावे भजेन्द्र॑ भेरुमन्यां 

गेषटयेत् । दच्तिणं भारतं वे तत् किंदुरुषसंट तस् । 

हरिव" ततः मोक्त' सेरोदक्ि्यतस्ततः | इलाषटतं हतं 

मेरोखतध' उषभं तथा | रम्य" ह्हिर ण्मयं - तस्मात् 

कारवद्चति चोत्तराः! भद्राञ्ः केतेमालञ् पूर्दपञ्चिसतः 

स्थितौ । प्रोक्तानि नव वर्षाणि जम्ब दोपे त॒ नामतः । 

ह्िमाद्रिमध्यं देवेशं अयञ्च विनिवेशयेत् | प्रसादाभि- 

खखावेतो काञ्चनेन भिनिभितौ | शद्ध-चक्र-गदा- 

पाणिं पोतवास्षसमच्य्तस् । किरोट-केयूर-धरः च्रौव- 

त्या ङ्ितवत्तसम् । पद्मासने समासोनां पद्महस्तां छलो- 

नाम् | प्रसन्नवदनां देवीं तख दग्ियतोन्यसेत् | कै- 

लासमध्यतो माञ्च त्वां चेव विनिवेशयेत् । मां च शङ्क- 

रनामानं तरां च गौरम वरानने ! | चलम् जं डषस्यञच 
जटिलं चन्द्रमौछिनम् | खटाङ्गशृल-वरदाभय-हस्तञ्च 

मां न्यसेत्} मदुत्सङ््गतां त्वां च द्पणेन्दौवरान्विताम्। 

भद्रासने भगवन्तं हयद्््पञख' हरिम् । सौव 

स्यापयेहेव भारते करम्ब खूपिणमस् । वाराहं केतुमाले 

वे म्प्र करूष चोत्तरे । सौवणांनथय वा रौपयान् स्वाप 

यच्, यथाक्रमस् ॥ एव" जम्ब ाज्वयं दवीप कत्वा चेव 
3 । 

खच पाद्यासनं श्ञान' यथावत् स्थापन 

क्रमात् । ब्रह्मादयस्तथा देवाः भेला: कसदूुमास्तथा । 

स्नाममन्लं: पूजां नमस्ारान्दीपितैः। गन्ध - 

इष्य-नमस्कार-धप दौप-फले-स्तथा । तथोपहरणाद्यं ख 

पूजयित्वा प्रयलतः।. भद्राश्व छोमन्त॒ सर्पिषा च 

यथाविधि। 

समाचरेत् । खनाम मन्त्र तव्य खाहहाकारसमायुतेः। 

दशोत्तरथतं त्वा ` ब्रह्मण्ये मेरवे तथा | इतरेषाश्च 

श्ये घामषटोत्तरगताडतीः । श्ञानाथ' यजमानख् पुरतः 

कलथन्नमञेत् । आद्को दरपूरन्त॒ सक्च" वस्रेदितम् । 
गन्धाः छमनस्स्तस्य कुशा यरा ज्विनबेशयेत् । याश्चच्रयो 

विधाश्यन्ति ताच्चाल्लावाडइयेत्ततः । गङ्गाद्याः सरितः 

सव्यः समुद्राच्च सुरांञिचष् । अयन्त यजमानद्ध 

लम्ब 
>; 

इरित्यकारकाः । शृव्यावाद्या ततस्तस्य कलशं विमलो- 

दकम् । अभ्यच्यं गन्पष्याद्यौ : स्वापयेत् परो तिपूैकम् । 
सापयेत् प्राडनखखं तन दातार'कलगोद्कः। ऋग् भिषेरण- 

देवीभिः पावमानीभिरेवच । दानकाले च सम्म्राप्रे 

दाता नारी नरोऽ्यवा। श्ञापितो गुरुणा तेन सा" 

दान समाचरेत् । निः प्रदल्तिणमादत्य ग्टहोतकुञुमा- 

 अलिः। प्रयेकं पव्वंतान् सर्ववीन् प्रणिपातपुरःसरम् । 
मध्यभ थुरतवे दद्यादिमं मन््रखदीरयेत् । ऋन्यखौ वा 

प्रदातव्यः तखारुज्ञामवाप्य च | यथाच भूरादिषमस्त- 

लोकास्वयि स्यितः भूधरराज } नित्यम् । मौ चरा 
अद्रा लोकनाथा ज्ह्यादयो देवगणाच्च नित्यम् । त्वत्- 
सम्प्रदानादहम्येषेः पापेविसुक्रस्तु यथा भवेयम् । चय 

स्तथा प्वेतराज ! मद्य कुरु प्रभो ! देववर सादं म् । 

इतोदखक्घा परद्देतत् भेर संकाञ्चनं राजतवस्त्रयुग्भम् । 

परत्येकमेकं दिजपुङ्कवानास् प्रागादि दद्यादिक्छयन् 

केण । छराघराणामग्डता्थलल्येः तया कतं भन्द्र- 

शेख ! स्य } । तथा च सां रच्च च सर्वतस तव प्रसा- 

दादिरजा यथाहम् । ऽन्दाद्विमादन इतोरितभृधरेन्द्र } 

बेदेदित्छ गरुडाय नमोऽस्तु तुभ्यम् | त्वत्सम्प्दान- 

इतपापसंमस्तदोषः ायाधिभैलवर रच्च च मामज स्म् | 

देवालयाय विपुलाय नमोऽचलाय ङंसाय वेदपुरुषाय ` 
नमोऽच्य् ताय । युष्मत्प्रदाननिहताखिलपापरािं 

` हंसेन साङ्ग ममराचल ! पाहि मां त्वम् | वन्द् चपाशचं- 
भभर।चलमप्रमेयन्धेनुञ्च देवसरि प्रणतोऽस्मि 

नित्यम् | त्वहानभक्तियुतस्षतृक्रिययाडइमद्य त्वामेव 

याभि शरणाथेमवेह्हि मां त्वम् । ओवत्सवच्तस-मनादि- 

मजं समस्तलोकाधिपं सकलकारनच्य् तञ्च । नारायणं 

अरणमेमि धराघरेन्दरोः साङ्ग" च्िथा हिमवतः स्थिति- 

सादिमड। देवाय देवगणपूजितपाद्पद्मयुग्नाय भक्त 

जनदुःखवषिनानाय । कौलासथेलनिदयाय भवार 

नित्यः गौरोप्रियाय वरदाय नमः शिवाय । चक्रं 

त्वनादिनिघनः शरणागतः माम् भद्राश्चनामनि गतो 

इरिरच्य् तोऽसौ | श्यास्ते चनादनवधुः शरनकादि- 

योगिपूगेरभिष्टतषरातनकौत्ति युक्तः । मध्ये महाथेव- 

हिमा चलयोनिष्ख' श्रमो तं शर खमेमि भवाभवाय 

पारावर् भधितमन्र सदा दधात यश्वः नमामि षर 

पूजित प्रमेयम् । बाराइद््पिणभनन्तमनन्तकेठम् लो- 

कसशापिणमनेकथिरोचिपादन् । वन्टे सहोधरमभेय- 

७ 
॥ 
१ 
ज 
। 
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भपारकोकतिं यन्नशमेनि शरणं इहरमीशितारम् | 

देवस्लयोत्तरकुरूष्वपि नित्यमास्तं मत्ययः चरेन्द्रगणपूजि- 

वपादपद्मः । रचत्वेषजगतां पतिरच्य् तोऽसौ रुसार- 

इःखचलितं शरणागतं माम् | उद्घ वमात्रमचनाशन- 

दानमन्त्र प्र्येकमेक दिजणुङ्ग्वानास् । मुक्ता शुभानि 

भनसेच्छति यानि वासौ गच्छेद् यत्र न निवत्तंयतोद् 

सत्ते: | गुरवे दक्षिणां दद्यात् छवणंञ्चव वाससी । 

यागोपकरणं सव गुरवे विनिवेदयेत् । इत्या भगवान् 

परीतः पार्वत्याः परमेश्वरः । अदमप्यव्र वं सपे" युद्भाकं 

खनिसत्तसाः ! ।” 

जम्ब.नदौ सतौ जम्ब.फलरसजाता नदी ।१अम्ब् फलरसजाते 

नदीभेदे जम्बदोपशन्द् १०४३ श विट तिः| रव्रह्मलोकात् 

प्रवत्तंमानाश्च सपरञ्च नदोष मध्ये नदौमेदे च ^ब्रह्मलो- 

काद्पक्रान्ता सप्वधा प्रतिपद्यते | वसखोकसारा$ नचिनीर् 

पावनो च सरखतो। जम्ब नदो च सोता५ च गङ्ग 

सिन्बुञ्७ सप्रमो"' भार भो० ईयर । 

जग्बमामे न दष्करस्ये तोधेभेदे एष्करोपक्रमे ^“पद्- 

चिखछपादत्य जम्बमाग समाविशेत् । जम्बमागे' 

समाविश्य देवषिपिटसेपितम्। खश्वमेधमवापरोति 

सव्वं कामसमन्वितः| तत्न रजनीः पञ्च पूतात्मा 

यति नरः। न दु्गतिमबाप्नोति सिद्धि प्राप्रोति 

चैर्माम् । जम्ब मागाटुपाटत्य गच्छे त्र्ड लिका चरमम्” 

“जम्ब सागे' लिभिमातेः संयतः 

चसमाड्हितः""माग्लुर २५अ० “जम्ब सागे' गमिष्यामि 

लम्ब् मागें वसाम्यहम् । रवं सङ्कल्ययानोऽपि र्टरलोके 

मङ्ीयते'” इरिव° १४१अ० । 

लम्बल ए जब्दू नन्नामण्लं लाति ला-क | जम्बडक्े 

श्केतकटच्चे च भेदि० । “जम्ब जम्ब लट्वा कटू 

कन्द्लभूभितम्> हरिव ° € ७० #वरकन्यापक्चयोः 
परिहासवचने न“ नौोलकण्डः | 

जम्ब,.लमालिका स्तौ ईत । ?वरकन्याषर्योः परिः 
इाखवचनसमृडे । “सखा्ोभि्ेदध यित्वा च देवर्भिः 

जष्धमनवोत् । अनिर्डख वीग्यांख्यो विवाहः क्रियतां 

बिभो ! । जम्ब लमाक्तिकां द्रष्ट्" अङ्ा हि जम जायते । 

ततः प्रहसिताः सर्वे नारद वचःखषात्'” रिवर 

¶८८अ० | “जग लसाङ्क, कन्धावरयोचं खतान्द्रका"” 

₹हारालयुक्ताधेकतया खात°व्याख्वानात् रतत्रार्थे च | 

नतम्ब,(सब्,)}वनज न° जण्ध्.वन शव जायते जन-छ ७न° | 

भा० वर दरे श्र | 

[ १२०४९. } अग्र 

श्वे तजवापृष्मे । “पारिभद्रः पाटला च बकुलं गरि- 

शलिन | तिलकं जम््,वनजं पोतकं तगरन्वपि । 

रतानि हि प्रशस्तानि क खमान्यच्य् ताध ने" वामन पुर 

जम्ब छ च्च ए० कनं ° | जम्ब नासके (जामगाक) तने म च 

डहत्च दभेदेन दिक््षिः यथा भावश्रर 

“फचलेनद्रा कथिता नन्दो राजजम्ब, महाफला । तथा 

छरभिपतला च महाजम्बरपि ख्टता । राजजम्ब फल 

खाडु विष्टन्कि यर् रोचनम् । चुद्रजम्ब: सृच्छपा 

पादेयौ जलजम्ब्का | जम्ब: संप्राह्हिणो दख्चा 

कफपित्ता्लदा इ जित्” । 

जम्भ ए" जम-अच्-हम् ! देतयभेदे । करणे घञ् । रदन्ते 

कं खि वज | जम्बीरे | भावे चज |४सच्े भेदि०! 

कम्पं णि चज । ५अंशे । करणे घञ् | ढे हनौ च 

हेमच० । जम्पदेत्यञ्च सद्िषा्ठरपिता) स च इन्द्रात् 

पराजयमासाद्य महादेवं प्रसाद्य त्रैलोक्यविजयिपएुब्ररूप- 

वरप्राप्तौ ग्ट गमनात् प्रागेव नारदोपरेशात् इन्द्रे 
युद्धायाइतः सतानच्छटेन सरोऽवगाड्काले मह्धिर्षीं 

दा तशखां गभेमाधाय इन्द्रेण युद्ध छतवान् तेन 
निषातितञ्च. तत्कथा माकं° पुर दृश्या | -कालिकापुर 

६१ तद्ड रम्प तिनाभेति भेदः! न्योऽपि तच्नामाऽद्रो 
विष्ण नाहेतो यथोक्त मा० व° १०२ अ | “अद्र 

मद्ेष्वासो जस्र दइव्भिविखतः । यन्नच्छद्रकरक्र रस्वयेव 
विनिपातितः” इरि प्रति देवानासुक्तिः | राव 

णादुचरमेदे “पर्वणः पतनो जः खरः कोधवथो 
इरिः। प्ररुजशषारज्ङोव प्रषसचेवमादयः। ततो- 
र्भिषरतता तेषामदश्यानां दराकनाम् । अन्तद्धान वधं 
तजन्नचकार स विभौषणः'"भान्व, २८४ अ० | र्भच्छो 

न्को । तत्न मचे “द्रति ते कथयन्ति ख नाह्मणा 
जम्धसाधकाः”'भा ०० ६२यअ० दन्ते “दमं जम्भ दुतं पिबः” 
° ८।६१।२ । ““जम्यदठतं दने रभिषृतम्'"भा° चजम्भा- 
रितजन्भा । जभनि-जंश्धग्यां भावे घज् । ईजुम््- 

याच्च । “जन्या छडहरितटणसोमेभ्यः" पा. बह्न्रीड्ञै 

अनिन् समा० । जसता इरितजन्ा थं जस्पो गच्छ 
यद्य ट णजस्भा सोमजम्ा । खार्थे क | जम्मक त्राय 

कभ--रव ल । जम्भक भचके तरि । [जस्मिकाष्यन। 

जग्भक्षा खली जन्येव खाय क । जु्ायां राजनि° ¦ पे 

जखग ० जन्भाय भद्वखाय गच्छति गम-ड | राशशभेरे | 

“देवा यच्चाक्तथा नागरा गन्बरवाप्बरोऽ्राः | कराः 
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सर्पाः छपसाश्च तरप जस्गाः खगाः" तर्पमन्त्रः। 

जम्प्रहिष ए" जन्भमद्चरं हे टि दिध-किंप | इन्दर हेमच.। 

सम्भभेदिन् इ जन्भम्चरं भिनत्ति भिद्-खिनि ६ त° । 

इन्द्रो अमरः जम्भरिषु्ष्टतयोऽप्यल् । साकं° पु तन््लं 

द्यम् । 

लग्धर ए० जम्भं भच्तणरुचिं राति ददाति रा-क । १जम्बोर 

शब्ट्च° । वारस्य नः। जम्ब १तल्वाये रवुद्गभेदे च 

भेदि० र्राच्चसौभेदे स्लो । “सखद्रस्यो त्तरे तोरे जम्भला 

नाम राच्चसौ | तखाः सरणमानेख विशल्या गर्भिणी 

भवेत्” च्यो° तर | 

जम्भा स्तो जभि-जम्भायां भावे अ। जुम्भायां राजनि° | 

जग्प्रारि ए" जम्पख भच्छस्छ खघ्चरभेदख वा अरिः । श्वद्णौ 
स्वजो च विश्वः रन्द्रो च । “जम्भरारिदम्प्ी लयः?" नेष 

जम्धिन् ए* जभ-खिनि दम् । १जम्बोरे शब्द् च° तत्रार्थे 

न° हेमच० | रजम्भाषक्ो ति°। [रमरूवके भरतः । 

जग्भोर प जभ-गभ्भ्ोराश््ैरन् चम् च । जम्बीरे अमरः 
जम्भय ८ जम्भ एव॒ सखायं यत् जभ- कम्पि रत् वा 

दन्ते । “यस्तदृशेप्मासयोविद्यस्मादिमाः प्रजा अदन्का 

जायन्ते यद्मादासां जायन्ते यस्मादासां प्रभिद्यन्ते 

यसखमादासां संतिष्ठन्ते य्ञादासां एनरुत्तमे वयसि सवे 

णव प्रभिद्यने यञ्ाद्घर रक्ञाप्र जायन्ते ऽथोत्तरे यसा- 

दणोयांख एवाधरे प्रथीयांस त्तरे यस्माद दरा वर्णथसो 

यस्मात् समा एव जम्भा" तश्रा ०११।४।१।५। द्द्ाभ्यां 

मजिन्डन् जम्भं स्तस्तरान्""यजु०११।७८दन् जम्पराः 

जम्भावतिभात्रिता जम्भः” रवेददीपोक्नर्थे च | 

जय ए जि-भागरे अच् । परापेचया १उत्कषेलाभे (जित 

ञोया) र्वथोक्गरणे इन्द्रियजयः “मौनं सद्,सनजयः 

स्थेय" प्राणजयः शनेः 'भाग०२२८् ६। दशत्, पराङ्छखो - 

करणे ४संप्रामादिजये | “सप्र वित्तागमा धम्म दायो 

लाभः क्रयो जयः। विभागः सप्रयोगच्च सतृप्रतिखह णव 

च> मनुना तस्य धम्यं खत्वहेतुतक्त' तञ्च चत्नियस्यौव 

"खानी ऋक्यक्रयसंविभागपरिसहाकिगमेष बाद्मणखा- 

धिकं जग्ध चलियख विजित" निषि" वैश्यग्रूद्रयोरिति" 
गौ तमख्टतेः । “जयो रन्छ 1 डारिणाम्''रचः।“समदुःख- 

श्वखे कतवा लाभाकाभौ जयाजयो"गौता ] जि-क्सैरि 

अश् | ५ परमेश्वरे ए" तस् खवेभूतजयितवात् तथात्व" 
“नयो जयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः "'विष्णु स०। 

६जयन्ते इन्द्रएलं अद्चरजयात्तद्य तथाल युधिष्रि 

जय 

क्रोघजयात् युद्धतन्नाभकल्वाहा तदध तथात्वम् विराट- 

नगरे छद्मवेशेन स्थायिनः युधिषिर यथा गुद्धा' तन्नाम 

तथोक्तं “जयोजयन्तो विज्ञयो जयत्सेनो जवद्वलः। इति 

शुद्धानि नामानि तेषां चक्र युधिषशठिरः' भ°वि०५अन। 

पखग्निमन्धच्ते रो गजयात्तख् तथात्वम् ।€ दानवभेदे..जयो 

निङ्गन्ः कुपथस्च दानवो ररचुरेते दथदानवाधिपम्” 

इरिवं* २४२अ० । ¶०बिश्वामिलचतमेदे । “सधच्छन्दा 
जयचचं व देवल तथाष्टकः | कच्छपो हारितद्चेव विश्वा. 

मित्र ते चताः” २७अ„ । ११सोमवंग्ये खञ्चयन्टपएतर- 

भेदे "रेलएता बभूदृस्त सप्र देवद्तोपमाः । दिवजाता 

मनह्हा्मान चआयु्ौनानमावद्ः" इय् पक्रमे “खायो; 

पलास्तया पञ्च सव वोरा महारथाः। सखभालुतन- 

यायाङ्चु प्रभायां जज्ञिरे ब्टप |! न्षः प्रथमं यन्न 

दृद्गधस्द् ततः परम् । रम्भो रजिरनेनाञ्च लिषु लोकेषु 

विखुतः*इति खआयुएत्रभेदालुक्घ “अनेनसः छतो राजा प्रति 

त्रो सत्तायाः | प्रतिच्चनदतञ्चापि ख्ञ्चयो नाम 

वितः । इ्ञ्चयस्य जयः एत्रो विजयस्तसख चात्रजः” 

रि वं०२९अ० रेलस्योवशोगर्मजाते १रछतभेदे। “रेलख 
चोर्वशोगभात् षड्ासन्नात्रजा टप, । चायुः ताबुः 

सव्याय् रघो इ विजयो जयः?” भाग €।१५।१। 

दशमे ब्रह्मसावखिम्न्दत्रः !३दिजभदे "दशमो जन्ञसाव- 

खिरूपन्लोकदतो महान् | ततृद्धता भूरिसेनाद्या इवि- 

परतप्रख्ा दिजाः। इविष्नान् चकतः खले जयो मत्ति- 

स्तदा दिजाः" भाग० ८।१३।१० $ ४जनकवश्ये मेधिले 

पभेदे | “'जन्ना जनकः सोऽभेत् वेरेहस्तु विदेहजः 

मिथिलो मथनाज्जातो निथिला येन निञ्िंताणद््य् प- 

क्रमे ^शछुतस्ततो जयस्नस्रादिजयोऽसखराटतः दतः 

भाग०९।१२।१६ । सोभवग्ये १५द्ञ्जयद्ते १६सङ्ःवि 

न्टपद्ठते च । “कुशात् प्रतिच्त्रट्ात् खञ्जयस्ततद्तो 

जयः ; ततः चतः छतश्यापि जनने ह्यं वान् पः । 
स हदेवस्ततोऽहोनो जयत्सेनस्तु तवृद्धव । सद्ध,ति- 
स्तम्य च जय' चतघम्म्ं महारथः'? भाग० €।१७।१०| 

अत्र जयख दिघरा कोसेनात् तदये दौ जयौ ।१७दच्ा- 

बुवश्य विजननन्द्नन्दपभमेरे केम. । श८विष्ण् दौ वारिक- 

भेदे। जयविजयौ हि षिष्णहारपौ भगवदहक्षयः 

वैकृरयतानू नग्नान् खमकादीन् भगवदभ्यन्तरे गभ- 

माय निवाय वेत्रेण ताड़यन्तौ तेरभिशप्नौ श्हिर- 

रयाच्याद्यचचरभावेन च्ातौ ततृकथा भाय १।१६ च. 
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बि त. लय 

"“सानसात्म चता यु्रत्मूषैजाः खनकाद्यः ! चेरषि हा- 

या लोकान् लोके विगत्या: | त एकद्ा भगवतो 

कुण्डला मलाद्मनः] ययुँगण्ठनिलयं सप्रलोकनमस््रतम्" 

द्व्य् पक्रमे। 

^"तख्िच्नतीतख सनयः षडसव्जलयानाः क्ताः समान- 

वयस्ाव्थ स्प्रमायाम् | देवावचकच्चत ग्टहीनगदौ 

पराय केय्रङ्ण्डल क्िरौटविर इनेशौ ॥ सत्तदिरेफ 

बनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया स्ितचतटयवबाडध- 

मध्ये । वक्राश्वरवा कुटिलया श्फ्टनिगेमाभ्यां रक्ते 

येन च सनाय्रभसं दधानै | दाे^तयोनितिविशरु- 

भिंषतोरषटदा पू यथा पुरटवलृकपःटिकायाः । सर्वत्र 

तेऽविषमया नयः खटा ये रुचरन्त्यविहता 

विगताभिशङ्काः नान् वच्छ षातवसनांखतुरः कुमा- 

रान् इद्धान् दशाद्गंव्यसो विदिताकतन्त्वान् | नेत्रेण 

आारूतलतयतामदडणांस्तौ तेजा विदखष्य भगतप्रति- 

शूतशोलौ | ताभ्यां भिषत्खखनिभिषेष्र निषिध्यमानाः 

स्वहेत्तमा अपि इरेः प्रतिहारपाभ्याम् | चः 

चष्टरमदिदचितभद् ैषतक्षामानुजेन शचसात 

पञ् तात्ताः। श्रौख्नय ऊच्ः। कोवार्ङेत्य मगवत्- 

पिच्य यो्ध सद्र्मयां निवसतां 

लख्खिन् प्रशान्तषुरुषे गतविय्यष्े वां कोवाकवतङुह- 

कयोः परिशद्चनोयः। नान्तर" भगवतीह समस्तङुता- 

बात्ानमान्नि नभो नभसोव धीराः | पश्यन्ति यन 

बुवयोः सरलिद्भिनोः किंव्य्त्पाषद्तं हा,दरभेदि भवं 

यतोऽख । यहा भहुष्यपरमस्य॒विज्गरढ भतत्: कलः 

प्रस्टसिक धीमह्हि मन्द्धोभ्याम् । लोकानितो वजत 

मन्तरभावदटया पापोयसरस्य इमे रिपवोऽख यत । 

लेषामितीरितसभाववधाग्यं चोरः त ब्रह्मदण्डमनि- 

 बारयमस््रपूगेः । सद्यो इहरेरलुचरादुर विभ्यनस्तत्- 

पादम्रहावपततासतिकातरेश्य | भयादवोनि भगवद्ध- 

रक्षारि दण्डो योनौ हरेत छरहेलनमधययेषम् | 

भाघोऽनुतापकनथा भगवत् ख्डतिन्नो भोहो भवेदिह 

व नौ वजतोरबोधः। णवं तदेव भगव्रानरविन्द्- 

नाभः स्तवानां दिबुध्य सद्तिक्रममाय्यं हृद्यः । तिन् 

विष्मख्लभावः। 

ययै परम्ंसमहासनीोनामन्वे ष्योयचरणै चलयन् 

सहश्रीः," | ततः कुम रेः मगवन्व' दा तां , तत्- 

स्तु ति्चपव्ग्याक्रम् । 

“शति तद्खतां तेषां शनौनां वोमधभिखास् । एति 
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रतौ हौ पाषदौ मद्य जयो विजय ए च| कदर्थी 

कय मां यददो बह्वक्रातामतिक्रमम् | यसव तयोष्टंतो 

दख्छो भवद्भिमांमनुवतेः । ष एवादचुमतोऽखाभिख्ं नयो ! 

देवेदनात्* ततः कथाथेषो यथा 

भस्रीभगवाचुवाच | रतौ चरेतरगति' प्रतिपद्य खदयः 

संरम्भसम(.तसमाध्यदुवद्धयोगौ । भयः सकाशष्ठपया- 

स्त आशु योवः शापो मयेव निभितस्तद्ैत विप्राः! । 

खौब्रह्मोवाच। अथ ते सनयोदष्ा नयनानन्द्- 

भाजनम् | रकुण्डः तदधिष्ठान' विकणढञ्च खयं. 

प्रभम् । भगवन्तः परिक्रम्य प्रण्िषन्यानुभान्ध च| 

प्रतिजम्न्.: प्रहदिताः शंसन्तो ष्णी चियम् | मग- 

बानहगावाह यात सा मैदटमस्तुसाम् । ब्रह्मतेजःसम- 
योऽपि न्तुः नेच्छे तन्तु मे। मयि सरम््योगेन 

निस्तोयं जह्भहेसनम् | प्रत्येष्यत" निकामं भे कालेना- 

ल्यीयसा एनः । दाःस्यावादिश्यं भगवान् विमान 

शर णिभष््स् | सर्वातिशयगं लच्छय्ा जुट खच्विष्ण - 
माविशत् | तौ तु गौवांण्टषभौै दुस्तराइरिलोकतः । 

इतच्चियौ नह्मशापादभूतां दिगतखयौ । तदा विक्घण्ड- 

धिषणात्तयोनिपतमानयोः | हाह्ाकाणे मद्ानाङी 

दिमानापरेषु इलेकाः ' | तावेव धुना प्रष्ठी पापेद्- 

प्रवरौ इरेः| दितेजठरनिर्विट काश्यः तेज खश 

म् | तयोरष्ठरयोरव्य तेजसा यमयो वः। 

खाक्तिप्न तेज एतहि भगवांस्तदिधित्स ति? । 

भाग° ३।१२ अ०--१६ अ । जयति संख्ारमनेन | जि 

करणे अच् । १६अारतादौ यन्यमेदे ।५जद्धचा रिका 

भविष्यषएुराणम् ““खषाद्श् पुराखानि रामख चरितं तथा। 

विष्णुघम्प् द्शास्तराखि शिवधम्बाञ्च भारत |] काष्णा- 

ख्यः पञ्चमो वेदो यनृमहाभारतः नम् | सौरा 

धम्मं राजेन्द्र | मानयोक्ता महीपते! | जयेति नाभ 

एतेषां प्रवदन्ति सनीषिश्णः” इति “नारायखं नम- 

ष्छत्य मरद्धेव नरोत्तमम् । देवँ सरखतौद्धौव ततो 

जयखदीरयेत्”खपएराणारम्भ पायक्ञोकः। श"द णहार 

म्टहे शब्दा्यगिवि घटिऽपेमध्ये अष्टाविंशतितमे २१यनसरे | 

तत् फलं यथा^'क्तनियाञ्च तया वैश्याः खूदराञ्च नटनतष्काः। 

पीड्तिास्ते वरारोद्धे! जये सरव न संशयः?” ज्योत° | 

जये कुशलः ऋाकषा० कन् । जयक जयकृश्ने लि" । 

२्कुरारातुचरनागमटे | ̂ ्ददाबग्निपुत्रख महापार 

४ 
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ष्दावभौ । जयं महा्जयञ्चोव नागौ ज्वलनसूनवे 

सा०्य०४६अ* | रश्टूपद्राजषलभेरे (जषान सुरथं 

नाम दूपदश्य सेत विभुः । एनः शवुञ्चयं नान रय. 

ग्यादजं रण्ये। रथनोक' जयानकः जयञ्चानन निजन्नि- 

वान्*भा द्रो १५६ चर । २ ४्थकजु ने «यदि नोत्तिष्ठति 

जयः पिता मे नरसत्तमः] अस्वे व र योह शे शोषयिष्ये 

कलेवरस्'* भागाश्च ८न्ड० | भातरः प्रति ब्ब्वा- 

नोक्तिः ।“ इ का सोऽबवोत् लं सचिप्रपतिं जयः" 

८१० । ९५ छतराद्एुमभेदे । «दर्योघन प्रश्टतयो युखुत्द्ः 

करशस्तथा । ततो इुःशासनश्वौव दुःसह्शोव भारत || 

इ्मखो विकर्णं चिलसेभोविविशतिः ¦ जयः स्यतत 

चव पुरुमिनच भारत } । वैशयाएलो युयुतृ्चञ्च रका- 

दथ मङ्ारथाः” भा० खार ६९०) ` 

जयकोलाहल ए जयद कोलाहषो यखिन् । १पाथक 

कोड़ा शन्ड्चर | ६त० ¦ ३जयध्वेनौ | 

जयडठक्षा खली जयद्विका ठका | वाद्यभेदे । 
जयतौधे ग सोर्थमेरे शिवषए, । 
लयतसेन इ०१पिराटनगरे कद्रवेथिनि नले पावे} जय- 

शब्दे दश्वम् । लयन्ती शेनाऽख्ड ! रविक्रान्तसेन्यके पे । 

श्मागधन्डपमेहे । “मगध जयतसेनस्ते घामासोत् स 

पार्थिवः । अष्टानां प्रवरास्तेषां कालेयानां मह्ाद्धराः'” 

भाग आ. ६७ अ० | ४गरुवंश्यो सावेभौमाख्यन्डपएने । 

“अहंयातिः खलु शतवौयं दष्हितरपयेने भालु- ` 

मतौ नाम तखासख्य जनने सावैभौमः । शाविभौभः खल् 

जित्वा जहार शकेयं चनन्दां नाम ताखपयेभे तखा- 

मस्य जश्न जयत्चेनो नाम । जयत्सेनः खलु वेदभ्गँ 

सुपयेने छश्वुतां नाम तखामख जंन्ने आअवाचीनः'' भार 

चा ९५ अर । ५सोमवंश्य अहीनन्टपएनं च । जय- 

शब्दे सलं दयम् । 

जयद् त्त ए० इन्दरपुते जयन्ते हेषच° । 

जयद्गा स्त इगस्ति मेदे नन्दतत लच्णं तन्त्रसार काला 

स्राभां कटाच्ररिक्रनभयदां सौ लिबधेन्द्रेखां शद" 

चक्र' शणाथं निशिखभपि (तरि्लस्) करोरदहन्नीं लि- 
नेनाम् । सिंइस्छान्धाधिष्दा विभू वनमखिलं तेजखा पर - 

यन्ती ध्यायेद् दुगा" जयाख्यां लिदशपरिषटतां सेवितां 

शि्चिकामेः' । अयाः मन्त्प्रयोगा टिक तैव दणश्म् । 

छयषैव इ गीतगोविन्द्काव्यक्षारके नेन्दुविल्वसामवाखिनि 

कषिभेरे ^भावं ङ्गा रदारखनजयजवदेवसख विष्वग् - 

जय 

वचांसि" गोतगोर [ शब्द् दश्यम् । 

जयह्ृलत प° विराटावाक्े ऊदयवेशिनि पाण्डवे सटेवे जय- 

जयद्रथ प पौरवे ठडन््नसो पद्य यशोदेव्यां जाते एब- 

भेदे । तदुत्म्तिकथा “हृ हदुभद्तो यस्तु राला नाशा 

न्ना । तस पलीहयच्चासीह नतेयरते शभे । 

यशोदेवी च सत्या च ताभ्यां दंश्स्वु भिद्यते। जय- 

दरधस्तु राजेन्द्र॒ | यशोदेव्यःं व्यजायन'* इरिवं ° ३१० 

सिन्धुदेशाधिपडद्गच्चतचते रराजभेदे। ख च एतराष्कन्धां 

इःशलादछपयेमे। ख॒ च सौवौरदेशाधिपः ““जयद्रयो नाम 

यदि खतस्ते सौवीरराजः छभगे! स एषः” भा०व०२६४ 

खच द्रप हृत्वा पलायमानो विजित्य भौमेनग्डहीतो 

ञुधिषिरान्नया सक्तञछ्च। ततो निर्वेदमासाद्य तपसा 

तोषितात् श्द्रतो वर लेभे ततुकथा यथा . 

“लवद्रयसतु संप्र च्छ श्वावरादुद्यतायुघौ । प्राधा- 

वन्त॒ यंमव्यगो जोवितेपश्ठः खदुःखितः । तं मीमखेनो 

घावन्मवती्यं रथाद्खली | अभिद्रुत्य निजगाह 

केशपक्ते हाभषणः | सचद्यम्य च तं भीमो निष्पिपेष 

 महीतले। शिरो ग्टहीत्वा राजानं ताडयाम 

चैव ह । एनः सक्चीवसानख तखोत्पतितठमिच्छतः } 
षदा मधं महाबाद्धः प्राहरहिलपिष्यतः । तख जाह 

ददौ भौमो जन्ने चेनमरलिना। स मोहमगभद्राजा 

प्रहारवरपोडतिः। स्रों भीमेन" तु वास्याभास 

फाल्गुनः । इलायाः छते राजा यत्तदादेति 

कौरवः} भोम उवाच । नायं पापसमाचारो भत्तो 

जोवितुमहेति । कष्णायास्तदन हांयाः परिक्ञष्टा मरा-. 

धमः | किन्, शक्य मया क्तः यद्राजा सततं णौ । 

लञ्च वाक्या बुद्धया सदेवा्मान् प्रवाधसे। रव- 
रक्वा सटास्तस्य च्च चक्र कोदरः | अधं चन्द्रथ 
वाणेन क्रि्धिदबुवतस्तदा । विकल्ययित्वा राजानं 

ततः प्राह कोदरः । जौषितञ्चच्छषे मद ! हेः भे 
गदतः श्ट । दासोऽखोति त्वया वाच्यः संसतृच्च च 

सभा च। णवं ते जोवितं दद्यामेष ङडलिनो 

विधिः। रवमस्तिति त॑ राजा कध्यमायो जयद्रथः | 

प्रोवाच पुरूषव्यात्नर भोममादवथोभिनमरु | तत एनं 

विचिष्टन्त' ब्धा पार्थो हक्ोदरः। रथमारोपया- 

शाख विसन्न' पांश्युख्छितम् । ततस्त रथमाश्वाष्य 

भौमः पार्थांहगस्तदा । अभ्ये व्याच्रममध्यस्यमम्यगच्छदू- ` 

ञुभिष्रिम् । दभेयामाव भोभस्ु तद्वस्य' जयद्रथम् । 
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तं राजा प्राहसद्ःदा खच्यतासिति चात्रवौत् । | 

नच्चावोह्धोमो द्रौपद्याः कथ्यताभिति। दासभावं 

गनो द्योष परारड.नां पापचेतनः | तद्चवाच ततो 

च्चे्ठो स्नाता सप्रणयं वचः। शद्ध ममधमाचार 

प्रमाणः यदि ते वयस् । द्रौपदी चान्रवीद्धोममभिवीत्तय 

युधिषिरम् । द।सोऽ्यं खच्यतां रान्नस्वया पञ्चसटः 

स॒ शुक्रोऽभ्येत्य राजानमभिवाद्य युधिषिरम् | .कतः। 

ववन्द विद्धो राजंस्तां दा छनीं लदा | तद्धवाच 

णो राजा धर्मपुत्रो युधि^ढरः। तथा जयुद्रथ 

इष्टा ग्टहीतं सव्यसाचिना । दाशो गच्छ शक्तोषडि 

सैवं काषः पनः पुनः| स्त्रीकामञ्च धिगस्तु ग्धां 

द्रः चटद्रसहायवान् । एवंविधं हि कः कुथां वद्धः 

पुरुषाधमः | गतसत्वसिव न्नात्वा कत्तारमद्भद्य तसू । 

संेच्छ भरवच्रष्ठः कपाञ्चक्रो नराधिपः। ध ते 

वदतां बुद्धिमां चाधर्म मनः कथाः । साश्वः सरथ 

पादातः खल्ि गच्छ जयद्रथ ! | एवछत्तस्तु घतोडस्तु ष्णो 

किश्चिदवाङन्छ्धः । ज शरम राजा इःखान्तौ गङ्ा- 

हाराय भरत | सदेवं शरणं गत्वा विद््पाचछमा- 

पतिम् । ` तपद्चचार विषलं तद प्रीतो इषध्वजः। 

बलिं स्यं प्र्न्टदशात् प्रीयनास्िलो चनः | वर“ 

श्चा ददौ देवः स जसा चच तच्छ} जयद्र 

उवाच । समस्तान् शरथान् पञ्च जयेयं युधि पाण्ड- 

वान्। इति राजावरवोदव नेनि देवस्रमब्रवौत्। 

भच्धेश्वर उवाच । जव्यांचाष्यवध्यां्च वारधिष्यसि 

तान् युचि। कतऽजु नं भड्ावाह्क' नरं नाम दरे 

श्रम् । वद्या तश्नतपसं नारायणसहायकम् । 

जिव दर्वलोक्ञाना देवेरपि दराखदम् | भया दन्त 

पाशम् दिव्यमप्रलिमं शरम् । वाप डोकपलभ्यो 

बश्षादौन् स महाशरान् ” । 

शप्रधानं शस्त्रयिदुषां तेन छष्णेन रच्यते । रहाय 

षणडरोकाच्चः च्रीमानतुलयिक्रमः। समानख्यन्द्ने 

पार्धमास्याय परवीरहा न शक्यते तेन लेतः 

लिदनैर्ाप दुःसद्धः। कः पुनमाहषो भावो रथे पाये 

विजेत | तमेकं वर्जयित्वा त॒ खैः यौधिष्ठिरं 

बलम् । चतुरः पाण्ड़वानाजन् | दिनैकं जेष्यसे |. 

रिपू" च च भारतयुद्धकाले द्रोणर्ितचक्रव्य हदा 

स्वित्वाऽलु नसते युधिष्रादीन् चतरो भ्वातृन् जिगाय । 

अभिमन्यद्च जवान । तद्धधकपितेनाच्ज्, नेन चुः 

ज्यं 

शर्या स्तमयात् प्रागेव त्वां न्ता तथा त्वामहत्वा खयं 

वा अत्तेति प्रतिन्नाय स नितः तच्छिर न्यन 

तप्र्तस्तत्पित॒ह्स्तेऽल्चितं शरपरम्परया पातित 
तेन च त्च शिरसो भूमौ पातनेन सथिरः शतधा. 
भत तत्कथा यथा भाग द्रो° १४४ चर | 

“रतज्िन्नेव काले त दरुतं गच्छति भास्करे । अत्र- 
बौत् पाण्डवं राजंस्वरमाणो जनाहनः । रष मध्ये 

लतः षड्भिः पाथं! वोरैमज्ारथैः। जीषितेष- 

लेडावाह्नो ! भोतल्िष्टति सैन्धवः । रताननिर्सित्य रखे 

षद्धथान् रुषरषेभ ! । न शक्यः सेन्यो इन्तु' यन्तो 
निर्व्यांजमजन । योगमत्र विधाखामि श्छ स्यावरथं 
परति। अस्तः गत इति व्यक्त प्रच्छयेकः स सिन्व्- 

राट् । इरण जोविताकाङ्क विनाथा" तव प्रभो | | 

न गोपश्ति इराचारः स आत्मानं कथञ्चन | तवर 

द्रि प्रहतेव्यः त्वयाख ङुरुषत्तम | व्यपे्चा मेव 

कर्तव्या गतोऽस्तमिति भास्करः । णवमस्तिति बमल, - 

केशवं प्रत्यभाषत । ततोऽखटजच्सः लष्णः द्र्यस्ा 

वरणं प्रति| ग्रोगो योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो 

रिः । खट तमसि शष्णेन गतोऽस्तमिति भास्करः | 

त्वदीया ज्पूर्योधाः पायेनाथान्नराधिप ! । ते ष्टा 

रणे राजन्नापश्यन् सैनिका रविम् । उच्नाम्य ङ्गा 

तदा खच राजा अयद्रयः। वीक्षमा्े ततस्तच्छिन् 

सिन्वुराजे दिवाकरम् । षनरेवात्रवौत् लष्णो धनञ्जय- 

मिदं वचः | पण्य सिन्धुपतिं दोर प्र ्लमाणं दिवा- 

करम । भयं विुलश्वत््ज्य त्वत्तो भरतसत्तम । यं 

कालो महाबाहो | वधायाद्य इुराढ्मनः| श्ये 

केथषेनोक्तः पार लः प्रतापवान् | न्यवधीत्तावकं 

सैन्य" शरैर काम्निसचरमैः *› । 

“वं तान् व्यकृनचौव्य त्वदोयान् स महारथान् | 

चच्लह्णार शरः चोर पाण्डवोऽनलसच्विभम् | इन्द्रा 

शनिसमप्र्यं  दिव्यभन्ताभिमन्तितम् | सवभारसहं 
अश्न्वमाल्लाञ्खितः महत् । व्ञेणास्त्ेण संयोच्छ 

विधिवत् कुरूनन्दन: समादधन्डहबाद्गांण्डोवे 

चिप्रमजुनः। तल्जिन् सन्धौयमाने तु शरे ज्वरन- 

तेजसि । अअन्तरौच्वे महानादो भतानाजभवन्न,पः । 

दटव्रवी शच एनस्तत्र त्वरमाणो जनादहूनः | धनञ्जय | 

शिरस्षछिन्धि सेन्ववस्य इरात्मनः। च्स्त' भहीधर- 
चरेष्टः यियाख्ति दिवाकरः । गश्टणुष्वं त्च काथ" मे 
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जयद्रयबधं प्रति। इड़चलः चैन्ववख पिता जगति 

चिचत: ख. कालेनेह सहता रेन्धवं प्राप्रबान् 

तम् । जयद्रथममिनन्न ! तद्धोवाच तदा न्डएम् । अन्त" 

ता पुरा वाणी मेचदुन्दभिनिखखना | तवात्मजो मलु- 

ष्वेन्द्र ) कञकशोलदमादिमिः] गुखमेविष्यति विभो ! सदथो 

वंशयोद्योः, चंन्तियप्रवरो लोके नित्व भराभिसत्- 

सतः | अत्र भिबुंष्यमानस् संखे त्वस्य धन्विनः | 

चिरण्ड त्सति संक्र् डः शल् रारुचितो भुवि । तच्छ्रुत्वा 

चिन्बुराजञ्च ध्यात्वा चिरमरिन्द्मः। च्चातौन् सर्व्वाँतु- 

काचेद्' यत्स हाभिनोदितः। शूंयामे युध्यमानख 

बतो महतं धरम् | घरणयां मस बुनख पातां यव्वात 

यः शिरः| तद्धापि शतश्ता सदं फलिष्यति न रुंशयः । 

शवङ्का ततो राज्ये स्यापयित्वा जयद्रथम् । दइच्नो 

वन" यातस्तपञ्लोय' समास्थितः! स त्यते च तेऊखी 

तपो घोर दुरासदम् । समन्तपद्धकादखादट् बह्हिवीनरके- 

तन {| तद्माव्जयदरयख त्व' शिरस्द्ितत्वा सहाद्टषे | 

दिव्ये नास्े ख रिषन् ! वोरा तकभ णा । सकुण्डलं 

धिग्खुषतेः प्रभञ्चनषठतादज ¡| खउतृसङ्ख पातयाद्याश 

इद्धशत्रख भारत ! । अथ त्वमद्य मृ्नं पातयिष्यसि 

भूते | तवापि शतधा स्वी फलिष्यति न संणयः। 

यथा खेद' न जानोयात् श राजा तपसि स्थितः । तथा 

र कुरश्रेह ! दिव्यमस्त्रशपाचितः } न हासाध्यमकाय्े 

बा विद्यते तञ किञ्चन । सनस्तेष्वपि लोकेषु विषु वास- 

वनन्द्न ! । एतच्छ्त्वा त वचनं खक्णो परिसंलिहन् । 

इन्द्राशनि समस्यथे' दिव्यमन्ल्र भिम्तितम् । सवैभारसद्ं 

: अश्द्न्धमाल्याश्धिंनः शरम् । विसस्नाचुं नस्तूखे' 

सैन्धवस्य बधे टतम् । ततो धनञ्चयः शीधु शरं त 
भास्करत्विषम् । उच्जिहोषः शिरः कायात् सैन्ववन्ड 

महात्मनः । स पायैशजनिचंक्तः अरः ण्ठेन इवाशुगः | 

दत्वा शिरः सिच् पतेरुत्पपात विष्डायसि | तच्छिरः 

विन् राजख भरेदङ्ंमवाहयत् । इं दासपरहरीय 

ब्दा हभेशाय च । शरः कदम्बकोरत्य काले तख्खिङ 

पाण्डदः | योधयामास तांच्चौव पाण्डवः ष्णा 

रथान् | ततः पमहद्ाचयं ̂  तलापण्याम भारत | सम- 

न्तपञ्चकाट्बाद्य' शिरो यद्र हरत्ततः | एतश्जिन्चेव काले 

व इद्वचनो महोपतिः। शन्छा्चपास्ते तेजसो सम्बन्बो 

तब मारिष ! | चउपाङोनखछ तख्ाथ लष्णकेथ' सक्र 

चम् | शिन्युराजख मङ्खानरबक्ग समपावयत । 

तख्योद्धङ् निपतितम् शरस्तद्चारुकुयछलम् | दद्ध 

नख न्धपतेरलङितमरिन्द्म | । ततोभीतस्तं तद्याय 

खद्धचन्रसख भारत.) उन्ति्ठतस्तत् स्सा शिरोऽगच्छ- 

रातम् ] ततस्त नरेन्द्र एवम नि भृतकम् ` 

गते तस्यापि शतधा मद्धो गच्छद्रिन्द्म | ततः स्शख 

सेन्यानि वियः जग्म रक्तमस् । वाघ्ुदेव' रुबीभत्स 

प्रशं दसं हा रथम् । ततो विनि इते राजन् ! खिन्च्- 

राजे किरीरिना। तसस्तदुवाच्चरेवेन खंहत भरत- 

पेम ! | पञ्चाजन्नातं ह्ोपार | तव पतरौ: सहातमेः। 

वाद्धरेबप्युक्तोयं मायेति पसम ! | 

“जयद्रयबषे राजन् ! दुरयधनधनञ्जयौ । सवितारं 

निरीक्ते पीडा बाना बधू^रव" खङ्खटः। 

जयद्रधवध एण्जयद्रथद्य वधमध्िशय ङतो सन्धः च् त्य. 

आख्यायिकायां लुपि. व्यक्तिवचनल्वात् घु स्वस् | भारत- 

दोष्णपवाँन्तगति खवान्तरपमेरे त्च द्रो पर्वे ८५ अध्या- 

यादवि १५१ खध्यायपरयं नस् ^“जयद्रयवधः परे चटोत्- 

कचवधस्ततः” भा०खा० ख) अवान्तरपर्वा्तौर । 

जयद्रधविमोन्षणं न° जयद्रयख विभोच्चयमधिशन्य रतो 

स्पन्दः ऋण. तद्ध आख्यायिकायां लुपि व्यक्तियचनत्वात् 

ङ्खोवता | भारतवनपवानगते खवान्रपर्वैमेरे तञ्च पष 

बनपैखि २७ चध्यायात्मकम् । “द्रौ प्दोहरणं तत्र 

लयद्रथविभोच्तणम्" भा०आखा० १० चवान्तरपर्यौक्तौ । 

जयन् ए कुरुषेनानोमेदे ¡ “कमना: परक्रायी जय- 
धर्मा दशनः । रते त्वामलुयाख्चन्ति पत्तौनाभयुतानि 

षट्” भार द्रो १५६ चख. । 
जयध्वज ए" कातवो गया जज नख तनये खादन्त्यो दपमेरे 

“रसेन रञ्च व्णोक्नीः कष्ण एव च | जयध्वज्च 

मान््ासौदट्ावन्त्यो पतिणहान् | कात्तंवीययं सय तनया 

बीयय वन्तो महावलाः। जयध्वजस्य घुन्रस्तु तालजद्को 

 भहावलः'' हरिवः ३४ अ. | 

जयन न° अि-करणेच््ट् | १इहयादिसच्राहे “वरङ्गि्ो 

जयनयुलञ्च बाजिनः''माघः। भावे ल्युट् ।२जवे मेदि° । 

जयन स्त्री इन्द्रक्न्यायाम् लिका | 

जयन्त ए लि-भ। !न्द्रएत्र आभरः २्शिवे शचन्द्र च 

लिका० शिराटायासे इष्यवेशिनि ४भीमे तख तथायुद्य- 

माभता जयशब्दे दृश्या । ५ विष्णौ “जयन्तः खब- 

विच्लयो" प्ष्णुस । ६सद्रभेदे “अजेकपाद वभो 

विष्धपा्ोऽव रेवतः) रर ब्द्धप्च तरम्बकश्च 
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छ्रेश्वरः । सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकौ चापराजितः" 

जान जा० २न्द क| रटरोक्तौ “अलैकूपादद्िषुन्नो 

चिद्धपाचद रेवतः । इर बड्द्टपञ्च व्म्बकच छर 

श्रः | रद्रा एकादश प्रोक्ता जयन्तश्चापराजितः" 

विष्ण धर ““यथा जयन्तेन अचोपुरन्द्रौ” "विविद 

पश्व पतिं जयन्तः? इति च रवः । तालभेदे खाद 

ताले जयन्तः खात् श्टद्ाररख्खयुतः सूद्सख्या 

चरपद् थायुदडिकरः परः” सङ्गो तदामोद्रः । 

जनयन्तो सखी जि-क गौरा डोषर। शर्मा शक्तिभेदे 

(जयन्ती मङ्कका कालौ मद्रकारौ कपालिनो ) दग 

शिवा चमा धाल्ी स्वहा स्वधा नमोऽस्तुते कालिषएु० । 

रजयन्तभगिन्यां शक्रएुत्रयां श्पताकायां च मेदि° । 

४सनामख्याते टच्तभेदे सा, च नवपलिकान्तर्मता “कदलौ 

दाडिमी धान्यः हरिद्र मानकं कुः । विल्वोऽशोको 

जयन्तौ च विन्नेया नव पतिकाः” इग चौ पडत, :| तद्- 

चिष्टाती देवता च काचचिको मूलं तत्नैव दयम् । 

(जयन्तौ मदगन्बाढय्रा तिक्रा चेव कटृच्णिक्रा । कमि- 

भल्ामजित् ख्याता कण्ठगोषणक्षन्यता । लष्णा रसा- 

यनो तवर सव सर्वत्र पूज्यते" राजनि° । ^ तच्छाक विष- 

दोषन्न' च्य मुर {हिमम् राजव० जय घग्यच्च 

कुरूते जयन्तोसिति तां. विडः । रोहियोसह्डिता 

, डष्णा माते च शखावयोऽ्टलो । अद्ध रात्रादधश्चोह्ध' कल- 

यापि यदा भवेत् । जयन्तौ नाम सा प्रोक्ञा सर्वपाप 

प्रणान्रिनी'" ति त च्कान्दोक्ते ५चरावणकष्णादमौ 

रोह्हिसोयोगे कष्णा्टमोशब्द् २२२१ एवित; । “भि- 

{जिच्नान न्नः जयन्ती नाम शवर, इद्ध तौविजयो 

माम यत्र जातो लनारहनः' इरिवं° ६०अ० “यतर 

स्लोञ्चगतयन्द्रो लम्नादेकादथे सितः) जयन्तो नान 

योगोऽयं - शत्र पच्चविनाथलत्”” ज्यो तघोक्तं ईवात्रायोग- 

विसे शु०।““प्रभावनीौके तनवे जयन्तोः माघः। खाये क। 

जयन्तिका तत्राय संज्ञायां कन् । हरिद्रायां राजनि° | 

इगौसखीभेदे च । तद्धे दाख काशो०४ऽचअग्दर्भिता यथा । 

५यया जया च विजया यथा चग जयन्तिका । श्यभा- 

नन्द् सुनन्दा च कौरूटी च यथोमिला। यथा 

चम्यकणाला च यथा मलयवासिनो। ` कपूरलतिका 

यद्वदद्धगधारा यथा श्भा । अथोका च विशोका च 

था कमलगन्विनी । यथाच मन्द्निःच्वासा यथा 

इऋगमदोततमां । यथा च कोक्िलालापा यथा मयूरः 

७६५ 

भाषिणी । गग्ष्डनिधि्यहददक्तन्ना यथा च सा। 

इगच्चेङ्कितन्ना च यथा कंतमनोरथा । पानचित्तह्रा 

यहनत्तथा स्तं षा ल्त णा'” | 

जयपत्र न° जयद्छचकं पत्रम् । रान्ना दत्ते जयद्चके 

पत्रमे राजकीयलेख्यभेदे । राजलेख्य पल्" च चतिध' 

यथाह विष्टः ““रान्नः सखस्तस युत ससुद्रा च ङ्कितं 

तथा । राजकौय' इतं जेख्य' सवेष्व धु साक्तिमत् । 

शासनः प्रथरु चेयं जयपल्र' तथाऽपरम् । चान्नाप्रख्या- 

पनापनन' राजकोयं चठविधम्' । जयपत्रलच्तणभेदादिकं 

वीरभि दर्थितं तत्राह व्यासः 

«व्यवहारान् खयं ष्टी खुत्वा वा प्राड़विवाकतः। 

जयपलन्ततो दद्यात् प्ररिन्नानाय पार्थिवः | जङ्कमं 

स्यावरं येन प्रभाेनात्सातृढतम् । भागाभिशाप- 

सन्दिग्धे यः सस्यग्विजियौ भवेत् । तदे रान्ना प्रदा- 

तव्य' जयपन्र इउनिदितम् । पूर्ववोत्तरक्रियापादं तव्- 

प्रमाणपरौच्चणस् | निगद् क्टतिवाक्यञ्च यथासम्थ वि- 

जितम् । रत्ये समासेन जयपल्मो ऽभिरेखये दित? 

प्रला्स् यग णात् क्रियापदेन प्रत्याकलि तमन् 

ग्टद्यते | परिन्नानाय प्राङ्ध्रायद्य बोघनरय । भागेऽ- 

भिशापे वा सन्द्ग्धि । विवादपदमलोपलच्णम् । 

तेन विवादविध्यो यो यत्र॒ विवादे स ततन लेखनीयः । 

जयपव' राजकद्राद्भितं कायं मित्याह इृदवशिषठः 

“यथो पन्यस्तसाध्थाधे' संयुक्त सोत्तरक्रियम् । सावधा- 

र्क्व जयपल्रकखच्यते | प्राड विवाकादि हलाङ्धः" 

खद्भित' राजघद्रवा'” | अत्र च राज्ञः सभ्यानाञ्च खड 

खतो ऽप्यपिल्ितः इत्याह कात्यायनः ““सिङ्धनाथंन 

संयोच्छो वादौ सत्ारपूवकम् । लेख्यं सखहस्तसंयुक्तः 

तख दद्यान्न पाथिवः | सभाखदद बे तत्र खनिथास््- 

विदः स्थिताः} यथा वेख्छविधौ ततर सख हस्तन्दव्युरेव 

ते” । कवित्पश्ात्काराख्योऽपि जयपन्रभेद् उक्तस्तं नेव 

८ ऋनेन विधिना लेख्य पद्चात्कारं बिडुबु धाः | निरस्ता 

त॒ क्रिया यन प्रमाणेनैव वादिना.। पञचात्कारो भवेत्त 

न सवाद विधौयते। अन्यवाद्यादिहोनेभ्य इतरेषां 

प्रदीयते । इनत्तादवादसं सिञ्चन स्याव्जयपलक मिति |” 

जयपाल ए° जयं पालयति पालि-अण् उपर । विधौ 

२ विष्णौ शभ पाडे च शब्द्च० (जमाल गाटा) ४स्तनाम- 

याते इचचभेदे ¦ ˆ“जयपालः कटुः पाके उष्णय व विरे- 

चनः | शंमिश्चश्नामजटठरामयद्त् दोपनोमतः'' राजनि९। 



जय 

जयपुतरक ए एव इव एलकः जयस् चकः पुलकः । पाथक- 

भेदे शञ्द्र° । 

जयप्रिय ए* विराटन्धपभ्व!हमेरे । ५गजानोकः तानोको 

वीरभद्रः छदभनः | शतध्वजो बचानीको जयानोको 

खजयप्रियः विजयो लब्धल्च्यञ्च जयाश्चो रघवाडनः । 

द््रोदयः कामद्ेधो विराटश्वातरः शमाः") भा" द्रो" 

१५८ च | श्ुररादचरमादभेरे स्त्री "“कचाऽ- 

स्विका रिच्छ्. दिकः श्ोशषाकचत्वरवासिनो । मङ्गला 

स्वस्तिमतो बुद्धिकामा छ्यरिधा"' भा° चटा 6७ अर 

जयमङल ए* जपेन मद्न्लमसख्मात्.+ 

अब्द्रला०५चदरवि*धतिवख ङ्क: कथितो लयमद्धरः । 

श्दङ्गारवीरयोरेव ताले चाचषुटे च स” सद्खोतद्ार 

१राजबाद्य हस्तिभेदे 

क्त रभरुबकभेदे च | 

जयमङनलरस पु* जयेन रोगजयेन मङ्गलं यद्मात् ताठ्थो 

रसः| वेद्योक्ते सवेञ्चरनागके अ षधमेदे । “हहिद्ध,ल- 

हम्भव स्तं गन्धकं टङ्कणं तथा। तारः वङ्क' भाचिकद्च 

सैन्वश्ं मरिचं तथा । सतं सवे" समाद्त्य दिद्युणं ख णं. 
भक् । तदङ्ग ̀  कान्तलौ इञ्च ूग्यभञ्मापि तत्र्म् । 

एतत् रषे वि चृण्यांय भावयेत् कनकद्रयेः । गेफालो- 

दलजेश्ापि दथमलरसेन च । किरा ततिज्ञककाघेस्तिवारं 

भावयेत् धौः । भावयित्वा त॒ तत्काय्यां युञ्चाद्यभिता 

वटी | अलुपानं प्रयोक्तव्य" जीरकं मधेसंयुतम् । ज्ीणं 

ज्वरं महाघोरं चिरक्रालसरुद्धवम् । च्वरमटविधं हन्ति 

साध्याखाध्यमयापि वा। एथगदोषांख विविधान् समस्तान् 

विषमज्वरान् । ५ १अेदोगतं र्मांसगेनभस्थिरेमव्ला४्गतं 

तथा | ५ अन्तगतं महाघोरं ६वद्किख्यञ्च विशेषतः । 

ऽनानादोषोद्धवद्चौव ज्वर रणुक्रगतं तथा| निदिलं 

ज्वरनामानं हन्ति श्रौ शिवशा्षनात् । जयमङ्गलनाभायं 

रषः ओरशिवनिन््रिंतः। बलपुषिकरद्यौव सश्रोगनिव- | 

कणः "मषज्यरल्नावलो । अन दियुणं सखणंभखकभित्यत् 
सर्ेधां समस्तानां वन्दमानं ततो दियं खयंभिति सख्यः 

कल्यः । प्रत्ये कापेचचया हिगुणमिति कण्ठः कल्यः | 

जयरात पु" कलिङ्कराजदतभेटे। कलिङ्कद्तयुद्धोपक्रमे 

“जयरातरथम्प्राप्य खडः सिं दूवानदव् । जयरात- 

मयाच्िप्यानद्त् सव्येन पाणिना भार द्रो०१५५अ० | 

जयवारादती्थं नर तोर्भेरे शिवु" । 
जयवाहिनी . खो जयस्य जयन्त वाश्हिनो । १च्याम् 

२इन्द्राणव्राम् हेमचण “चारुधारा भडन्द्राणो चेन्द्राणो 

[ ३०५६ } जया 

जयबादिनीति"" पाठान्रम् । कष्० ।९ जय युक्घसैन्य 
शी शब्दाधैचि° | 

जयशब्ट् ° जयद्चकः शब्द्: शाकन्त° । !जयध्वनौ | 
“उद्चर्नेक्षजयशब्द्विराविता शाम्” छ इ १० अ° । 

जयसिंह ए* जयपुराघौश्वर जयरिं हकसदूमाख्य्र्ति न~ 

यन्धकारके ऋपभेरे | 

जयसेन ए" जययुक्ता सेनाञख | !मागपे चटपमेरे ““चता- 
युधश्च कालिद्धगे जयंसेनख भागधः'' भा० सर ४अ्र। 

चायुन्पवशयो र्ह्ीनद्धते पभेटे। “सडहरेवस्लतो- 

ऽीनो जयसेनस्तु तवृद्धतः'” भाग* €।१७।१० । 

जयस्तस्प ४० जयद्छचकः स्तम्भः | देशान्तरजयागन्तरं ख. 

कोलति ख्यापनाथ रान्ना खाते जय चके खन्धे ।*“ ति- 
कूटमेव तलोदधे जेयस्तम्भ' चकार सः” “निचखान जय- 
स्तम्भान् गङ्गाज्ोतोऽन्तरेष सः” रघुः । 

जयस्वामिन् ए* काव्यायनक्खष्ध.तव्याख्थातृभेदे । “तत 
शिरः करैं चाप्रा्तौ तदहतिरिक्न' ब शरीरभा- 

` च्छादनीोयभिति जयखाभिनः" 

सत्रभाव्ये ककः । ` 

जया स्त्री जि-अच ।१जयन्तीटच्चे अमरः। रोगजयात् तद्ा- 
सथात्वम्। रदरगांसडचरोभेदे । जयन्तिकाशनब्टे दथयरम् । 

कव्याः खरौर १०।६।२ 

“नन्दा भद्रा जया रिक्ञा पूणां च प्रतिषतृक्रमात्› 
च्योगउक्तं उभयपक्लोयटतोयादमोबयोदशोङ्पे श्तिधि- ` 
भेदे ४हरौतक्यां भेदि०। ५षिजयायां (भाङ्ग) ६नील- 

` दूबयाम् । ऽखग्निमन्यदचे राजनि | पताका 

भेदे युक्गिकल्सतरूः | ““जयः कल्याखवचग चाकारो 

दातुवाचकः । जयं ददाति सानित्व' शचा लया परि- 

कोरि ता" हवै" जक्तनिरक्तियुक्ञायां €इगायाम् ।५जया 
त्व व्जिया चेव संयाभमे च जयष्दा | भमापि धिजयं 

देहि वरदा त्वञ्च सास्मतस्”' भा"वि०्अर इगासतुतिः । 

खाच गौग्यादिष् षोड़श मादु खन्यतमा | यथाह 

व्बहापरिशिटम् “गौरो पञ्चा शचौ मेधा घाविल्नी 
विजया जया । देवसेना सखधा खाहा मातरो शोक- 

मातरः । शान्तिः रिष्टं तिस्तुशटिरात्मदेवतया श | 

चादौ विनायकः पृञ्जो दान्ते च कुखरेवता?” । 

जयादित्य प° व्याकरणयन्यकारके विद्धे ३ । 

जयानोक इ1दषदष्लभेरे जयथन्दे डथयस् । रविराटभ्वात- 
भेदे जयप्रियशन्दे बथयरम् । 

जयावतौ खलो जय-अस्यरये मुए मख वः दंश्नायां दीष 
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डप् । कुमाराहचरमातुमेहे | ““जयाक्तौ माल 

तिका भ् वरत्रा भयङ्रौ" भार श* ४७ अ | कुमा- 

राहचरमातुगणोक्तौ । 

जयाव्डा स््ी जय' रोगजयमाबहति चा+वह-खच । 

भटटन्तोदश् राजनि° | [राजनि°। 

जयाश्रया स्तौ जयमाच्रयति आ+च्ि-खच। जरते 

जथांश्वः ए विराटभ्चातरि. जयप्रियशब्द् दशनम् । 

जथाद्वा स्त्री जयसखाह्धा पाह्का यखाः) भद्टनौहक्ते राजनि° 

जयिन् नि* जि-शौला्े इनि । जयशचौले 

जयिनि कामिनीसखे तेन खाडसमदुणितं एुनः”"काव्यप्र 

“(जगति जयिनस्तेते भावा नजेन्ट्कनाद्वः” सा० द° | 

“पौर स्यानेवभाक्रामन् तांस्तान् जनपदान् जयी?" 

रषः च्ियां डपु । 

जयिष्णु विन्जि-वा° द्व्, च । ¶जयशोले । “^चारूगयाञच 
अथा वीरा दुरावाराजयिष्णवः?' भा० टो° ३१ ० | 

जवुस् व्रि जि-स्सि। जयशौले। “वि जयुषा रथ्या 

यावभद्धिम्"* ऋ०६।६२।७ “वि जयुषा ययथुः सान्द्रः" 

१।११७।१६ ("जयषा लयभ्ोलेन'' भा० | 

जय्य ति° जेव" शक्यः लि-यत्^“क्यजय्ौ?” तदथै पाऽ्नि° 

जेत" शक्ये भरः ¦ “सोऽय मनुष्यलोकः घुत्रे सव 

जयखोनान्येन कम्म णा” शत० व्रा० १४।४३।२४ । 

जर ए" कृ-भागे छप । जरायां वयोहानौ “दादथार 

नह्हि तचख्जराय बर्षन्तिं चक्रम्"" ° १।१६४।११। रविना- 

शने च | “तितः जराय जु रतामदा्थाः'” ऋ०२।९४।१०। 
““ज्ञराय विनाशनाय" भा । 

जरठ लि. लु -बार ऋ | १ककंशे कठिने राण न्डपे षु" 

भेदि" रेजे विण्डेम° 8जरायां विश्वः“ नौरन्धास्लुः 

मालिखन्तु जंरटच्छे द्ानलयखन्ययः'सा० द्० | “खयमति 

जरडाः प्रकाभयुर्व्वः" माषः । ५ परिणते च | “जरटक्- 

। मलकन्द्च्छेदगौ रमयः" माचः। 

जरडो खली जु-बा ड गौरा" ङीष | 

वृखभेहे राजनि० | “जरी मधुरा थता सारिका 

खशविकारिषो | दाहरक्रदोषद्त् खा पद्छूनां इग्धदा- ` 

यिन” राजनि° । 

जरश नि ञ्-च्य्, । १जोे रजौरके श्टग्णलोरके ४सौव- 

चखवस्वे च पु" शव्द्र०। १ हिङ्कनि दैकणौषधौ मर | 
क्रासमे प° राजनि° । रशष्यजीरके खगौ राजनि* । 

“भदू जीवन्तो. जरण्ामथोमहि'” कऋ° १०।२७।६ । | 

«उद्यता 

{ २०५७ ] 

गर्स्ोटिकायां 

जर् 

जरायां स्नी“विप्र् जर णाद्पे युषः” १०।१९|८ “प्रात 
जरेथे जरणेव कापया” १०४०१ । सुच्धक-जरते- 

मुच, १"स्तुतौ वक्ता जरणा अनालतः' ० १।१४१।७। 

«जरणा स्तुतिःभा० | 

जरणहुम ९० नित्यक° । * चश्चकणंडक्ते | 

जरणि लि° जु-अनि। स्तोतरि । “सन्ति खो जरखिप्रा 

क्टष्याः"०१०।१०।१२।.८जर शिप्राः स्तोतृणां पूरविलवः"” 

जरया स्त्री जरणमरूति^रन्त्यावस्था च्छन्द्सि च"पो०यत्। 

जरायास् । “बुव वन्दनं निः त" जर णया^०१।११९ 

७। “जरण्यया जरया?” भा० तत्र क्तव व्य् सन्ति- 

देश्चिता | जरणययेति शब्ट कलयन" प्रामादिकनेव । 

जरख्यु ति °जर णं स्तुतिभिच्छति क्य च-उन् । त्मनः सतव- 

नेच्छौ “सरत्सरणुः कारवे जरथयः क १०।६१ 

२९ जरण: स्तुतिमिच्छन्* भा० | 

जरत् लि° जु-धरतु । शजो र्वे जरन्नैयायिकः जरनी- 
भांसकः जरङ्वः | स्यां डोप जरतो अद्धजरती । 

जरत्कणं एज छषिभेदे अग्नि रतयं जरतः कणमावाग्निः" ° 
१०।८०।९। “जरतः कणे" जरत्कणेनामानङटपिम्?? भा०| 

जरत्काङ् ए०१खनिभ दे ततप रभनसादेव्यामास्तोकमातरि 

च | ततृकथा““सौ तिरुवाच | एतत् त्वा जरतृकारभ्ट शं 
शोकपरायणः | उवाच तान् पिन् इःखादाष्मसन्दि- 
ग्या गिरा। जरत्कारुरूवाच | मम पूर्व भवन्तो वै 

पितरः सपितामहाः | तदत्र त यन्या काय्यं" मवतां 
प्ियकाम्यया। अयमेव जरतृकार्ः किलिषो भवतां 

चतः। ते दण्डं धारयत मे इष्क,तेरताक्मनः। 

पिवर ऊचः। एव ! दिच्छासिं संप्राप्न इमं देशं यदच्छया। 

किमध्च त्वया ब्रद्धन् ! न लतो दारसंयहः । जरत्- 
कारूरुवाच । ममायं ण्तिरो ! निय हृद्यर्थः परि. 
वतते, द्रेताः शरीरं वे प्रापगेयमञ्चन वै। 
न॒ दारान् वै कररिष्योऽछसिति मे भावितं मनः| 

एवं इदा तु भवतः शकुन्तानिव लबम्बतः) भया निव- 

सतिता ब्ब ह्ञचययांत् पितामहाः !। करिष्ये वः 

प्रियं" कामं नितरच्छ हमसंयम्। सघनामौ यद्यहं 

कन्याद्पलपृस्ये कदाचन । भविष्यति चया काचित् 

भच्चवत् खयखद्यता । प्रतीपद्धीता तामद्धिन भरे. 

यञ्च यामहम् | ण्वि कुर्यां निवेश प्राह्रयां 

यदि। अन्यथा न करिष्येऽहं सत्यमेतत् पितामहाः ! | 

वल चोवृख्धते जन्तमेवतां नारणाय ठे! शाश्ताचाव्य- 
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याश्चैव विषटन्तु पितरो मम। दत उवाच । एव रजोर्ीदकके वङ्गौ ८“ त्वामग्ने अतिथ' पूवैम् छशम््रौणं 

शक्ला ठ स पि 'खचार एथिवों निः | न च ख स्वरस" जर द्विषम्” ०५।८।२०'जरद्िष' जरतां एचाणां 

चमति मायौ इद्धोऽयनिति शौनक ! | यदा निव वि व्यापक' जोखौदकः वा''भा० | [लिका० । 

दमापन्नः पिढभिश्लोदितस्तया । तदारण्य ख गल्वो- | जरन्त एसो ज-भच !महिषे स्तिया डोष् । रं लि 

श क्रोश खशदःखितः । स त्वरण्यगतः प्रान्तः पितृणा जरमाएन इ* छषिभेरे ततो गगा° गोते यज् । जारमान्य 

हितकाम्यया | उवाच कन्यां याचामि विच्लोवाचः तद्ोवापल्ये एसो स्त्रियां डनेप यलोपः | लारमानी । 

अनैरिमाः \ यानि भतानि सन्तीह स्यावराखि चराणि रसन ए ज -आअसानच । पुरुमे उच्वकदत्तः | 

च | ऋन्तङ्ितानि वा यानि तानि श्टण्वन्तु न्ने वचः। | जरा स््लो ज-खङः गुणः १वयःकतन्चयमांसाद्यवस्था 

छपे दपि वत्त न्' पितरश्चोदयन्ति साम् | नियः विये्े ““लष्णवत्ं नि गु खान् गणयन्तौ जौवनेष॒ लय~ 

सतेति इःखान्तौः सन्तानख चिकोषेया । निवे धाया न््यदुरागम् | आगता वत जरोव हिमानो सेव्यतां 

श्विलां भिं कन्वाभौच्त' चरानि भोः। दरिद्रो छरतरङ्गयौ'"खद्भटः^'मदेकषएत्रा जननी जरात्रा^नेष° 

दुःखभोल्च पिभिः सद्धियोजितः । यख कन्यास्ति र्जराहेतौ'“या इटमनसा नित्य स्यानमानविचच्तणा । 

भतद्य ये मयेह प्रकीत्तिताः | तेमे कन्यां प्रयच्छन्तु भ्त; प्रोतिकसो नित्यः सा भायां होतरा जरा?'देजरा- 

चरतः स्तो दिशम् । भम कन्या सनान््ो या. भ्त विष्टातदेवतामेदे । सातु कालकन्या | यथा कालकन्या 

वद्चोद्यता भेत् । भरेयद्धंव यां नाहं तामे कन्या जरा खाचात् लोकस्तं नाभिनन्दति । खखारं जण्टहे 

प्रयच्छत । ततस्ते पन्नगाय वै जरत्कारौ समा- श्हत्य: चयाय जगतामिहः' भागवतम् । जराति- ` 

हिताः । तामादाय प्रहतिन्ते वादकैः प्रत्यवेदयन् । क्रमोपायाञ्च द्र्चिता यथा “व्य, रोगाः इताच्चव 

तेषां खुत्वा स॒ नागेन्द्रस्तां कन्यां समलद्,ताम् | प्रग्ट- ज्ञरा तस्यच कन्यका | जरा च भ्वाटभिः साङ्ग शच्रन्न- 

द्यारण्यमगमत् समीपं तत्र पन्नगः” | भाग्या° ४६ अर सर्विभतलम् । एते चोपायवेत्तारं न गच्छन्ति च सास्म- 

इतः परमास्तोकशब्द् ८६२ ए.टयग्रम् । “यो जरत्का- तस् । प्रलायन्ेच तं ददा वेनतेवमिबोरगाः। चच्ुजलञ्च | 

स्या जातो जरत्कास महायशाः”'तल्ेव । [शब्द र० । व्यायामः पादाघस्तैरसेवनम् । के तलं मृ्खि.तल 

जरत्कारुप्रिया स्तो ईत । भनसादेव्यामास्तौकमातरि जराव्याधिविनाश्नसम् | बसन्ने भ्वमणं वङ्किरेवा 

जरतिन् ज-अतच जरतः ततः अस्यथ दनि | जरायुक्ता ऽखख्रकरोतियः। बाला सेवते कले शरा तं 

सतःशुभ्चा०खपरत्ये ठक । जारतिनेय तदपत्यं ष स्त्री नोपगच्छति । सखातभी तोदक्ञायौ सेवते चन्द्न- 

जरह्व एण कम्ड° टच् समा० । १८ अतरः जरन् द्रवम् । नोपयाति जरा तञ्च निदाचेऽ निलसेवि- 

नौरिव टचशषमा०।रग्टधरविेषे ५अन्नातकृल भोलख वासो नम् | प्राृड्व्णोदक्ञायो घनतोयं न सेवते । खम 

देयो न कष्यचित् । मा््जरष्य ह दोषेय इतो इडो बे च समाहासो जरा तं नोपगच्छति] शरदरौद्र 

जरद्ववः” ितो० । जरन् चोयमाणो गोधेमेढषः | न ग्टह्वाति भ्रमं तल वजयेत् । खातद्ञायी समा- 

आ्तप्रतिपादिते चोयमाणे शरभे । “नेसे ह चारी जरातं नोपतिषते। खातच्ञायौ च देमन्ते 

यथाशाकं श्च्छास्तर' जरद्ववः। अलसः चुत्परो काले वद्धिः निघेवते। भृङ्क्तं नवाचशव्ण्च जरा तं 

मर््यस्तेन पोवान् शुना सह भा० अतु* १२अ०॥। नोपगच्छति । शिशिरे ऽ"शुकर्वाद्ध च नवोग्णाचञ्च सेदते । 

“शस्त्रः ततुप्रतिपादितः जरन् च्तोयमाणो धन्् य रवेष्योद्कष्ायी जरा तं नोपगच्छति । सद्योनांस 

नोलक०| आकाशस्य भनोयिभदे स्त्रो डप् । “नाग- नवाचचञ्च वातं चीरभोजनम् । तच्च सेबते योहि 

गजैरावतदमभगोजरद् गवग्गाजद हना ख्या" इत्य् पक्रमे जरा `तं नोपगच्छति । भुङ्के ख्द्न ूक्का>े 

“‹जलरडव्यां श्रवत् लिभ स्टगाख्या लिभच्च भेलाट '" रब्ायां पोयते जलम् । नित्य भुर चत ^. 

ह°स०६ अ १ 
जरा तं नोपगच्छति | द्धि हेयद्कवीनश्च नवनेतं तनः 1 

छरद्दिष् ति जरतो दचान् ` बेजेष्टि विप-क &त° । प्रभम् । नित्य भङनक्तं संयमो यो रात नव गछ. १ 

चरत् विष जेलं यख्ादा । शनी थं एन्कडचव्यापक्रे | वानां न्तियो द्वा वालार्क्रदणं दधि । तं सवन्न ॥ 

न 
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जरा याति प्डृटा श्वादमिः सह) राल्मैीये दधि 

केषन्ते एुखलोच्च रजखलाम् । 

भ्वादभिः सह चन्द्रि ! इतिब्रह्मनेएणब्रह्मख°। ४राक्षसी- 

| भेदे जरासन्धश्ब्दे दशम् । \क्लोरिणोटच्े शब्द् 

ह अम ६सुतौ निरु० “जराबोध | तददिविडिढ”ऋ०१।२७।१० 

ष्द्याचि निरक्नो 8।६।९। “जरा स्तुतिजेरतेः 

स्ुतिक्मेखः” दत्व क्तम् । 

ऋजादौ प्रत्यये परे क्ष्येगौखे चवा जराया जरस् । 

तष्ठपेति जरा टा 

जरसौ जरे जरया जैरखः \“न हाद्य परं चनलरसा 

भरते पतिः" निर०।१।९८ “टता क ““इड्त्वं जरसा 
विना” “सगेरजथं ' जरशोपदिष्टम्” रषः गौखे “दीत- 
जग जरसं परं शुचिः" किरार निजेरशम् निजैरम्। 

४ “नक्रा ति च वश्छाखि धारयन्ति गवक्तमाः'' भाग्खनुर 

१२१अ। खब्ययोभावसमासे नित्यम् खच जरस् च मा 

जरायाः भावः अजरसम् | सङ जरया सजरसम् । 

७ निषाद्मेरे । ५“जरानाभनिघाद्ानां परमुः सरवघदुश्रताम्"* 

रिवं* १६२ अ° । रेति नान वेषां तेषां निषाद्ानान् 

दत्ययैः। तत्र स्तुतौ “ “तासां जरां प्रसचचुन्नेति” । च 

।१४०८.खच्छरावदा तना गिरा जराय ब्रह्मस्यतिम्" । 

१।१८।१३। [ जरातरा" नेष्र | 

नरातुर लि° श्त° । शजो ९्जरायस्ते शब्द्र० “जननी 

लरापुष्ट ए* श्त" जरासन्धे छपे णब्द्र० । 

जराबोध एन्जरयास्तुया बुध्यति बुध-कच। स्तु्यावोधमा- 

नाग्नौ “जराबोध वद्वि दिविथे विथ यत्तियायः' च, 

१।२७॥५ । “जरया स्तुत्या बोधमानाग्ने:* भा तत 

अराबोधेत्यद्याख्छवि भवः | जराबोधोय जराबोपेत्य- 

 श्यारटचि गोयमाने सामभेरे^अग्नेः शुङच्छा हहियेत चेति 

जराबोधौयमग्निरोभखाम काय्'स्' ताख्ड-० ४।२।१५। 

जराभौर पु जरातो भरः ५त०। १कामदेवे हेमच० | 
तख जोयेवयलि ङोयमानत्वात् तथात्वम् | र्जरातो 

भवशौले निर । 

ऊरायणि ए जराया राक्षा अप्य तया पाल्यलात् 
बा० फि। जरासन्धो सागपे खपे शब्द्र° । 

जरायु ए जरामेति इष् | शगभावरणच्मेखि र्गभां 

शये, “जरायुणा रखे च्छन्न कण्ठं च कफवेदिते | 

वायो्ागेनिरोधाद्ध न गर्मस्वः प्ररोदिति” चु | “या 

ठ चरम्रालतिः च्छा लरादुः सा निगद्यते" देवीमा 

श्जटायो परिख्ि च मेदि०। $स्रग्निजारक्ते राजनि० 

७२ वाम भाग ॐ 
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पकनाराुचरभात्मेदे । “पशाशिक्षा लता 

जरागुच्लं च्जरानना?› भार श* ४७ ख, | 

जरायुज निर जरायौ जायते जम-ड ऽत | जरा, 

मध्णजाते मनुष्यादौ भरः । लरायुलमेदाश्च म्न. 

दशिता यथा ““पशवञ्च स्टगाद्व व्यालासोभयतो. 

दतः | रच्वांखि च पिशाचाञ्च भनुष्याच्च जरायुजाः" 

“पश्वः गवाद्याः सगा इर्णिद्या व्यालाः ङिंडाद्याः" 
कन्न ° “लोखि स्थानानि भूतानां चतु" नोपपद्यते । 

श्यलमापस्तयाकाश जना चपि चद्र्विघम् | खअडज्ञो 

द्विच्छसंखेदजरायुजमधापि वा। चवुदधां जग्श्ये. 

कद्ग तखरामख्य ल्यम्" द् पक्रमे “दविपादकह्पा- 
दानि तिश गगतियुतानि च। जराबुज्ञानि भूतानि" मार 

आलु.४२अ० सकेपेयोक्ताः ।*'या ठ चमांडतिः सृच्छा 

जरायुः सा निगद्यते। शुक्रथोश्यितयोर्योगस्तख्िन् 

संजायते यतः । तत गर्भा भवेद्यख्ात्तेन प्रोक्तो जरा- 

युजः” दरति देवौभाग., 

जरासन्ध ए जरया राच्या सन्धः देहयोजनमस्य | 

हृङ्द्रधभूपदते सागधे न्टपे तस्योतृपत्तिकथधा `यथा | 

शाला इद्वो नाम सगधाधिपतिनेली"" द, पक्रमे । 

“मासाद् पशः एत्र हालविवङ्गनस् | 

काश्च (वतः एतः गौ तमद्य सङ्ात्मनः ' शुच्राय तपसि 

च्रान्तशदारं चण्ड़कौशिकम् यदच्छयागतं तन्तु ट्- 

भृलपाच्रितम् | पल्नोभ्यां सहितो राजा चरन 

श्तोघयत् | तमनव्रवोत्य॒यष्टतिः सत्यवाग्डनिषस्तमः | परि- 

व्टाऽखि राजेन्द्र} वरं वरव चव्रत | | ततः सभावः 

प्रणतस्तषठवाच हहद्रयः | पुतदर्थननेराश्याद्वाष्यरंदि- 

श्वया गिरा।| राजोवाच ।  भगवनाच्यहतृरज् 

प्रस्वितोऽहं तपोवनम् | किं वरेाल्सभागख्य किं 

राज्ये नाप्रजख मे। लष्णञवाच | एतत् शला 

छनिध्यानसगमत् क्षुभितेन्द्रियः । तद्धौव चामव्चख 

छायायां सपाविशत् | तखखोपविष्ख रुनेरुत्सङ्क 

जिपपात ह) आवानमशुकाद्टमेकमास्रफलं किल: 

तव् प्रण्टह्य छनिश्रे्ठा 'इद्येनाभिमन्त्रव च । रान्न 

पलस्प्रा्चिकारख्म् । उवाच च 

मडाप्रान्नस्त राजानं महासनिः | गच्छ राजन् ! 

कतारयोऽखि निवत्त नराधिप !। णएनत् इला म॒ने- 

वौक्य' शिरसा प्रणिपत्य च। छने: पादौ महाप्रान्नः 

षष ऋणः खवब्टष्ं गतः।. यथासमयमान्नाय तदा श 

चथ 

ददावप्रतिमं 

७€ £ 
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खपसन्तभः ! हाभ्यामेकं फलं प्रादात् पल्नीम्यां भरत. 

म |। ते तदाच हिधा सत्वा भच्चयानाश्वः शुभे । 

` भधित्वादपि चा्ख सत्यवाज्यतया छनेः। तयोः 

खजभवद्भः फलप्राथनसम्पवः । ते च हहा ख पतिः 

परां खदमवाप इह) आथ काले भद्ाप्राज्ञ ! यथा 

इमयमागते | प्राजायेताखभे राजन् ! शरीर शकले 

तदा णकाचिशाह्चरणे अद्खदरसखस्छिचिे । दा 

शरोर शकले प्रवेपतुरुभे श्टशम् । छदिग्ने सहरुमन््य 

है भगिन्यौ तदाऽजे। सजोते प्राविचज्े तत्यजाते 

चछडःश्खिते । सयोधानपौ चरंगीते ते सला गसं । 

निर्मम्यान्तःपुरदह्वारात् सखखत््धज्याभिजम्भठः । ते 

अतष्मथनिःच्िप्ने जरा नानाथ राक्षसी । जया 

सहलव्या् ! भांख्ोणितभोलना । कत्त “कासा चख 

बे शके सा त॒ राचसो। संवोजयानाचच तदा 

श्वघानवलनोदिता | ते खमानोतमाने व॒ शकले एरष- 

भभ || एकमत्तिधरो वौरः इलारः शमणद्यत । 

चतः शषा राचसौ राजन् ! विक्योत्फुञ्चलोचना । 

ग अथाव शदोट्* वजसारमयं चिम् । बाख्ला- 

जनकं हदि" कलवा चासो निचघाय सः। पराक्रोचद्ति- 

डंरश्यः सतोय इव तोयदः | तेन॒ शब्देन छनः 

शङथान्दःपुरे जनः । निजेगास नरव्याघ ! रान्ना खड 

चरन्तप } | जे चावले परिष्डाने पयःपूथे पयोधरे | 

निरये एवलाभाय शडदेवाभ्यगच्छताम् । तेत इषा 

लथामते राजानद्धं सन्ततिम् । तच्च बालं प्रवशिनं 

कृंचन्तयामास रासो । नाहौमि विषये रात्नो वसन्तौ 

जलम्टद्धिनः । वालं पुत्रमिमं हन्तु चघार्भिक्खय महा 

कनः | सात नालरुपादाय भेचलेष्धेव भास्करम् | 

ज्ञत्वा च मानुषं ख्परवाच वद्वघाचिपम् | राचचखु- 

बाच | इद्द्रथ ! तस्ते ऽयं मया दत्तः प्रष्टहयातास् | 

लव पल्लीदये जातो दिज।तिवरशासनात् । धषालौजन 

चरित्यक्तो मयायं परिरच्ितः | कष्ण उवाच । ततस्ते 

भरतो ! काशिराजश्ते शभे । तं बाललभिप्व्याश्च 

अरवैरभ्यधिश्चतास् । ततः ख राजा संदृष्टः स्वैः त्प 

भ्य च| अषटच्छद नग्भां राच तामराचदोम् । 

राजोवाच । का तव' कमलगभमे ! मम एतप्रदायिनौ । 

काम्यया त्र दहि कल्याणि } देवता णतिमािमे। 

रा्च्.वाच । जरा नामाञ्जि भदन्त रासो 

कामरूपिणौ | तव वेश्मनि राजेनद्र } पूजिता भ्यवशचं 

चणम् | र्ट ष्टे मष्टा नित्य तिनि 

राच्चसी) ग्टच्देवीलि नाश्नारे षएरा खटा खव 

शभुवा। दानवानां विनाथाव स्थापिता दिव्यख्पिणौ । 

योमां भ्रा लिखेत् कृद्यो सपुत्रां यौवनान्विताम् | 

ष्टे तत्र भवेदुद्धिरन्यया चयस यात् । त्वद्ग तिष्ठ 

माना तु पूजितां खदा विभो! लिखिता चेव 

दोष पम व्धभिराता । गन्धपुष्प स्था धूपेभष्छ- 

भोज्यः पूजिता । साह प्रय पकाराथ चिन्तया 

श्य्निशं तव । नबेने पुत्रयकले इटवत्यसि धार्मिक | | 

सं्ञेषिते भया देवात् कुमारः समपद्यत । तवना 

गद्ाचहाराज ! डेठमात्रमहं त्विह | भेरुवा खा 

दिव शक्ता किं एनस्तव बालकम् | ग्डहे सम्पलनात् 

दच्छा मय प्रत्यपितस्तव | ऊष्ण खवाच | णएवहक्ञा 

त॒ खा राजं्लनेवान्तरधौीयत। ख षष्ट्या कमार 

तं प्रविवेश ण्ट ्धपः। तख बाख्ख यत् श्व 

कद्धकार पदा । खाज्ञापयद्च राशा भगधेषु 

मद्टोतृखवः । तख नाभाकरोद्धेव प्तिमङखमः पिता । 

शरया न्वतो यकाव्लराशम्धो भवत्वयम् । सोऽव व 

सद्ातेजा भगधाधिपतेः छतः । प्रसाणबलसम्पन्नो 

ताह्तिरिवानल+ भातापिलोगैन्द्किरः शक्कपश्चे यथा 

अश्म" भा० स° १७।१८ अर | 

जरासन्धबध ए जराखन्ब्रह्य वघमधिशत्य शतो सन्वः 

अख आख्यायिकायां लख्य पि व्यक्किववनत्वात् ए खलम् । 

आरतसखभापवाँनलमेते अवान्तर पभेदे तश्च पवे खभापवेखि 

१€ खध्यायावधि २७अध्यायपय्य न्तम् । “जरासन्बवधः 

पम तथा दिम्बिजयस्ततः'” भा आ १ खः 

जरासन्धलित् इ° जराखग्वं जितवान् कि-करिष् दत । 

भीमे पाण्डवे तच्जलयकथा भागसर रेदेख 

"“कात्तिकस तु मासख्य प्रत्त प्रथमेऽडइनि । खना- 

कारं दिवारालमविश्वान्मवत्तेत | तदुडत्त' ठ ल्रयोदर््या 

सममेतं महात्मनोः । चतं णां निध्ायाग्त॒ निडत्तो 

सागधः क्लमात् | तं राजानं तथा क्तान्तं हदा राजन् 

छतार्नः| उवाच भोसकभाखं मोम सम्बोधयन्निव । 

कान्तः शब् नं कौन्तेय ! लभ्यः पोड़्यिव रथे । पीद्य- 

भानो दहि कातृद्यो"न जद्याच्जोवितमात्ननः। तस्ात्त नब 

कौन्तेय ! पौड्नोयोज्ञन)धिपः । सभमेतेन युध्वद्ध बा- 

भ्यां भरतषभ | । एवहक्तः 8 ष्य न पाच्छवः 

वरहा | अराशन्बद्य तदप सासवा चक्र भतिं बधे ॥ 
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ततस्लमजितं जेतुः जरासन्ध कोदरः । संरम्भः बलिनां 

श्ोष्ठो जग्राह कुरुनन्दनः! भोमसेनस्ततः कष्णखवाच 

यदुनन्दनम् । बुद्धिमास्वाय यिपुलां जरासन्ववधेष् सया। 

नायं पापो मया ङंष्ण } युक्तः खाददुरोधितम् । प्राणेन 

यदुशादरूल ! बद्धक वासखा | रएवछक्रस्ततः रब्णः 

प्रत्य् वाच इकोदरम् । त्वरयन् पुरुषव्याघ्र ! जरासन्ध 

बधेपसया । यन्ते देवं परं सतव यञ्च ते सातरिञ्चनः | 

जलं भीम ¦ जरासन्धे द्शेयाशु तदद्य वे। रएवख॒क्तस्तदा 

भोभो जरासन्धभरिन्द्मः। उतृश्छि्य भ्वामयामास 

बलवन्तं महाबलः | भ्वाभयित्वा शतगुणं जानुभ्यां 

भरतषभ ! | बभञ्च ष्ठः सं चिष्य निष्पिष्य विननाद च। 

कर रट्ीत्वा चरणं दधा चक्रो महाबलः तख 

निष्पिष्यमायस्य पाण्डवस्य च गजंतः | भवन्त् खलो 

नादः सर्वप्राशिभयङ्करः । विने चमागधाः सवे स्नोां 

गणौ चच्त्व् :। भौमसेनख नारेन जरासन्वख चैव इ | 

किं खाद्धिमवान् भिन्नः किह खिद्यते मही। 

दति वे मागधा जकतुभमचेनख निःखनात् । ततो राच्च 

कलदारि प्रदप्रभिव तं न्टप्म् | रानौ गताद्सृत््व्य 

निडक्रभररिन्द्भाः। जरासन्धरथं शब्थो योज यत्वा 

पताकिनम् } कारोष्य ्वातरौ चेव मोचयामाश बान्व- 
वान् |” 

रित ति अरा जाताश्य तारकाः द्तच् | †जातजरे 

इनन मन्दपालर्भि्षललेर्पकिणोभेरे तत्कथा 

“तच्छ्रुत्वा अन्द् नस्तु वचस्तेषां दिवौकसाम् । कं 

ड ोघ्रमपत्य' स्ाद्वहलं चेत्यचिन्तयत् । ख चिन्तयच्नध्य- 

गच्छत् सव्पसवान् खगान् | शाद्किकां थादङ्किको 

भूत्वा जरितां खहपेयिवान् । तद्धा पुवरानचनयञ्चवरो 

श्रह्यवादिनः। तानप स तन्नेव लगाम लपितां 

भरति। वालान् खेतानगूङगतान् ख़ मातर; सृनिवेने । 

बख्िन् गते महाभागे लपितां प्रति भारत !। खपलय- 

षले हसंयुक्रा जरिता वद्धचिन्तयत्'› ^तेन त्यक्तान- 

अन्त्याज्छानध्ीनख्डगतान्वने | न जहौ पव्रथोकाक्ता 

खरिता खाण्डवे तान्” भा° च्ा० १२६ अ | 

जरि ति* ज-व्चच | “स्तोतरि निषण्ट,: “द्मा जधा 

जरिता वो अदत्” "० १।।६५।१४ -श्रभोष णः सखो 
नाम।वता जरित थामू” ४।९१ | रजो च स्यां डीप् । 

कछेरितारि ए०१जरितायां जाते जन्द्पाल्ः च्चेरएुने “जरि. 

तारौ कुलं दो तव् च्चे हत्ये न प्रतिडितसू" भाग्मा०२६- | 

{ २०६१ ] जत्तिं . 

जरिन् लि जराऽख्यद्य इनि । !इद्गे जरायुक्तं हेम 
स्तयां दीप् । 

जरिमन् ए. ङ - भाक इमनिच् । अरायासुृ | “नभो गद्पं 

जरिमा मिनाति" ऋ १।७१।१० | “अस्तमिवेत् अरि- 

१।।१६।१५ । 
जरूथ ए" कृ-कथन् ¦ १ मांसे लिका° । श्अरश्णोये च | ग 

बा० ऊथन् एषो° । श्परुषभाषिणि । “जदं इन्य चि- 

“जरूथं पर्षभाषिषं 
जलर्ोय वा रच्चोगणमू'"भा० दगा्टचमधिङ्लत्य निश्, 

६।१७ । उक्र “जदं मद्य ग्डणातेः”। “विशा खण्ने [- 

$पदहारानोर्ये भिस्तपोभिरदहो जद्छयम्” ०७।१।७ 

^वेभिर्ैलपोभिजिष्छयं परुषशब्द्कारि ण' राच्ससू*भा* 

माणं जगस्याम्'” 

राये एरज्विम्”' ० ७|९,६ । 

जपै) उक्तौ त पर सक वेद् | जच (दं)ति चज- 

सब्)त् ! जणङं (च्छं) | [ जजलजं जजरः । 
जज उक्तौ भतं सने च तु° पर्क्ष" शट् । जजति खजली 
जजंर ए जज-वा° अर । ! लले २थक्ध्वजे र्जौ लि 

भेदि° । जजर चाद्य विषयं कुवन्ति प्रतिरूपकः? भा० 

भा० ५६अ०। “लषु जजेर' दधिनिभं हहदिष' स्वान 

भपि रहेभम्''ट.८अ०।श्डरिड़ते च ५ लत्वा एुवत् पात. 
खच सभ्यो सधि. सवृय जजेरा निभोरौषाः*भाषः | 

जर्जरानना स्त्रो कृमारादुचरभातुभेहे 1 षुग्ा सधु 

का सधमा मयेव च| पच्ठाछिका भत्कुणिका 

जरायुजजरानना* भा. च ४७ अन | 

 जर्जरित नि जजर' करोनि चख+खिच-कर्मणि क्त । 
$१जी्ीशिते रथकलोलते । “रषयो जजेरिताङ्गलख इञ्ज 

रद्यात्तं चेतसः” इरि" र्द अ०। ““लराजर्खरितं' 

पतिस्” भाग्वर १२९७० | [रअरातरे च भेदि 

जजरोक विर जजं- डक करपरटोक्ा० नि | १बडच्छिद्रद्रष्ये 

जभ उक्तौ भल्ंने च वु परण शक सेट.। अति 

सजर्भीति जजभी | [ हेसचर 

जणा प° ज-नन् । १ चन्द्रं र्टश्चं च मेदि०। र्जौ बि. 

जत्ति क ज-बार्तिक | १वाहोकदेओे । सोऽभिखनोऽख खथ 

वड्षु जनपदे लुप । रतह् शवाख्घ ब° बर | “जत्तिका 

नाम वाहीकास्तेषां हत्त निन्दितम्? भा०क०४४अ० | 

जत्तिल इ" चवि नित्यक । श्यारगयतिले “ज न्तिखः 

कथ्यते खद्भररण्यप्रभवच्िलः” शब्दाय चि° । ““जर्िवं- 

कु ङोति" त° मा ९।१।।१। “अत्ति ला उरण्य- 
9) ४ २ 

तिङा" भाग “जत्तिऽिच्रान् गवेपुकाख््न् बला. 
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्ोरनेके कात्या" यौ" १८।।।१ | ककण तद्चैकतया 

श्याख्वातम् | 

भस्, पु" जन-““जनेस्तु रच" उणा०५।४६ ० ठ रञ्ान्ता- 

देशः । १योनौ तद्या देख जायमानत्वात् तथात्वम् | 

श्ङ्तिनि च उश्डादिरोषः अत्र शब्दकल्छद्रमे जत'ति 

ष्यकारान्तशब्द्कल्यनं प्रामादिकमेव । संचिप्र्ारे च लिपिः 

करप्रमादरतमेवाकारान्तत्वम् । [अजब्दीति । जजल्य । 

जत भत्धने उक्रौ रपे च भ्वज्पर० सकर सेद । जति 

जभरि नि जभ-गान्नविनाये अरि, ष्ट-यल्क् इः षो 

बद्ध जः १मालगिनिामकत्तरि र्भतरि्। चतिद 

बाोप। ख्रवोेवजभरी दफौ द” छ. १५१०६। 

&। भाषेयं तथेव ब्य् नृपादितम् निद प०१।५ “इमा 

ऋचमधिश य.“हिविधा शिः जर्भरि भत्तंच न्ता च 

तयाश्चिनौ चापि भते जर्मेदौ भत्तासो१। द्मा 

ग्दचमधिढत्य चार्वाकगेरुपहसितम् ““ल्रयोेदद्य कन्तीरो 

भण्ड निशाचराः जम सतुफंरोत्यादि यख्डितानां 

वच्च: शतम्” सपद चाव्वाकदेने । स्तिया वा ङोप् । 

लाल पुजन्नि च+एषो° । जत्तिंले श्चारणदरतिे राजनि 

जज्ञ अाच्छादादने च॒रा० उभ° सङ" शट् । जाकल्यतिते 

च्जोजलत् त | 

जल तोच्छोभवने जोगनोपयोगिक्रियायां च अक्वा*पर°ेट्। 

जति अज(लोत् जज जेलतुः। ज्वलादि जलःजालः। 

ब्लल बि जल-अच छख लोवा। जरे | रश्दक, 

शद्ोबेरे गन्धद्रव्ये ,व्यो तिषोक्त चग्नावधिे ४अदढवेख्याने, 
(० ४ 

५पू्वाषाड़ानच्तरे च नरयन्द्येचि०। जलच्च पञ्चभूतान्त 

गेतभूतभेदः तद्धे दयण्यादिकं चखुतोक्ग अभ्बशन्द १२९२० 

धष द्धितम् षनशब्दे २७८६ ढे च तद्य ॒विषटतिः । 

“ऋपा भेयं तथा क्ञोदो वत्व शेहसौम्यत। | जिद्धा- 

भिष्य्न्दनद्वापि भौमाने चपणं तथा| चदयेमापो 

विन्नेयं जिह्धाष्यात्म प्रचच्ते। अधिभूतं रसास्तत्र सोम- 

सखनाधिदेवतम्'? भा आ्ाश्वनखसम (तदङ्गनिषगन्द्जलेन 

खोचने” "(लचाभिलाषी जलमाददानाम्?" रघुः । “न 

तज्जलं यच्च सच ।रुपद्ःजम्'' भट 

“तुताव रोगिष्ेऽपि जलं देयं तथा च "“पानीयं 

प्राखिनां प्राय।स्तदायत्त हि जीवनम् । तखात् सवा 

सख्लपस्थाच्चन कचित् वारि बायेते। अन्नेनापि भिना जन्तुः 

प्राष्ान् धार्यते वचिरन् | गोवाभावे पिपासन्तः 

अयत् प्रारेरि्ठयते | तृषितो शोहम(याति भोड्धात् 

जलं 

पाणान् व्जञ्चति। तश्ाच्जलमवशव् हि दातन्यः 

भेष्लेः सममिति" रालवद्धभः । “पादेन चटद्लाष्व 

भाजने पूरयेच्जखम् । नच्लदं मदिरादल्यं भागस्य" 

रया शमम्?" इति कमेनोचनः तदय दानमाहावः 
यथा। “अन्ने दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्य त | 
प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्छते | खच्न' चापि 

प्रभवति पानौयात् कुरुखत्तम | ! नीरजातेन हि विना 

म किञ्चित् संग्रवत्तंते। अन्नोषभ्यो महाराज बौर 
धश्च अलेङद्धवाः | यतः प्राखब्टतां प्राखाः सभ्बन्ति 
विशाभ्यते } | तात् पानोप्दानाद्वौ न पर' विद्य॒ते 

कचित् । तञ्च दद्याच्वरो नियः यदौच्छङग तिमालनः । 
धन्व यशद्यमाबुष्यः जलदानमिङोचरते | शथव्रखाष्य- 

वि कौनेय! सद्। तिढति नोयदः । सकामानवापरोति 
कोत्तिंद्धंवेङ याश्वतीम् । परेत्य चानन्यमश्रानि पे 
भ्यच् प्रचयते। तोयदो महजन्याघ्र | खर्म ग्वा 
महाद्युते ! । च्श्षयानुः खणवापनोति खोकानिन्यब्रवौन् 
महः" भाग थार द° च्च हेमाद्रौ दार खयो {वेषो 

दण्यः^पानीवं प्राणिनः प्राणाः पानायं पावनं सत् । 

पानोयद्य प्रद्एनेन द्चि्मेवति शाश्चनो” जलदानभन्त्रः 

जलवष्णयन्नानाय वर्णद्यिपराज्ाद्यानयनं ततृफलद्ध 

शस्ये दशितं यया । 

ृदिसला कधिः सव्वं टट्िृलद्च जीवनम् | 

तस्मादादौ प्रयत्नेन इिन्नानं समाचरेत् । ततो. वर्षस्य 

राजानं सल्तिणं मेचमेव च। चाद़कं सलिवश्वापि 
हृिज्नानाय शोषयेत् । शाकं त्ियुखितं लत्वा दिबुतं 
छनिना (७) इरेत् । भागिष्टो पोत्तेयो पान्यलली 
चतथकः | अथ '्पादिफवम् । "^ चत्तजाऽ्े कपे 
डष्डि दिरपा नभापतौ । ठदिेन्द्ा खदा भौमे चन्दने 
हटिरुत्तना । धुरो च थोभना इदिभोमेदे टद्टिरुत्तभा | 

थिवी धूम्या इरिह्ीना शनौ क्पे । यख्जित् 
सुबह्यरे चेव अरजो राजा भविष्यति । श्यहानि्षे्न् 
निद्य रोगञ्च जायते । यख्जन्नष्दे विधूगाला शद्धूप्णां 
च मेदिनो । नरुज्चञ्च छट छभिचं चिति | 
यखिच्नव्रे कुजे राजा शखभून्या च मेदिकी । मैरुष्च 
नित्त इभिचं -वेतिमख्डले | यलाधरे चन्द्रजे 

राजञा सर्शद्या च भूभवेत् । धमो द्थिदिसेनःस्य्यः 
टदिकारणरृ तमम्, यन्ावदे च गुूराजा सव्वं रख- 

बतो महो । चपाथां वहन नित्य धनपान्यादिकं 
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फनम् | राला टेचगुरः क्यात् उ्ेशद्धं धरातलम् | 

कंप्'मो वातश्च रोगोपटूव णच । न्दा व्रः 

खटावातो राजा संवतृसरे शनिः शाकस्य कालं 

-लियुःणोकुतञ्च दिवाणवसखव्धिसमन्विषद्धु | 

मन्तो च जलाधिपञ्च शखाधिपः खन्द निभाजितेन ) 

( शाक्ख कालं व्रियुरोलनञ्च पक्तण युक्तः छनिना 

रेड । खगयदि वणौ पतिश्च शेषो मन्तो चतुर्थौ भवति 

प्रसिद्धः |) पाठान्तरम् | यथा इृदिफलं मोक" वत्- 

षरे यहभपतो । 
मन्ति^ख ।' आथ भेषानयनंम् । “शाकं वद्किसमायुक्र 

तथा द्िफलं न्यं विन्न वत्सर 

-जेरेन भागमाद्रेत् | शेषं मेघं विजानौयादावत्तीद 

यथाक्रमम् } आवत्तखव संवर्तः दुष्करो द्रोण णव 

च्चै | चत्वारो जलदाः मोक्ता खावन्तौद्ा मनोषधिभिः | 

एकटेरेन चावन्ते" संगने* सवेतो जनम् । एष्करे दुष्करं 

आरि दरोे बहजला ली | अथ जलाद्क- 
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राजा च 

निणेयः | “आतयोजनविसतीण* तिंशद्योजनस््छ्र- 

ठ् | आखादृकख भनेन््ानं छनिभिः परिको्तितम् । 

शुग्भाऽजगोसीनगते शशाङ्क रविर्यदा कटकं प्रयाति | 

ताक कं इरिकाम्संकेऽद्' वदन्ति कन्यारगयोरथो- 

तिम् | कुलोरङ्ञम्लिठचाभिधाने जलादृकं धिं 

वदन्ति। चनेन मानेन तु वल्सरख्य निष््ष्य नौरं कथि 

कम्प कार्यस्" । णएतत्रवै' विंशत्या इहरणोयम् । 
सखद्रे दश भागां षडूमागानपि पवेते। चिव्यां 

चचदुरोभागान् सदा वषेति. 3खवः।* चथ पौषादि- 

मासौयटश्लिच्तणम् 1. 

ऋमात्। सौस्यवारुणयोटिरडिः पूवव याम्ययोः । 

निवीति टषटिडानिः श्यात् सडःले रुड्लं जलम् । एकेकं 

पद्चदण्डेन मासख द्विसो मतः । पवादः वासर टटि- 

रुतराद्" च नेशकी। दत्वा दण्डे पताकान्तु वात- 

स्यायुक्रमेणन्य | विज्ञेया मासिकी शषा वातं 

दिवानिशम् | धूलोभरेव शवलोक्लतमन्तरोचं विद्यु 

चऋ्रटाच्छरितवारुणदिग्विभागस् | पौषे यदा भवति 

भासि सिते च प्रत्ते तोग्रेन तत्र सकला श्चवते भ्ररित्री। 

पौषे मासि यदा दिः कुज्छ्टव्वां यदा भवेत् । तदादौ 

सप्रमे मासितां तिथिं श्चाव्यते मही | अथयनाघादिफलम्। 

माघस्य सितसप्रस्यां ठटिव्व मेवद्भनम् | तदा संबल्मरो 

धन्यः समेगखफलप्रद्ः । सप्तम्यां खातियोगे यदि पतति 

७& ७ 

५साद्खः दिनयं भानं मत्वा 

पौषादिना बुधः । गणयेन््ासिकौं हरि षह्टि' वानिल- , 

नलः 

कलं भाच- श न्धकारे वायुव्यां ख एने) शंलनललभधये 

गच्छित बाखरे वा। विदयु्ानाकृलः वा यद् भवति 

नभो नष्चन्दरकतार' तावहषृन्ति भे. तघरश्णितले 

यापदाका्िंकानम् । सावे बद्लसपप्यां यैव फाल्यु- 

नख च। चेन शुक्तग्तीयायां उशाखे प्रथमेऽडनि। 

णता चण्डबातो वा तद्डदििरथापि वा । तदा स्वात् 

शोभना प्राट् भवेत् शरवती [चितिः । धनुमे$रकुम्भेष 

यदा वैषति वासवः; | तदादि सप्रमे मासि वारिपर्णी 

भवेन््हो |" 

अथ चैतरलच्चणस् । प्रतिपदि मधुमासे मादवाश 

चितायां यद भवति तदा खाञ्जत्तला इ षटरवदे। 

अविरलष्टयुधारासानद्रष्िप्रवादै्रिनलमरेषं व्यते 

सोमवारे । ऋअवनितनयवारे नास्ति हट्टं शखं कवि- 

शुरुष्टगुजानां वासरे गशखपूर्तिः | जलगिधिर(प शोषं 

याति बारेख शौरेभेवति खलु धरती धलिजालैरदग्या ॥ 

चेताद्यभागे चित्रायां भनेद्े ्खिन्तना च्ितिः। शेषे 

$पि चेश चाव्यथं च्छया मध्ये बह्डरर्षणो 

अथ वेथाखलक्षणम् | प्रवाहयुक्तनदयान्त॒ दण्डं 
भ्य जले निशि, वेशाखशुक्घप्रतिर्पा थौ हट नद् 

पयत् । आओ शि्धिरिति मन्त्रेण मन्त्रयित्वा शतद्वयम् । 

ऋक्कयित्वा तु तं दख्डमडतुल्ये जले {क्षपेत् | 

लयाय शसा तदङन्तु निरपयेत् |. समं चैषाधिक नूनं 

भविष्यव्जलकाङन्त्तया | गतवन्सरवद्वारि वन्या चेष समे 

भवेत् | होने नं भवेदारि भवेदूवन्या च दादी 

प्रातद्~ 

-ध्यङ्गधिक्ये च दिगुणा द्विन्या च जायते | ददं 

पराशरेणोक्त' भविष्यद् शिलच्चणस् । खर्योदभे विष्वतो 

जगतां विपत्तिमेध्य' गते दिनकरे ब्डगसख हानिः । अस्त" 

गते दिनकरे त तदङ्गं चखमेशयं भो गमतलं खल चाङ्ं- 

राल्लौ । तद् संवत्धरो धन्यो ब्धगसख फलप्रदः । 

अथ च्चौख्लन्षणम् | च्येष्टादौ च सिति प्ते यादादौ 

द्शच्चके , सजला निजला यान्ति निर्जलाः सजला ' 

द्व | रेखानयं सखु्नख्य ताभिस्ताञ्च विवडयेत् । 

लिष्टङ्ग सको पेतं तत्न दाप्येत ईशानावि 

दल्िणाङ्ान् संलिखेद्नलादितः। येन येनाजसंक्रान्ति 

स्तेन प्रा्ईट्फलं भवेत् | ऋअतिषटष्टिः सुदद्रे ादना- 

इदस्तु ण्पपेते। कचचयोखितच्तला दष्टः इष्टिः भैल 

सन्धिषु । ( मतान्तरे । रेखाठ.थकसुक्गिख्य तातं वेद 

समवः ईशानदकिणे इङ्ग लिखेद्नलभादितः। चेन 
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बनाजसंक्रान्तिस्तेन प्राटटफलं वदेत | खरिन्यादौ सस- 

दरे मन्तन हयं इयम् | कच्चपवेलतोरेष एककं प^र- 

जतिम । *) `^चतास्वातिविधाखादु च्छंठे भाच 

निरभ्जता । साख्लोवश्राव्ये भाश याद् वषेति, वरेति” 

खथ अषाद्नक्षणम् । ““आघाश्यां पौ माद्यां चर पनि- 

ककुभं वा^त वातः, चष्ट{टः,. गद्य ध्न रू "दुर्या दहनदशि 

गने, मन्दह्टर्यमेन । रेकतयां अख्यन, वेरु 

दिशि जलं, वायुना वायुजोपः, कलौगे्य' शखपणः 

, प्रथदति नियतं भेदिनी, शद्धे, खाघादृश्य स्ति 

पके नवस्यां यदि व्लि। वर्षन्योव तदा देवस्तनार्टौ 

क्तो जनम् । शुक्ताघादनवग्य्ाश्चदर्यागरितटौ नमेल्व" 

प्रयाते खोयं कां विधत्ते खरतरकिर्ो भणडला 

कारम्यम् } जोगत ितोऽखौ यदि भवति रविरगस्य- 

मानेऽस्तमेखे नावत् पर्य्न्तमेव प्रणदति जन्टो यावदस्तः 

लायाः |'' 

अथ शावशनच्चणम् | ^रोद्किगन्भं चावे भा 

यदि वर्धति वाखवः, तदा इषटिमेनेत्तावड्वावच्चो* 

तिष्ठते ङरिः। कर्कटो रोह्डिणोषये यदि दिन 

जायते। वदा पराशरः प्राह छा लोक्य का 

गलिः। खाये मासि रोहिण्यां न भवेहश्यं वदि । 

बिफनारम्भसं्गो गादा स्युः कष्िर्यः 

आथ भादरनच्णम् | सिंहे च भौमवारे च पवेफलगुनि 

असखके, व्यतीपाते च नन्दायां तुलायां वष्येूबिः |> 

चथ स।टिन्ञानम् । जक्डइक्लो जलस्थो वा विकटे 

ऽथ जन्खवा) टदा एचि दृष्टं दिः संजायते 

$चिरात् | अक्खादच्नमादाव उक्िदि पिपोलिक्षा। 

भेकः शन्दायनेऽकखात्तदा ₹डष्टिभ॑बेद्ध् वम् । विाला 

नकुलाः सणाये चान्यं वा विचेश्याः। धावन्ति शरभा 

सताः सदयो द टभेवेदुकरुवम् | कुर्वन्ति वालक्रा भागे 

धलोभिः शेठुबन्बनम् । मय्रादैव ग्यन्ति सदो हृष्टिः 

अवातवातङरटानां च्णाभङ्ग्व्यथा यदि। 

उक्ताद्यारोणद्चाहेः सद्यो वधेष्लच्चखम् | पच्चयो; भोध्यं 

रौद्रे खगानाभम्ब् चारिणाम् । भिङ्गौरवस्तथाकाथे 
शदो हृष्टिः प्रजायते |” 

च्य यकर्सद्धारे इटिक्तयाम् | ““यलन्टङ्खारके 

दषिभरँवा दषः मेरे । वारिपृष† भश्ीं लत्वा 

प्रजायते । 

पथात् सश्चरते शुङः| यहाणाख्दये चास्ते तथा वक्रा- 

लिद्ारयोः। प्रायो वर्ेन्ति जलदा खूपाणार्दयन्ेऽपि 

ल्ल 

व | चने मध्यगते ऊजे भि ञ्भ)च्छनिव शवेत् | 

ततः ठान खनासाद्य मङरुच ज विशङेति | प्राचेणो- 
पचिताक्छोषान् खातिरेकाऽष्यपोडति। अव्ये जनितः 
वभे" रेभन्याञ्च विद्श्रति ।'' 

अथ अनाडटनश्रयम् । ५धरषे च वेषणे, इतो अखे शक्रो 
चरन् कुजः) सद्यः करोखन)इ^ट' कलिकाद् ग च| 

कष्टगतो भानुभ्भौनुष्टण्गतः कलः । छगय'ख च युतो 

भौमः समदरम'प शोषयेत् । सद्यो निज्नवेद, ट चिता 

मध्यगतो ब्टगुः | श्ङ्ारको यदा बिड तदङ्कारमयौ 
खही। सएव रत्खिा युक्रः समुद्रमपि शोषयेत् |” 

च्चो० ८० कर्जिगष उचो यथा 

“म॒लगलभोये'व्रजनि यद् कलः पतद्धन्भागे चट षव 
नि श्जतलो जलं ददात | अथ भवनि दिवाकरापतद्धेत् 

प्रलयचनानपि योषयन्यवण्यम् । यावन्त शजसनुचरति 

चरथो सन्धय सोनकन्यो ताव सिच्. भेदका भवति च 
सरणं शुत्पिपाखा'दवोरम् | छव निलय चना शव 
चिरेष्डलेनं यन्ते पिशाचाः सार); ऋन्ा भजेबुय- 

परतिर्िता हास्ति कञ्ारश्ाङः | वकरः करोति रविजो 

चर्ो्नो वा खल ङकमचरेवतिनेवनथ | कनोप- 
भद्खन्धत्नाद च सेनिकानां समेन खोकमरथं जवधौत- 
देशः । यदा च शौरिः सुरराजमन्निा शेत निषेव् 

कचिदचभर्हके । तदाङ्खवङ्गःज्धुरुको जेष निभागयेषं 
करुते वदठन्वबराम् । तिष्ट तां यावदेक्चं वाकपन्यवनौः | 
षरे तावत् चुद्धोगरंयामात् प्रजानां चयमादिण्न*,५अारम्् 
एल्पलिप्तिथिं भागा सनकं गनौकारोखलदैरिति 
प्राट् परोच्चणम् । यन्नक्षत्र' गतवति विधौ जायते तत्र 
गभे: पञ्ञादखाच्चवतिशतके १९चाङ्कि वश्च प्रतिः* | ` 
गर्भशब्दे च २५५१ब्ब् गरम इत्स हतोक्तो दर्भितः। 
वभणस्चक्ननिसिन्तानि टण्सं* २४ अ° उक्तानि वथा 
“ज्येच्छां समतोतायां पूर्वाषादादिश््छदृटेन । शुभ- 
सशुभं वा वाच्यः परिमाणं चान्मसस्तजचैः। कल 
विशालं कंण्डकमधिल््ाग्बुपरसायनिदें शः । पञ्चाशत्मल- 

सादृकमनेन भमितुयाच्जलं पतितम् । येन धरिनीख्द्रा 

जनिता वा विन्द्वसतणायेष् | इष्टेन तेन वाच्यः 

परिमाणं वरि्ः प्रथमम् | केचिद्यथाभिष्टटः दश- 

योलनमण्डखं वदन्त्यन्ये । गर्मवथिटपराथरमतर्तद्वाद्- 
शच परम् । येषु च भेष्दभिट्टः भूयस्तेष्वे वेति 
प्रावः | यदि नाधा(२०)दिष् हृष्ट सवषु तदा तनाृषटि। 
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श्ताप्य> "सोम्य चतरापौष्ण७ धनिष्ठासु षणोुगदरोखाः। 

अतभिषनेन्द्र)र्स्वाटिष् चत्वारः लिका दश । खपे 

पवालुराधाभरणीमृलेष दण चदनु'क्ताः। फल्गुन्यां प 
क्षतिः २५ ्गयैसौ विंश^तर्दरणाः। रेन्राम्नख्य१६ वैश्वे १ 

च विरतिः सापर्मे दग नररधिकाः । २५अ्बु ज्ये 

भृण१४०जापन्ये ष्, ण्कति >५ । पवदचाजे४ पुष्ये च 

कोरसिता वाजि१भ दशद्दौ च | रौद &ऽशादश कथिता 

द्रोणा निरपदरबषवेष रविर्िघितकेठपोडिते मे लिति- 

तनयति विधाह्ध, नाते त | भवन्त हिन् शिवंन चापि 

इटिः शुभसहिते निरूपदूव शिवः च, 

4व्व्षौपरत्रो लजलवभ्यनि्येयः तनव रद अ यथा 

भ्वरधापरन्रो सन ललनिलय' राशिभाश्िय चन्द्रौ लग्न 

यातो भवति यदि वा केन्द्रगः शुक्ञाप्ले। सोम्यः 

प्रचरणद्कं पापरशोऽल्यमन्ध्ः पाद्ट्कले स्जलिन 

चिराञ्चन्द्रबह्धानं वोऽप। खाः दूथथ' खलति यदिवा 

वारि ततसञन्नक' बा नायास्च्लो. भवति यशा नोय- 

कार्नुखो दा । प्रा, वाच्य शलिरभविरादखि निः- 

सं ययेन एच्छ काले सलिलभिति वा चयते यन शब्दः” । 

थ दयदर्टनि न मू उट््यधिजरिखंख्यो इर्निरीष्टो- 
ऽतिदीप्रया दूर भ निकाथः क्िग््दूर्य न्तिः | तद- 
ऋनि कारनेऽम्ध्स्तोयत्वाले विवस्वान् प्रतपति य।द् वोः 

खं गतोऽतौव तोच्छम् । विरसम्दटकं गोनेललाभं वियदि- 

शला दिशो लवख्विक्लतिः काकाण्डाभं यदा च भवेन्नभः। 

परवननिगमः पोञञ,यन्ते ऋषा श्यल गामिनो रसनमस 

शण्ड कानां जलागलद्ेतवः | भाजाँरा भ्टशसवनि 

नखेलिंखन्ो शोानां मलनिचयः खवि्गन्धः | 

रथ्यायां शिश्ुनिचिताच भेठबन्धा। सथभाप्र चलमचिरा- 

` चिवेद्धन्त) गिरयोऽङ्जनपुञ्जसच्चिभा यदि वा बाष्म 

जनिरुखकन्द्राः। ककवाङु वलो चनोपाः परिवेषाः 

शशिनञ्च टषटदाः | विनोपधघातेन पिपौलिकानाभण्डो- 

पं क्रान्त < व्यवायः ।. द्रूमाधिरोहच्च शेजङ्गमानां 

इष्टो निमित्तानि गवां मतः च । तरूशिष्रोषगताः 

ककलाखा गगनतल श्यतषटटिनिपाताः। यदि श्व गवां 

रिवी्णमह्खं शनपतति वारि वदा गारे | 

जेच्छन्नि विनिर्गमं ग्ड हाचुन्वत्ति चवखान् सुरानपि । 

यरवः परावद कक्गर) यटि चाज्यः पततीति निर्द्िकेत् 

जदा स्थिता स्टदपटलेष् कुकुरा भवन्ति वा यदि वितं 

दिशेष्खाः । दिश न्डिद्यटि ज पिनाक्षिद्गिभवा 

अन्त 

गदा शला भवेति समातिवारिथा ) शुक्कपोतविशो- 

अनसश्वभो भधु नभ यदा िमदौधितिः। प्रतिशथौ 

च यदा द्वि राजते पतत वारि तदा नचराद्विः। 

खनत निशि विद्युतौ दिवा, रुधिरनिभा यदि दण्डवत् 

स्थिताः । पवनः परतश्च शीतलो यदि सचिलश्य तदा- 

भमो भवेत् । बङ्खोनां गगनननोन्खाः प्रवालाः द्धा 

अन्ते यदि जलपांशु^भर्विरुक्कः। सेवन्ते यदि च 

शरोदणस्त.ासाग्यासन्नो भवति तटा जलय पावः। 

सयुर शुकचाषचातक्खमानवखा यदा, जपाकुश्चमपद्कज- 

द्य॒तिशषश्च सन्ध्याघनाः । जलोभिनगनक्रकष्छपवरा ह, 
मोनोपभाः प्भृतपटबच्चयान ठ चिरेण यच्छन्यपः। 

पयेने ष छऽाशयाङ्धधवला मध्ये ऽद्जना'लल्विषः च्िग्णा 
नेकषटाः चरव्ललकखाः सोपान विच्छेदिनः। भाडन्द्री- 

प्रभवाः प्रयान्यपरतः भाक् चाग्बुपाश्ङ्धवा वेते वारि- 

खच ख्ष्जन्ति नचिरादम्भः प्रभूतः भवि ॥ शक्रचाप- 

परिघप्रविद्धयौं रोहितोऽथ तितः परितेषाः! उद्क- 

गाल्लसमये यद भानोरदिथेत् प्रथरमम्बु तदाग 1 

~ यदि वि्तिरिपलनिभ' गगन" छदिताः प्रवदन्ति च 

पञ्िगणाः। रदयाशभये शषिद्दयुं निं व्द्जन्ति 

अना नचिर अलम् । बद्यजोचशिरिणाः सहर्गोर- 

खभधरकरा दगो।च्छताः। भूमं च रसते यदाष्डद्- 

खन््रहह्ववति इटिल्यणम् । प्राशि भोतकरो ब्टयु- 

पुत्रात् मप्रमराथिगवः शुभड्ः । स्यस्तान्नवपञ्चनगो 

वा सप्रमगच्च जलागमनाय | प्रायो खडाणाखदटयास्न- 

काले समागमे भण्डरसंक्रमे च| पचचत्तये तौच्छ- 

करायनान्ते दष्टिगेतेऽकै नियतेन चाद्रौम् । समागमे 

पतति जलं न्रणुक्रयोभ्नलीवयोगंरंखितयोच्च सङ्गमे 

यमारयोः पवनहकताश्जं भयं न दषटयोरसतयो 

सङ हेः । अयः टतो वापि सहाः स्याव म्बिनः 

यदा तदा प्रकुवैन्ति सहीमेकाखं यामिव 

शषौ केदाराष्छलमोचनकाल छक्तो यथा^नैरुच्यार्ध 

{हि धान्यानां जलं भादर विमोचभरेत् | मलम न्तु 

संख्याय कारवेव्लनमोच्णम् । भाद्र च जलसम्य यः 

चान्य विविधवाधकेः | प्रपीडितं ढषा्यानां न धन्त 

फल हततमम्” । लष्पिराशरः। [इारा०। 
जलकरटक पु" जले कण्टक इव | ११दङगटके रकृन्भरोरे च 

जलेकपि इ* जये कपिरिवि। शिशुमारे ज़वशन्तुमेदे 
( खोसक) हारा० । 
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प¶लकपोत ए* जर्जातः कपोतः ।*जलपारावते राजनि°। 

[ल करङ्कः पु जल करङ्क इवाधारः | नारिकेले, मेषे 

च | जलस्य करङ्क द्व ।१पद्म च मेद° । 

कलक रत्क ए जलेन कल्क द्व | जम्बाले हारा० | 

जलकाक स्त्रो जले काक इव भष्णत्वात् | (पानकोडो) 

पत्षिभेदे | राजनि । स्यां लातित्वात् ङगेष् | 

जलकाङः एरी जरं काङ्कति काङ्क-अण् उपर स° | 

१ स्तिनि विका ल्ज्ियां जातितवात् डगेष । र्जलाभि- 

लापिणि त्रि° | पार च्िवां टाप् सग्वबोर घण दैप् | 

जलकाङह्िन् ए* जलं काङ्कुति कङ्खं-षिनि | !हस्तिनि 

हारा० | रजलाभिलाध्णि लि° | चस्तियां छोप् | 

जलकान्तार ए० लखमेव कान्तारो इमे सवस्म यद्ध । वरूथे 

डे च° | ॥ भिलाधके नलि°। 

जलकामुक पु ६तर , ,कुान्बनाडचे राजनि | १अला- 

जलकिराट एसी जले किराट दव | साहे (इाङ्गोर) | 
हारा० । स्तिया जातिलवात् कष् | 

जलकुकक,ट एरी जे वञ् ट इव । (गाङ्गचिल) पक्षिभेदे 
हारा० | “ङ्कराजेस्तथा ङरेदांस् हेज कुक. टेः" 

भा" वर १०८ अ० "क दम्ब चक्रषारच कृररेजलङक् 3ः। 

१५८ अ° स्तिगां जा {तत्वात् डण् । 

जंलङुक.भ एसो जले कुक् भ ष्व । कोयटखगे (कोडा 
पाख) हेम" स्त्रियां जातित्वात् छौष् । [शब्द्ाघचिम। 

जलङुन्तल ए जलस्य कुनलः केश इव । जलकेे थंवाे । 
-जलङुलक ९° जले कृञ इव कायति के-क। पड्कारे 

 शब्द्ाथचि°। [ नेदि०। 

जलकूपौ स्तौ जलेन ज्रपौव । !कूपगत्ते' रपुव्करिण्यां च 

जलकू्य एच्लो जले क्र्म दव | ि्एमारे विका°। 
श्यां जातित्वात् डेष् । 

छलक इ" जलख केश इव । भवाले इारा०। 
जलकेतु ए “जलकेठुरपि पञ्चात् च्लि्ध' शिखया परेण 

चोन्नतया” इ.स ।१ अन्डक्त केद्मेदे। | 

जलक्रिया स्त्री जलसाध्या क्रिया। पिनादौनां तपे 
“कालिन्द्यां विधिवत् कात्वा शतदुण्यजलक्रियः” 

भाग० ६।१६।।४ “लत्वा वच्छ जलाक्रवा"” चा० त° । 
जलक्रोड़ा स्तो श्त०.। नद्यादौ खिभिः परद्र जल- 

सेचनद्पक्रौड्ायाम् | शह्िताः भ्रातरः सर्वे जल- 

करोड़ामवाभ् मः?" । ““ततस्ते सश्हिताः सँ जलक्रोडा- 

मक्ररषत" भा आर ।२द श्न | 

जलखग एच &त° | जलचरविलूगे. स्यां जातत्वात् 

डोष् | “हु "दनो विलासिनीनां जच्खगनखविचतेष 

रम्य", श ४८ अ०। 

जलगर्भं ए जनकखको ग्भः | ठ" सं* उक्गो मेनि ःकस- 

जलस्हवके गिनित्तमेदे गभेगब्द् २५५१ एितिः | 

जन्गुल्य ए जन्ख य॒ल्म इव । १जलावत्तेः (षुरणो) 
रकमढ़े ३जल चत्वरे च (चातर जल) नेदि° | 

जलङ्ग ए*जलं गच्छति गम-ड नि, मुस् । महाकाले योष- 

धिभेदे राजनि) [भरतः । 

जन्ङ्गम प जलं गमयति स्पात् गाजि-बा° ख | चण्डाले 

जलचत्वर न° जलेन चत्वरत। (चातरजल) खल्पसलिल- 

बज्र देशे मेदि° । . 
जलचर ति्जले चरति चर-टक् ७त° । साहादिष् जल- 

जन्तुर |“खशोतास्तरवो साच--चेले जलचराः सवे 

चाणक्य | ““याभ्योन वीजजलचरकाननद्धा वद्धिभय 

` द? ° स० ४अ० “गो टषजलचरकपेकथिलो इये खय्ं 

सम्पच्नाः'› १५ अर | 

जलचारिन् ए जले चरति चर-रिनि ७त० | {मत्र 

रजलचरमात्रे तिशस्तियां ङीप “सरां खि च मनोता 

. समन्तात्"जल चारिभिः” भा०्व१६ट८अ० | 

जलज न° जले जायते जल-ड । १प्द्म ्शङ्खं च भाद 

श््तारमेदे राजनि । $मतख्छे पुशस््लीः शब्द् चर 

` ५ हिल्छलदक्ते पु ( जरूबेत ) दैवानौरवेते भव 

च पु राजनि० । प्कुपीलौ भावप्रण €जलजौ ककं. 

मौनौ मकरान्त्याद्ंञ्च शिवमते कम्भः" ज्यो उन्न 

१०ककटादिराशिष् । ११जलजातमात्रे कष्मीरादौ † 

“जलजानां पद्मानां स्यलानाञ्चौव सवशः" भार 

श्च । “जनः प्राश्िभिः कोणम्" ““जलजेभ्षि 

शखः” । “जलजैः कु्मेबितराम्*“जलजे हेरितोद काः 
कृरिषं° &८अ° तत्र पद्म “वादसखतिरूष।चेद' प्रर्ता 

जंलज)सनम्"” कुमा० | शङ्को “निवेश्य दुश्मौ जलः 

कभारः'” “जलजा्शिगदाथाङ्ग चक्रलाज्करितसन्तिंभिः 

-रथधुः। मतृख्धादौ “न तथा बवन्तः ख्. जेलजा वा स्यला 

ताः | स्वदेथे निचिता दोषा अन्यस्मिन् कोपमागताः 

छश्च° | “निषेव्यमाणो जलजे सत्त्व ;'* इरि वं ०२४३अ' 

१।अे चन्द्रो च तद्य सखिखमयत्वात भसदरजा तत्वह 

तालम् । [ अमरः 

जलजन्तु ४ जल्जातो जन्तुः । यदसि जवजाते प्राणि 

क कृ व. अ १ ^" 
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| जलजन्तुका स््ो जलजन्तु-संन्नायां कन । जलौकायां 

भरतः । 

जलजन््मन् न° जले जन्् यख | पद्मो हेमच० | ८निलयः 

| श्चियः सततमेतदिति प्रथितं यदेव जलजन््रतयाः?7माषः। 

जलजम्ब, का स्तरो जलजाता जम्ब. का । चद्रजाम्ब 7 शब्द् चि° 

जलजाजौव पण जलः जनजमतद्यवघपिक्रयादिकमाजी- 

वति चआ+जौक-अण् | जलचरचातके (जेले) न्दा- 

[ हारा०। 
जलजिन् ए जना जा खारे असमर्थां जिह्वाऽख। नक्र 

जलजो विन् प° जलेन तच्जातमत्खादिना जीवति जीव- 

शिनि । (जेल) मतस्योपजोषिनि 1 

तस्यान् बक्नन्ति जलजविनः'' भा० शा० २०९अ० | 

जलडिम्ब पु जले डिम्ब इव | शम्ब के । (गामक) छारा 

जलं लर्ड लोय पुर जलज्नातस्तर्ड लोयः । कञ्चटे शाकभेदे 

शब्दाय चि" । 

जलतापिन् ए जलतां श्वदद्पच्ञेहञलमयताभाभरोति 
पाककाले ाप+खिनि | (इलि) मतृखभेरे शब्द्र० । 

शलाय क | जलतापिक तत्रार्थे । संज्ञायां कन् । काक- 

भाचौऽक्े च शब्टर [(इकिश) भतदखमेदे शब्डर. । 

जलताल पु जलतायै अलति प््थाँप्नोति अल-खस् । 

जलतिक्रिका खलो खल्य' तिक्ता कन् तिक्तिका जल- 

प्रघाना तिक्तिका। शज्ञकोटचचे राजनि° 1 

जलता खी जलात् नायते न -क। दन्ते २जङ्कमकटवाञ्च 

करा , १ 

जलत्रास षु" जलात् तदगेनात् त्राखः, सोऽख वा । दंदिषा 
दंगनोत्तर' जलं दष्टा शने रतदयुक्तो तिर । “शयेन 

चापि भवेदषटस्तश्य चेष्टारुतं नरः| ब्धः प्रति 

कुवा णः क्रियाच्लीनो विनश्यति । दंद्धिणायेन दख 

लद्रप यदि पश्यति। अप्वा यदि वाऽऽ्दर्शे रिष्ट 

तष्ट विनिदिंयेत् । त्रखत्यजखायोऽमौच्छः त्वा 
बष्टगाप वा जलम् । जलत्राखस्तु विद्यात्तं रिष्ट तदपि 

कौत्तिंतस् । अदष्टो वा जललासौ न कथञ्चन सिध्यति। 

प्रचप्रोऽथोलियितो वापि सखस्योऽस्वस्यो न शिष्यति?" घुशुर 
जलद ए° जलं ददाति दा-क । ¶भेचे, २्कपूरे च रेजल- 

दातरि त्रि मेदि | “अनसिचिरोजकितश् जररे- 

न चििरस्थितव्छवुद्वदसख पयसोऽलकतिम्”” । “श्रौद्- 

ध्वान्त' दिनभिह जलदाः" माघः “सन्दश' मे तदल्- 

जक्द् ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेवम्"'मेष° 

७४ बा० भागं ४ 

यच्चि°| 

“खनजासेयथा 

जलदकाल षु ६त° | व्षकछे “जलद्काङमनोधञ्तं 
दिशाम्” भाधघः। 

जलद्च्तय प° जनदानां चयोऽत्र | १शरत्क्षाे “सवखि 
तजचुतां यान्ति जलानि जलदच्ये* हरिवं« ७दअ° | 

इलददर ४० जलं दहृ ,र ष्व । जलदे दद रवराद्यभेरे 
( वाखिद्धिया जलवाजान ) ̂ अवाद्यंस्ता जगदहं राच 
बाद्यान्पं जगुरेव इष्टाः” इरिव० १४८ ० | 

जलदागम प जलदानां मेचानामागमो यल् । वर्षांजष्ठे |. 

जलद्ाशन ए जल्देरश्यते अश्-भोजने कश्य लुट ॥ 
शालटत्ते शद्ट्च° | तत्पताखां भेवैर्भाजनख लोक- - 
प्रसिद्धं स्र तथात्वम् ; । 

जलदुग न° जलवेश्तं इम् | दुमभेदे। इग श्ट विढतिः । 
जलदटेव ए जलं रेव: अधिष्ालीरेवता अद । १ू्वांषाडान- 

चते तश्च जलटेवतत्वम् अज्ञे षाशब्द् ४९७ ° दण्यम् । 
४ ^ सवेऽन्धमद्रक पतिलेलेगे काशिपोमर्मेति'' इ ११अ 

केठखहाक्रान्तनच्चवमटे फलोक्तो ।*“ईशानन्दकलनो वीरो 

दद्सौ ङ दच्च जलदेये” ० स०१०} क» वैवान्हिङनचन्- 

फलोक्ततौ | स्छलस्यिते देवे च। जल- 
देषनाष्यम “श्नन्वोयमानो जचटेवतानिर्निमेव्यमाग्यो जल . 

जख सत्वं :2› इरिवं* २४९ ० । 
जलद्रात्चा सल जले द्रा्ेव । शालिञ्लीथाक्ते जन्दार्थचि०। 
जलद्रोणो खलो जल जलसेचनार्यः दोणोव । नौकाया 

जलसेचन पात्रे शन्द्ाथशचि० | 

जलहोप पु जलप्रधानो दोपः । दीपमेटे। 

“गिरिभिर्यौ च मस्यन्ते सवनेन इवेन च । 

७ त° | 

यल्लवन्तो 

जलद्ोपं सप्नराच्योपशोनभितम् | छव रद्प्यकहीपं सवं - 
करमरख्छितसम् | जलदीपमतिक्रम्य शिशिरो नान पर्वतः। 
दिवं स्यति श्टङ्स् देवदानवसेवितः | एतेषां गिरि- 
इगेष प्रपातेषु वनेषु च । मागेध्व सह्किताः सदेः राम- 

पल्लीं यशख्खिनौस्” रामा. किर ४. ऋअ० | कचित् 
पुस्तके यवद्वोप दति पाठः| 

जलंधर ए" जलं धरति -अच् | १मेषे रसस्तके च अमरः 

सस्र छेमच० | ४तिनिशद्ट्ते राज्ञनि० | तस्य रस- 

ख्पजलाधिकयात्तथात्वम् ऽजलघारकमाने ति०| “नभो 
जलधरे हननं साङद्धारक शवां शुभान्” भा० ° १९४० 

^“श्रष्यन्यद्धित् जलधर ! महाकालमासाद्य काले"सेधर। 

जलधरमाला न° ६त०। ¦†मेघपडनकौ हादशाच्रपादके 

श्कन्दोभेरे च. । "अध्व्टाभिजंलधरमाला म्भौ शो? 

# = 
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र» भ्या भक्तानां कनिदुरिनोत्तप्रानां तापच्छेदे जलधर- 

भाला नव्या ' भव्याकारा द्नकरपुतरोक्रूजे केैलिलोला 

चरितनुरव्यात् सावः" डन्दोमर | 

जलधार एण्जलं धारयति धारि-अख उपरसम {१ शाकदोपस्ये 

गिरिर । ाकदीपो क्रमे“ तयेव पदेता राजन् ! पप्रा 

सख्िभृधिताः | रलाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे 

श्टणु । अतीव युवत् समे" तत्र पणयः जनाधिप ! । 

देवभिगन्धग्युतः प्रथमो मेरुरुच्यते । प्रागायतो महा- 

राज} मनयो नाम पेतः। यतो मेषाः प्रवत्तेन्े 

प्रभवन्ति च सेशः । ततः पूर्वेण कौरव्य ! जलधारो 

भह्ागिरिः । यत्र नित्यसपण्टत्ते वासवः परमं जलम्" 

भागमोन?१अ०।२ज नधारके त्रि०। &त०|रजलसन्ततौ स्त्री । 

जलधि ए* जलं घौयतेऽब्र धा-आधारे कि उपर स) 

व्धौ ससद्र ““डायेव या खजः लघेजं रेष" आत्मा- 

नमव जलेः प्रतिविभ्बिताङ्कः"माधः | ^“एकदशशतसह- 

श्ायुतनन्तप्रबुतकोटयः क्रमशः रव दमञज' खवनिखप- 

महाशङ्यङ्ूवखखात् | जलधिचान्य' मध्य पराड- 

निति दशगुणोत्तराः संख्या" लो लावन्य. क्तं रसं ख्याभेदे । 

४ चतुःसंख्यायां च । 

जलधिगा स्लो जनधिं गच्छति गस-ङ | !नदौमाते डेमच° 

सवासां नटोनां साच्चात् परम्परया खसद्गामित्वात्तथा- 

त्वम् अतणवोक्त' “सवां नव्यः सङ्गाः" इति साच्चात् 

सखद्गासिन्यां रगङ्गादिनद्याञ्च। सखसद्गादयोऽप्यब 

जलधिज पए जलधौ जायते जन--ड । १चन्द्रं । र्लच्छां 

स्रो लिका० | श्ससद्जातमाब्रे नि° । 
जलपरेतु स्त्री दाना्क्ितायं जलादिनिभितायां चेन्वां सा 

च नानाविधा तद्िधिः हेमा० दा° उक्तो यथा 

""जलसेचु' प्रवश्धामि प्रीयते दत्तया यया । देवदेवो 

षोकेभः सपेगः सवेभावनः । जलकुम्भं नरव्यात्र | 

छवखेरलतान्वितस् | रत्रमर्भमओेषेसतु याम्ये धान्य: 
समन्वितम् । सितवस्त्रयुगच्छन्न दूव्वोंप्घवशोभितम् | 

कुष्टमांसोखरोशोरबालकामलकेबुं तम् । प्रियजङ्कुपन- 

खचितं सितवस्न्नोपवीतिनम् । सच्छलः सोपानत्क च 

दभेविष्टरसंस्थितस् । चदर्भिः खुंहत' भूप ! तिनषानेः- 

चतुदिंशम् ) श्यापितं दधिपान्ने ख तच्तौद्रवता खे । 

उपोभितः सम्म्च्यं वादेवं जलेश्वरम् । एष्यधपोप इा- 

रस्तु यथाविभवभादतः। सङ्कल्य जलयेतुञ्च कुप 

तमरभिपूज्य ज । पूजयेदरकनहत् कुम्भ' जलमयं बधः । 

जल 

एवं संपृच्य गोचिन्द्ः जलघेलु सवद्धिकाम् । सितषस्त्- 

धरः शान्तो वौतरागोविमत्छरः। दद्यात् जाय 

राजेन्द्र! प्रीत्यर्थः जलशायिनः | जनशायौ जगद्योनिः 

प्रोयतां सम केशवः) इति चोञ्चाय्यं भनाथ } विप्राय 

प्रतिपाद्य ताम् । अपकाच्चाशिना स्पोयेमडहोरात्रमतः- 

परम्” । जलकम्पमित्यादि, कुम्भोऽन्न कलसः | सवसं - 

रज्ञनयोरनियतपरिमाख्तया यथाशक्ति विधानं पञ्च 

रत्नानि धान्यानि च परिभाषायाशुक्तानि अश्र यद्यपि 

साम्न्यनोपदेशः तथ्रापि तद्धामान्ादितरेष तथात्व- 

सितिन्यायादितरधेचुवद्विरुद्घम्म्नुष्टानं वेदितव्य" तत 

वयस्य श्टङ्गाशतित्व' रजतस्य खुरालतित्व', तिल- 

पात्राणां तास्त्रपालमयत्व + दरधिपात्रख्य कांस्यपात्रमयत्व, 

चालुसन्धेयं तथा धान्यानि पाश्रंहये, कुषटादोनि त्राख- 
देथे, पियङ्खगत' रवे, यज्ञोपवोत' शिरःस्थाने स्थाप- 
येत् । वत्मोऽपि चठधंशेन घेनुवत् काय्यं: | कचित्, 
““ूजयेहत्छकं तदत् छत तमय व॒धः” इति पाठात् चृत- 
जलयोिकल्योऽव गम्यते, दानवाक्यन्तु पूर्वत् दिया 

चाल यथाशक्ति छ्वसिति । ““्नेन विधिना दत्वा 

जलधे नराधिप!) सब्बान् कामानवाप्नोति ये दिव्या 

बे च माहषाः | शरौरारोग्यमावाधोपथमः सावका 
सिकः | न्टणां भवति दत्तायां जलघेन्वां न संशयः” । 
दति विष्णुधर्मक्तो जलघेददानविधिः । 

“भालुरुवाच । जलपेत प्रवच्छामि प्रीयते दत्तया बया + 

देददेणो भयुखेशः स्वंगः स्ेभावनः""। जवकुम्मः 

समोनीयेत्यादि विष्ण घरुतुल्याये, विेषस्तु “ततः सं- 

पूज्य चाद्यं जलपेत' सवद्धिकाम् । दद्यादिप्राय देवापे 

मौव्य्थ' मिदरष्य ठ । आदित्यः स जगद्योनिः प्रीयतां 

मिहिरः खदा । ददि चोद्धाय्ं ताँ गान्तु विप्राय प्रति. 

पादयेत् । अनेन विधिन। यम्तु जलधे" मडाखने ! । 

स्वांद्भादानवोभ्ोि यां ध्यार्यात मानेवः। सवैपाप 

विनिन्छ्, क्तः पितरं सपिताभहम् | प्रपितामह यथा- 

पूवेएरुषाणां चत्यम् । आतमानं ससृतं पौलः 

तदधस्ताद्वत्यम् । तारयेत् स छनीन्द्रं ह जले प्रदो 
नरः | यञ्च ग्टद्ाति विधिवत् तखाप्यव'विध्ः के । ` 

चतहंश तथा चैव ददतश्ादुमोदतः। दीयमाना 

परपश्यन्ति जलघेधः च ये नराः | तेऽप्वथेषावनिम् क्ताः 

प्रयान्ति परभां गतिमृ”। इति आादि्यषएुराशोक्तो 

जलघेशदानविधिः। तोयचेचुरम्यबर । 
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“अगस्त्य उवाच । तोयधेनु' श्टणु वलस | यथा 

देवी प्रसीदति| कुम्भ" तोयसंपृखं ' रम्यवस्तरयुगा- 

ज्वितम् | समस्तबोजसंयुक्तः दूवाँपक्ञवशोभितस्” । 

समस्तोजानि, सपेघान्यानि | “दूवाचतदधिशङ्खका- 

मलकचन्द्नेः। माल्यच्छत्रसमायुक्त' तिलपात्रे 
संयुतम् | दधिन्नीरष्टतं पात्रं विघानेनोपकल्पयेत् । 

वत्सकं कल्पये्तखयास्तन् रोयमयं बुधः | देवोमग्यञ्न 

विधिवत् ोपवासोऽय नक्तवान् | देवभक्त प्रदद्याद्यः स- 

वान् कामानवाभ््,यात् ! जगे! रिश्छदनि ! देवि | देवानां 

भयनाशिनि ! वेदमातर्वरे ! दुगे! स्ैगे ! छभगे। 

नमः | अनेन वत्स } मन्तरेण नन्द्ानाम्त्राभिमन्तरयेत् । 

देवौ मे प्रीयतां नित्य यथोदितफला शिवा? इति 

देवीषुराशोक्तो तोयसेनुदानविधिः | 

जलनङुल ९ जले नकुल इव । छद्रो (घा्वा) (उदि- 

डाल) ख्याते जलजन्तुभेदे लिका० । 

ललनिधि पए निधीयतेऽख्जिन् नि-+-धा+श्राधारे कि उपर 

स | ससद अमरः। “तनासौ भगवान् देवः स्वपन् 

जलनिधौ तदा” भा० वर २७१अ० | २चठःसंख्यायाम् 

५वारे शौतकरं तिथौ जलनिधिं४ भेऽग्निञ्चर योगे 

इयस्*” सतशत्यसक्तावकरो “जलनिधिरशनायाः सखञामितां 

याति भृतः” ह, सं° १२ । 
चलनिगम पुन्जनानां निर्मेमः। १नव्यारेजलभम खे,ऋधःस्थि- 

तस्य र्जलख्योह्खं गतौ, जलनिःसरणे च अभरभरतौ । 

ज्लनोलौख्ो जलं नौलयति नोल+कत्रोति णिच्-अण् 

ऊपण्स° गौरा डगेष । ओेवाले अभरः खार्ये क । जल- 

नौलिकाप्यत्र । 

जलन्धम पु जलं घसति ्मा-खश् । दानवभेदे “यष्ट 

अद्दष्ो भेधनादौ जलन्बमः* इहरिवं* २४० अ° | 

सत्यभामायां श्णाच्लाते २कन्यामेदे स्रौ “जन्निरे खल- 

भामायां भाु्भनिरथः लुपः । रोहितो दोत्रिमांश्चौव 

ताम््नरजाचो जेनान्तकः। भातुभंभरिका चेव तास्रपत्ता 

जेलन्वमा । चतस्रो जन्निरे तेषां खसारो गरूडष्व- 

जात्'” इरिवं१६२ च° 
जलन्धर पुण्जलं वरति बान्ख सुम् | कषिभेदे तद्ध गोता. 

भत्यः नडारफक् । जालन्वरायख तद्गोनाप्रल्ये पुस्त्री। 
२्ऋद्रभेे तख्योत्पत्तिकथा पाद्मोन्तरखर्ट्ध ट्या । 

च्येगाङ्ख बन्धभेदे तज्ञसण्ादिकं काशोख० ४१ ख 

उक्त यथा“बभ्नाति च षिराजालमघोगामि न भोजनम्। 
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एष जनलन्धरो बन्धः कण्डं दुःखौचनाशनः | जलन्धर 

कि वन्धे करस इो चलच्तखे | न पौयूषं पतत्यम्नौ न च 

वायुः प्रधावति? “महासा नभोशद्राड डोयानं 

जलन्धरम् । सलबन्धच्च चयो वेत्तिस योगौ योग- 

सिद्धिभाक्" तलौ वाध्याये , 

जलपक्िन् इ° जलस्यितः पच्तो | जलचरख्वग । 

जलपति ए ईत. | १वरुणे । हेमच* । तस्य जलपतितं- 
क्था काशौख० १२ अ यथा 

“ततस्त' तनयः शठा पितरः प्र शपत्य च| जगाम 

णे तपते चरीमहारागसीु पुरीम् | तवर तप्ना तपो 
घोरं. लिङ्क संस्याप्य शाम्भवम् | पञ्च वशश्च 
स्थितः पाषाणनिचलः। अआविरासोनुमडादेग्स्वु्ट- 

स्तु तपसा ततः। उवाच काहूमे। बरहि कं ददामि 

वरोत्तमम् । कादं मिरूवाच । यदि नाथ! प्रसन्नोऽखि 

भक्तानासलुकम्पन ! | सर्वाखामाधिपत्य' मे देद्यपां याद्- 

साभपि। इति शरुत्वा महेशानः सरविन्नितद्ः प्रभुः | 

श्यभ्यषिद्चत् ततस्तच्चे वारुणे परमे पटे। रल्रानामबि- 

सरसां प्रल्वलानाञ्चु 

बाधयन्धख्ोतसां पुनः । जलाशयानां सर्वेषां प्रतीच्याचौव 

वे दिशः। 

श्ससद्र जलं पतिरस्य । श्पूवांषाद्ानच्चत्रे च जलनाथा- 

दयोऽष्य | । 

जलपथ ए जलमेव पन्थाः अच्च समा. । १जलमागें ५या- 

दोनाथाः शिवज्ञलपथा कम्रंखे नौचराणाम्*” रधुः । 

जातानामब्टानां सरितामपि। 

1 

अधीश्वरः पाशपाणिभव स्वांमरप्ियः" 

६ैत०। रेप्रणाल्यां जलनि्गममागे च | 

जलपारावत श्लौ अले पारावत इव। जलकपोते 

(पानक्नोड) पक्िभेदे राजनि । च्तियः ङीष् । 
जलपित्त न° जलस्ड पित्तमिव | ?अपपित्ते आग्नौ शब्ट्रण 

नस्य जलह्ेतुत्वात् तथात्वम् । 

जलपिष्यलौ स्तौ जल्जाता पिष्यलौ। (जनपिषली) 

पपिष्मलोभेदे ।*जल पिप्पल्यभिद्िता शारदौ शङक्लादनी । 

मतखादनौ मत्स्यगन्धा लाङ्कलोत्यपि कोत्तिता | उल 

पिष्मजिका द्या चतुष्ट शुक्रला लघुः| संसाहहिष्यौ 

ह्मि दा रक्तदाह्व्रणापड्ा |. 

रुच्या कषाया वदङ्किबङ्धनो” भावप्रर। 

जललयुष्य न° लल्जातं ष्मम् । कमलादौ | 

जलपूर इ ६त० । जलशमृहे । “न्द्ागनपिषिने परिशषर- 

प्ररिगतयश्चनाजलपुरे विहरति" गीत. | 

कट्ताका रसा 
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जलप्ष्ठजा श्रौ जलख्य ठे उपरि आयते जन--ड ७त°। 

शैवाल अन्टच° । { अदाने तपेखे । 

अलप्रदान् नर प्रेतादिभ्यः जलस्य प्रदानम् । प्र तायु थेन 

जलप्रदानिकं न जचप्रदान बुदहतानां प्रेतानाचुदगेन 

जणप्रदानं प्रलिपाद्यतयाऽखयदय ठन् | भारतस््ोपव्वा- 

न्त्मते खबान्नरपवेखि तञ्च स्तीपवेखि प्रयमाबधि १५ 

ध्यायपर्यं न्त “जलप्रदानिकं पवे स््लोविलापस्ततः 

परम्'' भा आर रर | 

जलप्रपा खो जलख जलदानाये' प्रपा | जलदानाय" शाला- 

याम् (जलसव) । ““यानोदाहजलप्रणथि शुसंस्कारत्रत- 

च्चा्टका" छरचि* टी° तवाक्यम् | 

जलप्रान्त ए त° । जलसमोषस्याने | [ असरः | 

जलप्राय मर जलं प्रायं यतर । जलबछ्ले देथे खनण्डेशे 

जलप्रिय एुस्त्री ६त० !चातकखखगे चन्द्र °। *मत्ख्छो शब्द च 

स्यां जातित्वे ऽपि योपधस्वात् टाप । र्जलप्रियनानरे 

बि°। [ जन्तुभेदे । च्लिवां जातिलवात् ष । 

जनञ्जव एखः जले उवते ञ् -खच्। (दिल) जल- 
जलफल न° जलखातं फलम् । श्टङ्गाटके भावप्र° | 

“अटङ्गटक' जशफलं लिकोणरूलमित्यपि । श्टक्गाटकं 

हिमं खा शुर ष्य कभायज्म् । साहिश्ुक्रानिच- 
ऋ द्मप्रदं पित्तपरदाडइहत्'' । 

जलबन्ध ए* जलं बन्नाति बन्व-खल् | अजललोतोनिरोष- 

के ट्रुशिलाभमये । सेतौ चब्डर० । भावे षञ दैत । 

र्जलस्ख बन्दे च | [विना तश ओवनाभावेन तथा वस् ] 

जलबन्ध्, ए" जनं बन्त् यख । भतख्छो चन्द्र० जलं 

जजबालक ए जलं बाल इव यख कप् । विन्ध्यपर्वते 

हेम । जल वाक्िकेव । विद्युति स्तनो हेम° । 

जलविम्ब एन०६त० | जनस बुदूब्दे मध्यावकाशयुक्ते 

शिथिलसंयोगेन ङच््नाकारे तोयां शमभेदे मेदि° । “जम्ब 

वच्जल विम्बवच्छलजवव्जम्बालवच्जालवत्'” खङ्खटः | 

जलबि(3)ल प° जलप्रधानो बिल्वदूव | †शक्तंटे । बिक- 

भेदने करं ।२जनचत्वरे(चातरजल ) रेस्वदखज चरेय इारा०। 

जलबुद्,द न° त° । “भाचुष्ये कदलो- 

स्तन्भनिःसारे सारमागेखम् ; यः करोति सवे मूढो 

जलबद्बदखन्निभे"” शब्द्ाथेचिश्टतवाक्यम् । 

जलब्राह्मी खलो जले ब्राद्मोव । हि लमोच्यां लिका० । 
जल्ू ए* भवत्व्षात् भू-अपादाने किप् तर | {मेषे 

श्तश्चाभनाभके पूरे च जवं मूरतप्तिस्मानमख । 

जलविम्बे | 

[ ३०७० ] जलं 

शकटे गन्द ५० ६ैत: ४जलाधारभनौ दी | 
जलब्त् ए जल बिभर्ति ष्ट-किष् ६त° । मेषे रतच्राभ- 

नामके कपूर च श्तोयधारकमात्रे षटादौ लि* | 
जलमकत्तिका श्लो जल्जाता सच्िका । नोयजलमौ विकार 

जलमण्ड.क म जलं मख्छ,कभिष | मण्ड कवाद्यदुस्े 
करत'नेन तदद्ध्वनिभारके लजजददुरे “जम्मललानि 
जकमख्डकवाश्यावशरु"” लावः | “जलमेव ६ 
व्यापिनिजपरेष ताडितः ग्ड. कवत् ध्वनतोति नोक 
प्ररिद्धम्'`गद्धिः | [मह्र ङ्विगे इारा० | 

जनलमद्ग इ०अकञे ह्, रिव निरन्तरमच्जनोनाव्लनकारित्वात् | 
जलमधूक इ" अचरुच्निलष्जातो भधूकः। जलान्तिक- 

जाति मधूकभेदे मधूलक भाव | 

“मधुको गुडपष्यः खात् सधदच्चो सधुखवः | बानप्रस्यो 
मधु्ीलो जलजोऽत स्धूलकः।" ` मधूकपुष्मः मधुर शीतलं 

यर ठहणम् | फलं शोतं गुरु खाद शुक्रल" वातपित्त 
चत् । अहृदय इन्नि टव्णाखदाहश्वारुक्ततक्तयान्?” । 

जलमय लि° जलात्रक्ः जज+मवट | !जलात्के चन्द्रादौ 

“सलिलमये शशिनि रवेदीैधितयः'” इ०स° तद्ध तथाल- 

शक्तम् । रतज्ञोकस्ये कम्पि यामम्बये देष च | द्विया 
डनेष् । “र एव चमे वोद खभयोदीजिमाद्ितम् । 
खा वाशम्भोखलदोया वा मन्तिंजंलमयौ मस" क्ञभाज 

शम्भोः ल्िचयाद्यटमृत्तिकन्वोन तन्तं जं मयत्वम् । 
जर्ख ब्रह्मवीजाधारत्वः च भलुनोक्' यथा “खप एव 

ससजांटौ तास बौजमवाखधजत्” | 

जलमसि ए जलं सखतः तोयं सख्यि चछनिन्ति 
खच्छांशतया भिनत्ति मख-दून् तण {मेषे हारा* । 
र्तच्नाभनासके कपूरे च। 

जल माम पुग्जलस्य तदास्य माभेः। १प्रयाख्थास् (षयनाशा) 

हेम. जलमेव मागः । जनस्य भा च (जलपथ) | 
जलमाज्जार पुस्त जलनकुले नि कार्यां जानितवात् केष 

जलमाटका सनौ जल्स्विता माटका । जलख्िते मारका- 
भरे नद्धेदाः सप्र विधानपा उक्ता यथा ` मतसो शूमीं 
वराहो च दहु,रौ मञपो दथा । जलका जन्तुका चेव 
शप्नता जलमाठकाः” । 

जलमुच् ए" जलानि छञ्चति छच-किय् । मेषे नरः 
लच्चाजनाभके र२कपूंरो च |““अक्रास्प्टा इव जजखचस्ा- 
बथा यल जादेः''मेध०। श्जलणोचनके(र निना 

ष्ब्दा जलष्चोऽचखस।च्रकाथाः द.1९। 



जलै 

जजमूत्तिं पु" जलं मूत्तिरख 1 शिषे। अच्मृत्ति चन्द् 

५२० ध" दृश्यम् : 

जलमूर्तिका ष" जलख सत्ति : चनोभावो यत्व कप् । कर 

कायाम् उच्णपरातसंयोगजाते चनौभते जले शन्दच, । 

नख च तथात्वम् करकशब्द् १६८७ ४० दश्यम् । 

जलमो द् न°नलेन जलयोगेन मोदयति सेविनं खद-खि् 

अण् उप० स° । उशौरे (वेणारम्ल) राजनि । 
ललयन्व न जलानासंतन्तेपर्ाथे' यन्त्रम् । (कोरा) 

श्यति धारायन्त्र रक्रुपादितस्तेयोलयापकयन्त्रभेरे 

५विचिप्नगाल्ा जलयन्त्रहस्ताः?' इरिवं* १४८ अ° | 

अलेन तदाकषेखेन यन्त्र चटौयन्त्रस् । श्कालन्नापके 

कटौयन्त्रभेरे षटौयन्तरशब्दे ३७८१ दणश्यम् । खाये क | 

लाये “इस्तप्रचक्त जेलयन्त्रकेख प्रह्ट्पाः सिषिच्- 

खदानौम्”” इरिवं° १४८ ० । 

जलयन्लग्दह न° जलयन्त्रः त्छध्य ईव स्थितम् ग्टहस् | 

चठःपाशचे जलयुक्तो जलमध्ये निश्किंत्टे (जल 

ट्डिः) जलयन््मन्दिरादयोऽ्यत्र हारा०।६त० (फोडा- 

राषर) र्जलयन््युक्तो ष्टे । 

जलेलयावा सी जलय तदाहरयार्ध' यात्रा । शुभकभेसम्पा- 

दनाय जलाहराय यात्रायाम् । तददिधानादिकमाड् 

¶वण्पा०-वरिष्ठः “शान्तिकं पौटिकं वापि जलयालां विना 

बुधः| कुरूते यदिवा मोहात् कमे तस च निष्फलम् । 

लड़ागादि्ति्टान् देवतायतनादिषु । लच्टोमेकोटि- 

छोमेऽयनहोमे तथे च। व्रतोत्समैमहादाने 

यन्न वा वितते शुभे” । त्तोतृसरगेः बतोद्यापने 

ष्यः ।““जलयातं एरा कत्वा च्रेष्ठ' कमं समाचरेत् | 

ष्थातः। संप्रवच्चामि जलयात्राविधिं शुभम् | यन्न 

शालामतिक्रस्य कत्विरिमिव्राह्भसेः सष । यजमानः 

शपल्ोकः सहदन्त् नेयुतः। अश्राद्ढो गलाद 

वस्त्राच्ह्(रभषितः। म्टह्ातवोपस्छरं सवे ग्ध 

पुष्माक्षतादिकम् । जलाशयन्ततो गच्छेद्गोतवादिननिः 

खनेः । अगाध च हद् गच्छेच्नदौ वाच सषद्रगाम् । 

छगसिन्योऽयतः काव्यः सर्वांलङ्धारभूषिताः । हेमरा- 

जतताखान् वा खण्मयान् कलश।जद्् भान् । . ष्टङीत्वा 

गन्धपुष्पादयैरङ्किं तान् चदटटान् नवान् । जलाथय समा- 

खाद्य तौरे गोभयलेपिते । चतुरद्धोक्षते चेमे तल 

स्लस्तिकमालिखेत् | यञेवी तख्डन्ेवां पि पद्मनषटदलं लिखे- 
दित्यादि” । विस्तरत द्यः, 

७६९ 
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जलयानं न° जे यायते गम्यते$नेन या-करथे ल्युट् 

७त° । जलेगजनसाधने मौ कादौ । “व्यसना्ंवमभ्ये ति 

ललयानेयेधार्थषस् ̀  भाग० ३।१४।१६ । 
जलरष्कुः एस्त्री जले रङ्कषव | वकपशिखि हेमच स्त्रियां 

खातित्वात् डोष । . 
चलरद्ध, ए" जले रइ्,रिव । दाव खगे हारा० । 

जलंरण््न एसी जले रजति रनृज-अच् | वकखगे हेमचर 

स्तियां जतित्वात् डनेष । 

जलर(सं)ण्ड़ ए" जलख र(र)ण्ड इव |! ज लावत्ते" २तोय- 
रेणौ रभ् जङ्गमे सती ठेमचरस्तियां जातिलात् ङीष् 
उकारयुक्तमध्यः सेद | 

लेलरसं पर जलप्रधानो रसोऽख जल्लातो वा रखः। 

वच्छे हारा०लव्स्य जलविेषपाकेन जातत्वात् वथा- 
स्वस् । खनटव तख जलमध्यं निक्षेपे खप्र्तिजलख्एत्व' 
भवतोति लोकवेदयोः प्रसिद्वम् ।६त०| रतोयश्य रसे च | 

छलराक्षसौ श्लो जशखिता राच्तसौ | सिह्हिकानान्नवां 

ऋायां ग्ट डोत्वाऽऽकभिण्यां लव्ाम्परसि स्वितायां राच्च 
खाम् ““त्तयोजनविस्तीष' निङ्त्र जलराचसोम्?भा० 
व° रेप्ञअ° | सा हि नमता यथा इता तथा रामा० 
छ° १अ० उक्तम् | 

“इवमानन्त॒ तं हदा सिंह्िक्षा माम रा्चमी । मना 
चिन्तयामास प्रधा कामद्पिणो ! अदय दीघस काठ 
भविष्द्राभ्यहमाशिता । ४ षदं लम महासत्वं चिरख वश- 
भागतम् | इति संचिन्तय मनसा च्छायामख समाचि- 
पत् । छायायां ब्टद्यमाखायां चिनयामास वानरः | 
खमादिप्रोऽखि स्सा ष्क शलपराक्रमः। प्रतिलोमेन 
वातेन महानौरिव सागरे । तिर्यग् ध्वं मदैव वी्त- 
भाणस्तदा कपिः । ददथे स महासत्वलितं लवखा- 
नभस | तद. चिन्तयामास सःरुतििशताननम् । 
कपिरान्ना यथाख्यातं सत्वमङ्ग.. तदेनम् । दायासाह्धि 
महावोय' तदिदन्नात्र संशयः | सतां नुदुध्वाधेतस्येन 
सिंहिकां मतिमान् कपिः। व्यवर्धत मदाकायः प्रा्टषोव 
वलाहकः । तख सा कायहदीच्छ वपेमानं महाकपेः । 
वक्ता प्रसारयामास पातालाम्बरसच्निभम् | चनराजोव 
गजं न्लौ वानर समदिट्वत | स ददथ ततस्तस्या विलतं 
खभ हन्द खम् | कौयमालञ्च मेधावौ सर्माखि च महा 

कपिः। ख तदा विकते वक्गो ग्जसंहननः कपिः) शिष्य 
छद्छरालमानं निपपात महाकपिः । आद्यो वस्ानिभच्ल 

॥ 
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न्तन्द्द शुः सिडचारस्णाः । यश्यमानं यथा चन्द्रः पूवे 

पर्थ राद्छणा | ततस्तखा नखेस्तो ष मा ग्य तृय 

वानरः) उत्पपाताथ वेगेन नःसम्पातविक्रमः” | 

जलराशि पु* ६त°। 
२ससुद्रे च ““चमातलं बलजलराशथिरानथे" भावः| 

जललरुद् न* जजे-रोहति रुह -किप् ७त। पद्मे हेमच° । 
क। जलरु इमष्यत्रे हेम च° ̂ जलं तच्छ. शुभे खचर फु 

१जससमृह जलानां राशिरब्र। 

जंलरुहेस्तथा''भागखा०१२ट८्क० रतोयरोह्िमालं लि ' 

जलरूप एसो जलखय रूपमिव पमस शुश्त्वात् । {मकरे 

लि° स्तिया जतित्वात् ङीष । ६त*।२तोयदख खपे न.। 

जललता सलौ जलय लतेव सन्ततिमश्वात् । तरङ्गलेखायां 

इहारा० । [भेदे । हारा । 
जलवरण्ट ए* जलप्रधानो वरण्टः (पानिबसन्त) वसन्त 

जल वल्कल ए* जलानां वलकल द्व | बुभ्किकायास् | 

(पाना) इारा०। 

जलवल्लो सो जलजाता वङ्गो । श्टङ्गाटक्लतायां राजनि 

जलवाद्यं नण्जलं वाद्यमिव । पाखिताडने वाद्यत॒ल्यध्वंनि- 

युक्तं जले “आकाथगङ्गाजच्वाद्यतज्न्नाः" हरिं 

२४८अ० । 

जलवानोर एण्जनजातो वानरः । खम्ब गेतसे शब्दा थेचि° 

जलवायस एुस्त्रो जले वायस दव शष्णत्वात् । (पानि- 

कोधो) भद्र खगे । स्त्रियां जातित्वात् ष | 

जलवास न» जवेन वास्छते चरभोक्रियते वासि-कम्परो शि 

अच । {उशोरे राजनि | नख जलसेचनेन सौर- 

भोत् पाद्ातथात्वम । ७त°। रेनोये वासे । “स चिन्तया- 

भास सनिव्लः वासे कट्'चन" भार शार २६२ अ° । 

जलं वासयति श्वरभोकरोति वासि अण् उप" ल | 

श्विष्ण्.कन्द् <जनि° | 

जलवाह पु जलं वहति वह-अण अपन्स॒° | {वारिवाहे 

मेघे हेमच° तद्चामनायके रकपूरे च^साद्विजलधिजल- 

बाडपथम्'" किरा०| श्जलवाडकमाने लि* ““जलवा- 

ास्तथा मेघाः वायवस्तनयिल्वः'' भा० स° अद्र | 

जलगिड़ान्त षुस्त्री जने विड़ा् इव | (उदिड़ाच ) जल- 
कृले हारा० | स्त्रियां जातित्वात् डोष् । 

जलबिन्दजे। स्तौ जनविन्ट्भ्यो जायते जन--ड | यावना- 

लोशकराभरे राजनि° | र्तोयविन्द् जामातरो लि° । 

जलविपुव(त्) न° जनप्रधान विष्टव(त्) | राशिचक्रस्ये 

व्रदाराशिक्पे शयानम ““भचक्रनाभौ विषुषदू ् तयं 

समद्धावगम्'" ख सि° “'भचक्रनाभौ भगो धूव- 

इयाभ्यां तल्यान्तरे सध्यभागे विुवदुद्धितयं विषवद् 

इयं समद्छलगं परस्पर व्यासष्टतानरितं भ्रवमध्ये 

विषुवत्तस्यानात् नद.्ते क्रान्तिडत्तभागौ वौ लम्नौ 

नौ कमेण पूवापयौ विष्उतृसजन्नौ भेष्तलाखयौ 

चेन्यथः""रङ्ग० | रविषुवन्तु समाख्यातं तलाभेषभयो- 

स्तथा” चयो क्तो रतत रवेः संक्रमे च। संक्रा 

न्तिञ्च चलस्थिरमेदाभ्यां दिविधा अयनसंक्रान्तिशब्द् 

१३९. द्भिता। जलविषवसंक्रान्तिनिचततः ख्यान विशेषे 

स्वलनक्लवरपाते तत्ृफलन्नानारथ जलविषुवचक्र ज्यो उक्त 

यथा | “षड्मूद्धि,, वद्ने पञ्च, चत्वारि, हृदये, तथा । 

वितखं करशादेष्'' पयोविषुवभक्रमात्” बरितयं बितय- 

सिति करपारेष हाद इति २७ नन्नबाणि स्वाष्यानि 

तद स्थानभेदे फलद्चोक्तः “मानं तेर बङ्छखलाभ. भोगं 

नासं जलविघवेष'" च्छो०| पयोगिथूवाद्योऽप्यव | 

जलहवश्चिक एजे टिक इव । (च द्ध ड)मतखे लिका०। 

जलवैतस ए.जलजानो नेवसः। अम्बु तते वेतसभेदे राजनि 

जलतरैक्लते न" विलतख भावः खच् ६त° | दरूरनिंभित्तख्चङे 

भद्यादौनां जलविकारभेदे तत्फलादिकशक्त' इ° ख॒ 

४६अ० यथा। 

^'ऋपसपंणं नदीनां नगराद् चरे खन्यतां कुर्ते । 

शोषञ्चाशोष्याणामन्येधां बा हदादीनास् । श हाद 
मांसवहाः सङ्क. लकलुषाः प्रतोपगा्ञापि। परचक्र- 

ख्यागमनं सद्यः कथयन्ति ष्णमासात् । च्वाखाधम- 

काया रुदितोतृकर्,ानि चेव कूपानाम् | गोतप्रजल्वि- 

तोयोत् पर्तिरश्चाते 

सलिलाथयविलतौ 
वा महद्य" तब्र थान्तिरियम् । सलिलविक्तारे क्यात् 

पूजां वरुणस्य वारुयो्न्त्ः | तेरेव च जपदोम' शम- 

मेवं पापर्पयाति” | [लिका 1 

जंलव्यध ए* जलं विध्यति व्यध-अच। कड्नोटमत्ख्ये 

जलव्य(नल पएग्जलस्थो व्यालो हिस््रः।(ढो ड़)! सपेभेरे,खमरः। 

स्तियां जातत्वात् कष । कर् रकम णि २जन्तौ च । 

जलय इ जले थेते शी -आ्स् ७त०। त्रिष्यौ इहेमचर 
सप्नम्या वा व्लुकि | जलेशयोऽथन्र । 

जलशयन पु जलं शयनमखय | विष्णौ हला० । 

जल याथिन् ४* जने सषद्रजले येते शो-खिनि। नारा- 
यथे (“एका ३ेऽह्हिशयने योगनिद्रापागतः | घा्ञी- 

तानि च जनमरकाय प्रदि्टानि। 

गन्धरसविपव्यये च तोयानाम् । 

त श क वः १ का कका जकवकरणककनकृ 
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च्ययेपमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभूः” देवौमा० | 

जलश्ुक्ति स्तौ लनख शुक्तिरि । म्बके अमरः । 

जलशूकं न” जलख कमभि । ओेवाले हेमच० । “लोर 

शक्ताजलच्कमधुरवगे प्रतिवापः तेल वा पाचयित्वा 

स्वतयुप्न' निदध्यात्” चतः । 

जलशुकर पु" जलसं शूकर इव । वुस्भोरे हेमच० | 

जलसन्ध ए० छतराष्मेदे। ^धविविंश्ति्विकणंच जलसन्धः 

चलो चमः" भां०आ०६७० । तत्पुत्रो ्रौ । 

जलससुद्र ए जलमयः सस्र: । लवणादिष सप्र सषद्रेषु 

ओेषससद्र “लवणजलधिरादौ इग्धसिन्वुख तस्मात्" दय्, 

पक्रभे दभ्नो तख ्ुरससय तसखात् मव्यख च खादः 

जल चान्त्यः'"सिन्शि* | [ सरोभेदे। 

जलसरस न° निस सरस+सुत्तायाम् खच समा । 

जलसर्पिंणो स्त्रो जणे सर्पति खप-खिनि। जलौकायाम् 

(जे क) हेभच० । 

ललसूचि स्तौ जलस्था चिरिव। १कङ्नोटमतख्ये 

श्श्रटङ्ाटके शेशिशुमारे ४जलौकायां च मेदि° कके 

षु'ख्ी हेमच० । | । 

ज्ञलस्तम्भ न° जलं स्तभ्यतेऽनेन स्तन्ृभ-करणे ल्युट । ¶जल- 

सण्भनसाधने मन्त्रादौ । भाते खय,ट् । जलख्छ रसम्भने च 

जवम्नम्धनविद्या च दुर्ये घ्नविदिता तया इ पायनद्धद् ~ 

शलं संस्तभ्य स दष्वाप तत्कथा भाग्था०१०अ०।“रवसक्घा 

अन्ाराज } प्राविणत्तं महाच्चुटम् । अस्तम््यत तोयञ् 

भायया मतुजाधिषपः”” इत्यादिका । 

अलया सो जले तत्समीपे तिष्नि स्था-क ।१गण्डदूवांयां 

राजनि र्जलस्थितमाते बि० । {[ लिका. । 

जलद न०जलखेन हन्यते-हन-वा*ड शेत. | खल्यजलयन्त्रग्टद्े 

जल्तद्धरणा न०६त०। तोय स्यानान्तरनयने ““लचुगुरुकनि- 

यममतमिष् फर्णिपतिमतमवग तमतिच्धनिगद्पदम् ट्श 

बभृवनेयैतिरि ह यदि भवति हि रंसकजनहृदय- 

विद्ितमदम् | वद्वविमलचतुषकलगण्डूतगुखिगख- 

चरशविरासाश्हितसगणम् कचिद्पि गुरूखाहितं भवति 

कविितंडन्दः उन्द्रि! जलहर्यम्” द्युकतलच्चणे 

रमालाटत्तमेदे | [ भेदे। मच. | 

जलदस्तिन् एण्जले इष्तीषर ७त०| जलस्य इस्तिूपे जन्तु- 
अलद्ार वि जलं हरति इ-अख् उप० स° । जल हारक 

जलवा डके (भारि) प्रष्टतै स्तिया टाप पारछग्धबो°षा 
1 

ष् । “शिरसा एतङग्धाभि्बदध रखल्नाम्बरेः । यमुना 

{ ३०७२ } जला 

तौरमागेंख जलारोभिराटतम्” हरिव ६१ अ° । 

अब पान्मोरा० ङोघ । 

जलहारिन् विर जलं हरति -खिनि । जलवा हके | 
स्यां ङोप् । “याभिरिद् शरौरमाराम श्व जल- 

ारिश्यौभिः केदार इव च कुल्याभिरुप्ञिहातेऽलुग्टद्य- 

ते च""च्तः | [फेने च । लिका । 

जलद्ास पु जलानां हास दव शुश्वत्वात् | †फेने, रसलदर- 

जलदहोम ° जले लिप्रः होमः ७त९ 1 जले च प्रन्ये वैश - 
देवादिडोमभेदे तददिधिः सं^त° द्र्भिंतो यथा “लौकिके 

वेदिके चेऽ इतोच्छि्टः जञे चितौ । वैश्वदेवश्च क्तव्यः 

पञ्चश्छनापद्चत्तये" । 

जल्द ए° अलप्रचरो चुद्: शा० त° | खवबड्ले चरे 

जलदस्य दं तन्न भवो वा शिवा. अण्| जाल्द् 
तत्सम्बन्धिनि तन मवे च लि° ख्यां डीप् । 

जलाका स्तौ जले आकायति प्रकाशते चा+-के-क | जलौ- 
कायां शब्द्र°। 

जलाकाश् इ. जंलप्रतिविभ्बितः जलावच्छिन्नो बा आकाशः 

शा० त° | जलप्रतिषिभ्विते २जलावच्छिच्ने वा खाकाथे 

“जनाव च्छिन्ने नोर' यत्, तत्र प्रतिविभ्वितः । साभ्व- 

नच्चत्र्याकाशो जलाकाश उदयते अन्द्ाथचि०। 

नौद्पयाकाशख्य प्रतिविम्ब स्वेन खाभनच्चनेति विचे- 

ष्यस् | रतञ्ख प्रतिविम्बवादे नीद्रख प्रतिविम्बासन््- 

वमभिप्रोत्य विवरणाचा्*रवच्छिन्नवादोऽङ्गलतः। तन्ते 

ललावच्छिन्राकाथ रव जलाकाशथ इति भेदः । खव - 

` च्छिन्नवाद्शन्द् ४२० छ" उश्यम् | 

जलाक्तौ सत्री जलमच्छोनि व्यापरोति कारतया अच्च 
गौरा" ङेष । जलपिष्यल्या अन्द्र० । 

जलाखु पु जले अआखुरिव | जलन कुले लिक्ा° । 

जलाच्चलं नण्जलभञ्चति अन् च-बा अलच त° ॥ - ¶शैवाठे ¦ 

ज रस्याञ्चलभिव । रसतो वारिनिर्ममे (खतो निगेच्छदा- 

रिश) मेद्०। 

जलाच्नलि ए जलपणेऽञ्जलिः। १जरपूथोञ्जलौ अञ्जलि- 
पू्वारिणि उपचारात् रतदानद्पायां पितणां तपेख- 

क्रियायाम् । “कपनमासद्य कुतो जलाञ्जलिः" चाण०। 

जनाटन पुसी जले अटति अट्, । १कङ्कप{श्चिखि स्त्रियां 

जातित्वात् ष | रजनौ कायां स्तौ भेदि° तत्र गौरा, 

ष. । { इारारस्तियां जातित्वात् ष् | 

जलाण्टक धतो जे चटति अट् ख् इषो" । नक्रराजे 
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जलाण्डक न जले खण्ड इव कायति के-क । प्रोताघाने 

दर मतुख्ार्डसंघाते जके अषुरिव कायति कैः क । 
जलाणुक इति पाठान्तरम् तला हेमच° | 

जलात्मकं ति*जलभेवात्माऽख्ध कप् ¦ !जलमवे ।२जलौ कायां 

स्त्र शब्द्रलना° कापि यत इत्त्वम् | [नासपगने च। 

जलात्यय इगजलखखात्ययोः यल । १शरतृकाले ईत र्जला- 

जलाधार ए° ६त । जलानामाधारे तडागादौ अमरः । 

““द्याकाधनेकं हि यथा चटादिष् थक् भवेत् । तथा- 

क कोऽप्यनेकसु जलाधारेषविवां एमान्'" यान्न° । 
जलाधिरैवत इन ६त° । श्वरूष्णे हलायुधः लिपिकरः 

प्रमाद्कतपाठद््थनात् पुस्वोक्तिः प्रमादिकौ शरव्धिङ्ग 

इन्ततपुरुषयोः पा० ततृपुरूषे परलिङ्गष्ध व॒ विधानेन 

को वत्वसं वौ चित्यात् । जलमधिदेवतमख । रपू घाद़ा- 

नच्चने न । 

जलाधिप ए ६त° । १वरूे । “नाशधक्रोदयतः स्यात" विप्र- 
चित्तेजेलाधिपः"इहरिवं ०२५२ अ०| जलाधौशादयोऽष्यल । 

वत्सरभेदे र्जक्पतौ रव्यादिमष्े च जलशब्टे रषि- 

पराशरवाक्यम् दृश्यम् वत्सरभेदेन जलाधिपतिभेदानयनं 

तव् फच्च ज्यो° त° उक्त' यथा^जोवाकेनु घमन्दारकाव्य- 

चन्द्रमसः क्रमात्। राजा मन्न जलाधौशः शखपोऽद्ि- 

७हृतात् शक्रात्” । सप्रहटतथकाङ्ख एकशेषे जोवो राजा 

अर्का मन्तरीबुधो जलाधिपः शनिः शद्छाधिषः। इयवशेषे 

रव्यादिः । ल्रयरवथेभे बुधादिः । . चठरवशेषे भन्द्ादि । 

. पञ्चावयेषे भौमादि। ण्ड़वेषे काव्यादि | सप्रावथेषे 

चन्द्रादि | भाल्लान्यायेन एनः जोवादौनां सहम् | 

जलान्तक इ" जलमेवान्नो भमख्डलसखय सोमा यल कपु. | 
खप्रसमुद्रान्गेते खाद्रदके सद्र तदुत्तरं दीपान्तरा- 

भागेन तद्छ॒भूमख्ड लस्धान्तसोमात्वम् । “वये चुच्धरा- 

सपि धिद्ग्धजलान्तकाः” लिका |) वाञ्देवख्य सत्य 
भामायां पत्यां जाते रषुनभेदे “जश्निरे सत्यमानाया- 

भिन्युपक्रमे “रोहितो दोष्निभांचव नाग्बजा्ो जला- 

न्तक्ञः'” इरि व° १६९ अ । 

कलाम्बिका स्तो जलस्याम्बिकेव । कूपे इरा. , 
जलायुका स्तौ जलमायुरब्छाः कष् इषो । जलौकायां 

(जक) थद् र ना तद्भे दल्चाधिकं चते छन्त यथा । 

“अथ जनायुका वच्छन्ते । जलमासामायुरिति 

जनायुका जलमासामोकं इति जलौकसः । ता दादश 
तादा खविषाः; षट, तावत्य एव निविषाः। बल् समिषा 

लला 

रब्णा क्यु रा. अलगहां इन्दरायुधा साद्रिका गोचन्द्ना 

चेति। ताखञ्चनर्थेवष्ण एषुशिराः लष्णा । वजि 
मल्घयवदायत। छिन्रोन्नतकुचः क्वुंरा । सोेमथा मा 

पाश्वं लष्णखख्यव गहा । इन्द्रायुघवदृद् राजिभिखिनिता 

इन्द्रायुधा । ईैषदश्ितपोतिका विचिल्पष्पाङ्लतिचिला 

सादिका | मोटषणवद्धोभागे हिषाभूताङतिरख्- 

चखो गो चन्दनेति । ताभिदेष्ट परुषे दंथे शआवुरति- 

मान' करण्ड म॑ ज्वरोदाहन्डदिंमेदः खदनभिति 

लिङ्कानि भवन्ति| तन्न मडागद्ः पानाखेषननद्य, 

कमांदिष्पयोज्ः । ¶न्दरायुघादषटमसाध्यमिन्येताः 

सविषाः सचिकिल्विता व्याख्याताः । अथ निर्विषाः । 

कपिला पिङ्गला शड्खखो सधिका युर्डरौकखखी 

सावरिका चति। तत्न भनःशिलारञ्जिताभ्याजिव 

पा््चाभ्ां एषे क्लिग्धमदवखां कप्लिा। किञ्चिदक्ता 

इत्तकाया पङ्क ऽऽशुगा च पिङ्गला । यश्व शोष 

पायिनो दौषतौच्छदख्यौ भद खुखो । भूषिका्ति 
वख ऽर्निटगन्धा च मूषिका | सद्रव्खं1 पु रुडरोकदल्य- 
वङ्गा पुख्डरोक्खो । च्िग्धा पद्मपत्रवणांादथा- 
 ङलप्रमाख्चा सावरिका सा च पश्ये इ्त्ेता ऋअविष्षा 
व्याख्याताः । ताशां यवनषाख्डःसद्यपौौ तनादीनि 
चेलाखि । तेष महाशरोरा बलवत्यः शोवपायिन्यो 

भद्ाशना नि्विंधाञ्च विशेषेख भवन्ति । तत्न सविष- 

मलघपरकोटदह्,रमूल पुरौ षको यजाताः कलुमेष्वमभठ च 
सविषाः | प्मोत्मकनकिनङ्खदसौ गन्धि कङ्ञवर्यपु ण - 
रोकभवाचकोयजाता विमलेष्वम्भःश्च च निर्मिषार | 
भवति चाने । केलेष॒ विचरन्त्येताः खलिजेषु छग 

ख्विषु। न च सङ्ोखोचारिययो न च पद थयाः 
खाः । तासां प्रमह्माद्रचमं वान्ये वा प्रयोगेग्टः की - 
यात् ।खथेनां नवे महति चटे खरस्तङागोद्कपङ्कमा वध्य 
निदध्यात् च्छायं चाखाहपङरेच्छेवलं वद रमोदञं च 
कन्द ख खीलत्थ ययाथ ट्य मोदकानि च पलाख । 
नरह बद्रतहाद्धन्वच्जलं भ्व च दद्यात् सप्ररात्रात्- 
प्ररालाद् चटमन्य संक्रामयेत् । भवति चान्न | स्वल 

मध्याः प्रिङ्खि्टाः ष्योषा मन्द्चेषटिताः। शसा 

ह्िख्योऽल्यपायिग्यः खविध्राञ्च न पूजिताः । अथय जलौ 

कोऽवसेकसाध्यव्याधितद्ठपवेश् सजेष्य वा विश्च चाख 

तमवकाथं सद्गोमयच व्यजः दात् | न्टङोताच 
ताः इषेपरजनोकलकोदकप्रदिग्धगालीः स(दचसरक- 

वककाकक्छक कक क 
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श सह्भततंस्थिता विगतक्रमा स्नात्वा ताभौरोगं 

यायेत् । खच्छ शुक्तादरपि च जञोतावच्छन्रां सत्वा खखमपा- 

दणयाद्गृह्णतये च्ीरविन्दु वा दद्याच्छस््रपदानि वा 

कुरति यद्योवमपि न गृह्धीयान्तदान्यां यायेत् | 

यदाच जिविशतेऽशवखुरवदानन लल्योघ्चम्य च खकन्चं 

तदा क्ञानीयाद्ग,दहभातोति ग्ट चाद्रेवस्त्रावच्छन्नां 

श्वारयेत्सो चयेख ! दंभ लोदकख्ड प्रादभां जानो याच ड- 

सियमादत्तद्ति शुद्माद्दानामपनयेत् | खय शोखित- 

गन्धोन न शचेदखमस्याः सेन्धवचर्े नावक्ररेत् । ऋय 

पतितां तण्ड लकण्डनपरदग्वगारवों नेललवणाभ्यक्त- 

खीं गामहस्ताद्धदाङ्ग, रोभ्यां गुद्धोतपुच्छां दचिणह- 

स्ताङगःटाङ्गलिभ्यां शमैरचुलोममनुमाजयेद् खखादामयेत्ता- 

बद्यावल्सम्यम्बान्तलि ङ्ूगनति ।. सम्यग् वान्ता सलिलसर- 

कन्यस्ता भोक्त कामा खतो चरेत् । या सोदति न चेष्टते 

खा द््वन्तातां पुनः सम्यग्वामयेत् । दुवानाया व्याधि- 

रसाध्य इन्द्रमदो नाम भवतिः खय सयान्तां पूवेवत्मचनि- 

दध्यात् भोश्णितख च योगायोगानवेच्छ जलेाकोव्रान्द- 

धुनादशट्येच्छो ताभिर द्धि परिषेचयेद्धभ्नोत वा व्रणं 

कधायमधुरस्िग्धभोते च प्रेद्ेः प्रदिद्यादिति | भवति 

चात्र । सतेल्राखि गरहरं जातोः पोषणं सावचारणस् । 

लसै7कलाञ्च यो वेत्ति ` तत्घाध्यान् स जयेद्रदप्न्”' । 

छलार्वा ए" जलप्रतिविम्बिनोऽकंः। अलप्रतिविभ्वितष्यये" 

५^प्रलतिस्योऽपि पुरप्रो नाज्यते प्रारतेयु सेः । चऋविका- 

रादकत्त, त्वात् निर्युलयात् जलाकंवत्” भाग° ३।२।१ । 

जनाणव पु" जलमयः अखपः । अन्त्ये खादूदके सश्द्र । 

जलाद्री शली जेना । आदरं तालन “श्वित् .ताल- 

न्त' ख्यात् तददत्च्चेपणञ्च तत् । ऊलेनाद्रे जलाद्र खात्" 

मैज० २जलाद्र वस्त्रो नण इारा० शेजलेनादटरः च त्रि° । 

५पुष्पाखारेः खपयत भवान् व्योमगङ्गाजलारटँः'' मेच०। 

जलालु ए" जल्जात आलुः शात | ( पाया आलु ) 

श्ालुकभेरे राजनि° । [ भाल्के राजनि° । 

जलालुक ग जलस्यालुरिव कायति कै-क । यपद्मकन्ट् 

जलासुका स्तो जले अलति गच्छति अन-ग्यादौ बार 

उक। जलौकायां शब्दरण। [जलौकायां भरतः | 

जलालीका स्त्री जले चालोक्यते खा+नोक- कम्मं खि घञ | 

जलावत्त षु० प्ा+दत-खिच्-भावे ऋच तर । जलस्य 

खतो श्वमणे जटाघरः| 

जलाश्चय एजने तत्समीपे चागते आ+शो-खघ | १उ शौरे 

७4 वा> भाग ४ 
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अरः र्नामच्लके गन्धदरव्यमेदे राजनि । ्ा-+शणौ- 

आधारे अच् ६ैत° । रसषद्रे मच | भजलाधार 

तड़ागादौ 

“न वासोभिः शडाजसरः नाविक्नाते जलाशये" “तेनेव 

कुशेशयैरत्र जलाशयोध्ितिःः” माधः | 

साद" प्रासययुः स्लात्वा पएणग्जलागये"भनुः। त्द्धेदादि 

जलाशयेत्सगशन्दरे श्यम् । जलमागशय अआधारा यद्य | 

५ दङ्गाटके राजनि । हगुख्डालटचे स्तौ राजनि° । 

जललाशयोत्समं ए ६त। कूपादेजलाशयस्य प्रतिषे 

छत्धर्गे जलाशयोत्छग तत्त्वे तस्य भेदलक्षखादिकसुक्तं यथा 

“अथ जलाशयाः। ते चखननसाध्याञ्चत्वारः | 

कूपवापोपुव्करिणोतडाग्छपाः | तथाच मत्खपुरा- 

स् | 
वापोतद्कागेष्ठ तथा ष्करिणीष च ” | 

“एवमेव पुराणेषु तड़ागविधिरच्यते | क्रूप " 

कूपोऽ्दार 

कोगत्तं विशेषः वद्धसोपानकोऽयं वापोति हौतनिखंयः । 

स्तुतो वापीलक्षणं वच्छते । पुष्करिणोतङ्ागाव। ह 

वथिषटसंह्ितायाम्*“चतुवंथाङ्ुलो हस्तोधद सदत रत्तर : | 

शतधन्वन्तरद्धव तावत् दुष्करण मता| णतत्पन्च- 

यणः धलुहहेस्तच्त्यं 

चतरत्तरचतगु ख हस्तो यस्तदधतुः 
त्तरे प्रथमकाण्म् “दादगाङ्कचिकः शद्ुःसत्यञ्च 

शतः खटतः । तञ्चतव्क धनुः प्रोक्तः कोशोधलुः- 

शडस्तकः" । कापिले ““चतविशाद्कलो सयवच 

परोक्तस्तङधागदरति निञ्चयः" । 

तथाच विष्णु धर्मा 

करधेलुः” । शयो इस्तस्तेन खातचदर्दिचतु विंशति हस्ता - 

चतुःशतहस्तान्य नान्तरत्वेन पुष्करि णौ । 

खद्सदितय- 

एतन्न ललाभारपर 

न्यननायां 

चति तु पञ्चचत्वारःशङ्गस्तान्यनतायां 

इस्तान्य,नान्तरत्वेन तडागः 

नद्धपरितटपरम् । नव्यवड्ंमानष्टलोवशिष्ठः “शतेन 

धनुर्भिः दएष्करिणौ त्रिभिः शतेदीःधिका | चतुर्भि- 

दषः पञ्चभिस्तागः | दरोषाहूशयुखा बापो” इति 

संह्ितायामन्तरप्द्खुतेरत्रापि तथावगम्यते। नतेन 

चठदिकत् पञ्चल्रिशद्गस्तान्य नतायां इादशशतहस्तान्तरा 

ग्युनत्वेस दोषिका। चतु्दिन्तु चत्वारि'ण््तान्यन- 

तायां षोडशशतहस्तान्तरान्य्,नत्वे द्रोः । चददि तत 

वि शद्धिकशतहस्तान्य नतायां, षोडशस हस्त ष्हस्ता- 

न्तरान्यनत्वेन वाप्रौ। करोऽन कफोरय् पक्रम्य 

-माङ्कल्ययपययं ननः तथाच कल्यतर्रलाकरयोः  *“मध्या- 
११ ङुःलिकूपरयोर्मध्यः प्रामाणिकः करः'' | तत्करख- 

फलमाहादित्यपुराणम् “सेदव्न्वरता ये च तौय- 

8.99 
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शौचरताश्चये। तङागकुपकत्तांरोखव्यत्ते ते टषा- 

भयात्" । सेतजलघारणटेठ्बन्धः। तोधशौचं ष्ट 

कपरिष्करारःः तेन सेतुबन्धवङ़परिष्कारतडडागादौनां 

करये प्रत्यकं ठड्भयभोचनं फलम् । विष्णुः “अच क्रुप- 

कत्त सत्प्ृत्ते पानोये दुव्कताद्धं' विन्दतीति" । 

तत्प्रहत्ते क 7ादुल्िते । विष्णु धर्मत ̂ तडागक्रुपकत्ती- 

रस्तथा कन्याप्रदायनः। छन्ोपानहद्ातारस्ते नराः 

स्लमैगासिनः" | तोयं विना सङ्क चिनप्राणदेशे त 

नन्दिएराणस् “योवापौमथवा करूपं देशे तोयविव- 

व्निते। खानयेत् स दिवं याति विन्दरौविन्दौ शतं 

माः" | तत वाष्यादिखनने प्रत्ये कजनयिन्दु म 

एतत् सङ्ःल्या- 

नन्तर' वास्तुयागसद्भःखख ; कार्यः । विष्ण्; “करूपाराम- 

संख्य श तव षव च्छिन्नस्व ग प्ाप्विः फलम् । 

नद्कागेषु देवतायतनेषु च | इनः सस्कारकत्तं त लभते 

मौलिक फलम्" | संख्कार{िघौ ठ ““अजले ऊलसत्- 

भाद्य” इति वच्छमाएवचनात् जलब्दून्यदेशखनन एव- 

प्रति्ठा नतु प््धोद्धारमाते | ्तखपुराखणे “पासा 

दभवनादीभां वि्ेषं विस्तराद् । क्यात् केन विघा- 

भेन कञ्च वास्तुरुदाद्तः* इतय् पक्रस्य॒वाप्यादौनाम- 

` प्यभिधानात् आदिपदात् करूपादेखरं हणम् । +प्ासादेऽप्ये - 

वभेव खाव् ज्पवापौषु शते? इत्यभिधान, तेन वा्या- 

दिक्गरण्ेऽपि वास्ुयागः | महाकपिलपञ्चुरात्रे “जला- 

धारपहा्धञ्च यजेहास्तुम् विशेषतः । ब्रह्माद्यदिति- 

पर्यन्ताः पञ्चाशच्नयसंयुताः! सर्वेषां कुलवास्दनां 

` नायकाः परिकीत्तिताः | असंपूज्य ह तान् सर्व्वान् 

+ गाकादादोच कारयेत् ¦ आअनिष्पत्तिर्विनाथः खादुभयो 

धमधर्भिोः'“ । बह्माद्यदितिषय्यं न्ता इति कल्पानरम् । 

देशीएुराखोक्त शा दिकल्योव्यत्रद्ियते । धर्मघतमिं योसतडा- 

तहने तदकरणे उत् षगेदिनेऽपि 

वाग्यादौ तत्करणम् । “"प्रासाद्भवनोद्यानप्रारभ््परि- 

वन्तं ने । षुर्सप्रवेये च खवेदोषापनुत्तये । इति वास्त, - 

गाद्ततृकर्नरः । 

पशमनं छन्ना ख्ल्नेण वेष्टयेत् । वास्तुयागमकुब्बां यस्त 

वाह्णारो भविष्यति" | इति मतृखपुराखवचने पुरबेश्म- 

चवे वास्तुयागपाप्रेः पूर््वोक्तवच्नेन प्रासाद्धम्म्राति- 

देथादत्रापि प्रास।दप्रतिष्ठावत् वाष्यादिप्रतिष्टादिने वास्तु 

यागकरणम्। तद् रज्भ्रक्ालो दोपिकायादछक्तो यथा^पुष्वा- 
(० = > ४ 6 
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दशभगे शुक्र शुभांशोद्ये प्रारन्भः सलिजाथयख शुनदो 

ज्ोवेनद्पुत्रोदये?' । दष्वादुराधाहस्तोत्तरात्रयाश्चिनौ- 

शतभिषारोह्हिणोपृव्वांषाद्ामचारटगशिरोभिः | मातृद्ये 

^ चन्द्रादित्यवलं लब्ध लग्न शुभनिरोच्तितम् | स्तम्मी- 

च्छाया[द् जययभ्यति परिवच्जयेत् । अश्िनीरोह्धिणी- 

सलङत्तरात्रवमेन्द्वस् । -स्वातो इस्तालराधा च ग्टडा 

रम्भ प्रशखते। वजव्याचातशृले च व्यतीपातानिग- 

खडथोः । व्क म्भगरड परिचच्जः' योगेषु कारयेत् । 

प्रा दन्यभौ मवच्न नतु स्वँ वाराः शुनाव्हाः। प्रासादे 

ऽप्य वमेव स्धात् करूपवापोए चेव हि" । तदत् सगे फलम् । 

“सं्ेपात् प्रवच्छामि जलदानफलं श्टशु। पृव्करि- 

गटादिद्ानेन विष्णुः प्रोखाति विश्वटक”" । जलाश्य- 

करणाथे भूमिदाने फनमाह चित्रः “जलाशयार्थ" 

यो दद्यात् वाणं लोकमाभरूयात्"* | भमिभिति शेषः | 

कालमाह मतखपुराणे ““ब्टणु राजन् ! प्रवच्यानि 

चङ्गादिषु यो विधिः| चेले वा फालगुने वापि ज्ये 
वा भावे तथा| साधे वः सष्देवानां प्रतिष्ठा शुभदा 
भवेत् । प्रष्य प्रत्तं शुभं शुक्तमतोते चोत्तरायये। 

ण्ये ऽद्कि िप्रकथिते रत्वा ब्राद्धययव्रा चनम्“ । अतीति 

प्रत्ते तथा च प्रतिष्टाशसचचये “माये च फालगुने चैव 

चैनप्रैथाखयोरपि | व्यौाषाट्कयोवपि प्ररे चोत् 

राये” । पुरे ऽङि अ८नचन्द्रादिन्ये नाद्यशवाचनं 

यु प्या ह खस्त य्वा चनम् । “पञ्चमः च ददितीया च 

दतौया सप्रमी तथा । दमौ पौंमासौ च तथा 

श्ष्ठा त्रयोदशो । चा प्रतिष्ठा विधिवत् क्ता शुभफलां 

भवेत्"” । मातृ “चाषा ह्वे तथा मल सुन्तरालयसेव 
च 1 च्येष्ाश्रवरोहहिण्यः पूर्वभाद्रपदा तथा | इला- 

`शिनौ रेवनो च पुष्योष्धगशिरस्तथा । अचुराधा तथा 

ख्वातो प्रतिषादिषु शते । बुधो दड्ख्तिः शुक्रस्त्रय 

एते शुभावहाः । एत्नरौच्ितं लग्नः नच्ननच्च प्रथ 

खते । ्हतारावलं लब्धा ̀ ग्रहपूजां विधाय च| 

निमित्तः सवरं चनात्वा वजयित्वा तथाऽशुभम् । शुभयोगे 

शुभे लम्ने क्र.रग्रहविर्वाजति। लग्ने चवे च कुरीति 

प्रतिष्टादिकित्तमम् | चयने विएवे तहत् ष्ड़शोतिसुदखे 

तथा । “द्राणां स्यापनं काय्य" विधिदृष्टेन कर्मणा” | 

भविष्ये ` ^श्रतिपच्च दितीया च ततया पञ्चभी तथा। 

दशमो रयोदथौ चैव पौषंमासो च कौर्तिता। सोमो 

इहस्तिदंय शक्रदौव तथाबुधः। रते सोम्यम), 
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प्रोक्ताः परतिष्टायागक्मखि"” | प्रतिष्ठाधिकारे व्यवद्ार- | 

सञ्चयः (“लष्णपच्ते च पञ्चुम्यामषटम्यामपि शखखते'? । 

दीपिकायां "पुष्या श्गक्रभगदेउतवासवेषठ सौभ्यानिलेश- 

मघरोहिखिपल स्तम् । पौष्णानुराधरिभेषु पुन- 

वैसौ च कार्थाभिषेकतरुक्रुपरथपरतिष्ा” | वस्यो धनिष्ठा 

दण चादर | “ाद्रायाद्चोव सौभाग्यमिति' प्रतिष्टासस- 

च्वयात् | वापोदानारीनां पृत्तंत्वात् स्त्रीखूट्रा धिकार 

^्ापोक्कपतदधागादिदेव्तायतनेष च | 

अन्नप्रदानमारामाःपृत्तं इत्यभिधौयते । अग्निहोत्र 

© 
$जटुक्णः 

तथः सत्य वेदानामनुपालनम् । खातिण्य' वेश्रेवञ्च इ्ट- 

मित्यशिषीवते । सहोपरागे यहानं पत्तं भिचभिधी- 

यते । इष्टापत्तेः जातीनां धर्मः सामान्य उच्यते । 

खधिङक्ारी भव्च्छद्रः पत्त धँ न वेद्के"। वेदिक 

बेदाध्ययनसाध्य ऽग्निहोल्रादादिति रल्नाकरः | णं 

स्त्रीणामपि पृत्तंधिक्रारः । यथा नारीत्यचुव्न्तौ रदं 

स्तिः “पितुव्यगुरदौहिल्रान् भन्तः खष्ठीयमातु- 

चान् | पूजयेत् कव्यपूततास्थां हङ्ानायात्तियोत् स्तिः” 

एतेन जलाशयोत्सर्गदौ गोरवतारणानुमन््रणयोयंज- 

खानकनुं कोमन्त्रपाठः | तल्नामन्लकतया स्तनोगूद्रयोरन- 

भिक्रारेण तदत्ति त्यागेऽष्यनधिकारः विशेष्ोपदेशविर- 

ादिति दैतनिखयोक्त' निरस्तम् । मन्तरपाठस्तु बाद्धण- 

डारा “अमन्त्रयत् शद विप्रोमन्त्ेष्ठ ग्टहाते?" 

दति वराहपुराणात् | अरमन्त्रखेति परिभाषया स्त्ी- 

ग्ामष्यधिकारः। च्रख पततं तवाद चिच्राइमप्यादौ 

कत्तव्यम् | यथा गोभिलः “द्धिः पूर्त युम्मानाश 

चेत् प्रदल्निणखपचारः यवस्तिलाथे इति” । इहयशीपषे 

` पञ्चरात्रे “वापोक्रूपतागानां पञ्चिते यागसण्डपम् । 

कुया द्यथाक्रमेखेव कन्यसं मध्यमे त्मम् | कन्यसं दश- 

स्तन्तु कूपे शस्त तथा नघ \ हिषट्कं कारयेद्वाप्ां 

पुष्करि यां चतुदरश | दिरषटडस्त' करदर्भत तङ़ागमण्डपं 

शुभम्" । कन्यसङ्कनोयांसम् | सद्ःल्पविधिस्तु 

^ग््णोतवौडम्बर' पाल वारिपशखद्ङ्खखः । दत्वं 
सापरभूचं फलपएष्मतिलाच्वितम् \ जनलाशयारामकूपे 

चङ्क पूवदिङण्खः साधारणे । चोत्तराद्छ रेणान्यां 

तच्जलं च्विपेत्" । मतृ्यपुराखे प्रायुद्कञ्जवने 

देये तडाग समोपतः | चतुद्स्तां एभां बेदी चत- 

रस्तं चतुरं खोम्'" | कारयेदिति शेषः | तथा “स्वेतः जल्ाखय ए जलभाखयाञख। 

समवथाः खय्: पताकाध्वजसंयुताः” समवा वच्छमाण. 

लेकपालवणाः “'अशवल्ये ड म्बरञज्तग्टशाखाज्ञत'नि धच । 

सण्ड़पख प्रतिदिशं द्ाराग्ये तानि कारयेत्” तथा कुल 

शोलसमापन्चः स्थापकः स्यादहिजोत्तमः'' । स्यापक च्या 

चार्यः इति रत्नाकरः | तथा “सौवर्णौः कुममक्गरौ 

राजतौ मतृद्वड ख्डभौ । तास्नो कृलोरमण्ड कावायसः 

शिश्ुमारकः । एवमाखाद्य तान् स्वानादौ चेव विभा- 

म्यते ! । शुङ्ुमाल््याम्बरधघरः शुङ्गन्धायुलेपनः । स्थ 

षध्य् द्कद्ञानक्ञापितोषेदपङ्खवेः । यजमानः सपन्नीकः 

एत्रपौ त्रसमन्वतः । पञचिम हारमाच्रि् प्रविशेद् 

यागमख्डपम् | ततोमङ्खलगब्ट्न भेरीणाञ्चु खनेन च। 

रजसा मण्डलं कुयात् पञ्चुश््ंन तत्ववित् । षोडशारं 

भवेश्चक्रः पद्मगभे' चदं खम् । चत्रच्न्तु परितोडत्तं मध्ये 

गुखो त्तरम् । वेद्याञ्चोपरिः ततमत्वा च ह्ञोकपतीलया । 

विन्यसेन्बन्रतः सर्वान् प्रतिदिच् शिचच्चयः। भषादीन् 

स्याप्येन्धध्य वाख्णं भन्त्रमाच्रिनः ऋषादीन्। ` 

कररमांदीन् । “ब्रह्माणञ्च भिवं विष्ण, तन्नैव श्यापये- 

द्.धः। विनायकन्तु विन्यख कमलामम्बिकान्नथा” | 

पूलयेदिति शेषः । भतख्धपुराखम् “नवमसं लला 

तब; कमे चसारमेत् ! अन्यथा फलदं पुखांन काम्यः 

प्राप्यते कचित्” | ततः कम्र रेषस्तत्रेव ण्यः | 

“जलाशयोत्स्ख सवैभतोद् थग्ररत्वेन प्रलटचेतनोहे - 

श्ुकत्ववद् प्रकट्चेतनोहू शकत्यागत्वमपि ततञ् कोटादे- 

संमेद्मिति स्लोहारयोग्यत्वे न बेदभेयोद श्यगतसखत्वाजनक 
त्यागद््पत्वादृसख यागत्वम् । अतएव जलाशयोत्खगे- 

खपक्रस्य सत्द्धपुरायेऽपि «प्राति तदूुयागव्रलेन भूय” 

दति यागत्वेनाभिह्ितं ततश्च तच्जलं खसवत्वदूरीकरखेन 

नद्यादिवत् साधार कवम् अतएव श्ामान्य' सवेमूतेभ्यो- 
भया दत्तमिदं जलम् । रमन्तु सवभूतानि सञानपानाव- 

गाहने: इति मन्त्रलिङ्गनोपादानः विना कस्यापि 

सखत्वनिति । ततस्ान्ययागवदुत्तरप्रतिपत्ते रश्ुतत्वात् 

साधारणजलम्ब, परियहमालेश गोतमोक्तन दातुः 

स्वामित्व ् ुतेर्यजमानसखा{पि तथात्वेन खामित्वःन्तन क्ञाना- 

दावदोषघः। तथाच गोतमः" स्वामी ऋकथकयम्मिभाग- 

परिखरहाधिगमेष ब्राह्यणय्यात्विज्य' लब्धः च्लियश्य 

विजितं निविदि वेष्यशद्रयोः"" दति परिग्रह्टोऽनन्य 

पूर्व जलदणकाष्टारेः स्वोक्ार इति भिताक्वरा? | 

इत्तगुण्डारस्पे राजनिर 

र्वलाकायां र्स्ूनोदटये सनी हारा 
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जन्वाष न° जायते जल-ड जः लाघोऽभिलाषो यन्न । 

निष* अन्ये च्छानघोनेच्छाविषयत्वात् तद्ध तथात्वम् । चख- 

स्ये अशे*अच |२तद्धेतौ लि०।“यो अस्ति भेषजो जलाधः” 

ऋ०२।१३।७.जलाषः स्त॑षां दुखकरः'' भा० “"गतिनेध- 

पतिं रुद्र जलाषभेषजम्" "ऋ ° ४६।४] श्जले निघ । 
जलाषादह नि^जलं सहते सह-श्वि-पूषैपददौषः चपामादि* 

षत्वम् | जलसोदररि। सषामादिगखे अमन्ततयेव पाटा- 
दन्यत्र न षत्वम् । जलादौ | स्वादौ भलि तु^“साड़ः 
षः''साडक्ध्पत्वे घत्वम् जलाषाट् जलाषाडम्थामि्यादि | 

जनलाष्टीला सनी जलेनाीला । पुष्करिषयाम् इारा०। 

जलासुका सलौ जलमेवास्वोऽखधाः कप । {जलौ कायाम् अमरः 

जलाह्वय ए. जले आद्यः ओोभमागतया कीतनमद्य | 

| भरतः । 
जलिका सी जलख्द्धवस्यानत्वे नास्याः उन् । जलौकायां 
जलका सो जल-उक | जलौकायां शन्द्र। 

जलका स्तो जलमोको याः एषो०।१जलौकायास् हेभचर 
न जनलूकादिवत् संक्रमणयमि होपदिग्यते" तै न्ति, भा | 

जलेचर एसो जले चरति चर-टवा अलक स हसादौ 
स्तयां टिन्वात् ड्ेष् । «'यच्चोऽहमस्ि भद्रः ते 
नासि प्तौ जलेचरः” भा व° २१९अ० | स तसा- 

दाय कौन्तैयो भिस्क्,रन्तः जलेचरम्” भा० खार २१० 

 ललेच्छया स्री अलमेति इ-किप् जेत येते शौ-अच् | 
- जलोपेतस्यानरोहहिखि इ स्तिशुण्डाटकषे शब्द्र° । 

जलेज न जले जयते जन-डवा अलुक् समा" | वारिज 
१पद्मं । ` उद्भासोनि जणे नि इन्वन्त्यद्[यतं जनम्" 
भटः । र्जले जातमावे बि° | 

जलेजात न° ७त.। !पद्मे शब्द्रल्ला। रवारिजातमाने नि.। 
जलेन्द्र ए ६त* | १बरुे रम हादेवे जम्भला ख्ये शपू यज्ते 

मेदि० । 

जलेन्धन एण्जलान्य वेन्वनानि यख । १वाङ्वानले बाङ्वा- 
नल्शब्द् दृश्यम् | रसौ रविद्युदादितेजसि शब्द्ा्थचि° । 

जखेभ षएस््नो जलजात इभः । जलह स्तिनि स्त्रियां जाति- 
1 

उत्पले र।अनि°.। 

त्वात् डोष । ''परफ् रन्तिमिजलेमजिद्यगः'" ६०१२७ 
जलेयु ए पूरव॑श्य रौदराश््पद्याप्सरोजाति एुतभेदे' सौदा 

च्य महेष्वासा दशापृसरसि नवः "दय्, पके “स्वर 
लेयुषैनेयु् जजेयु्च महाय्याः" भा० बा. €४ चर । 

जलेहा स्लो जले रोहति-रह-क-अलक ख" । १कदु- 
भ्बिनोदकषे राजनि° रेजवरोदडिख प्रद्ादौ ति*। 

[{ ३०७८ ] जलो 

जलेलास््नो कुभारालुचरमादमभेरे ^“ उतृक्राचिनौ जलेला च 
महावेगाय कङ्कणा"? भा. स, ४७ अर | 

जलेवाह ए" जले तोयाभ्यन्तरे कशो गतिरस्य । (इवारि) 
ख्याते जलमच्जलेन ततृस्यपदार्योनोलके पुरुषभेदे । 

“जेवा हान याह्य बड स्तत न्ययोजयत् । ते ङत्वा 

परसं यत्नमापुराभर्यं न तत्?' पाद्मो पा ख. | 

जलग एु* ६त° । १वरुथे रस्द्रो च “कालं गतिं तेऽ{खल- 
देवतात्मनो दिश करौ रसनं जलेशम्? भाग ० ८।७।२० 

भिराख्च्ूपोक्तौ “पातयामास सेनायां जलेशस्य स 
दानवः "हरिवं-२५२अ*। जजेन्वरादयोऽष्यत्र | “.भीभो- 

ज्वां प्रति ने च जलेश्वरे च” नैष । “यमकुविर जके 
अरजिणास्'” रघुः | रवधमेदे जलाधिप रव्यादौ च। 

जलेशय पु“ जले येते शो-अच् अलुक् समा । (विष्णौ 
“सप्रसामोपगौतं तवां सप्रायबजलेशयम्" रषः। तद्य 
वथात्व' जलशायिशब्दे दश्यम् । र्जलस्थायिमाने नि 

^“वद्य इ "हितशब्ट्न बूर्मोऽषयन्तजंलेशयः' भा० आ, 

€ शअर* | मतृ षुः्ो लिका०। योपधतवात् स्त्रियां 

ब्द ॥ 
जलो(लौ)का खी जलमोकोऽख घो °| (जक) {जलस्य 

सरीष्धपभेदे भरतोऽख' हिधा पपाद | 

जलोच्छास एन्जल। न्य् सन्ये भिः उद्+शरस-षञ्।प्दङ्ग 

जलश्य नि्गेम्मार्गे रपरीवादे अमरः। भावे घञ् ६तम 

देखधिकजलस्छ सवेतोव हने च | (ख्यलापि) । 
जलोद्र नन्जलप्रधानच्ठद्रं यख्मात् ५ब० उद्रामयरोगमेरै। 

“यः ख हपीतोऽप्यदुवासितो वा वान्तो विविक्नोऽ्यय 
वा निष््द्ः पिबेञ्जलं शोतलमाशु तख स्रोतांसि 

इष्यन्नि हि तदह्ानि । चे होपलिप्रेष्वय वापि तेष्- 

दशोद्रम् पूवैवद्भ्य पेति। दिग्ध महत्तत् परत्तना- 

भिसम्नाततं पूयोमिवाम्ब्ना च | यथादतिः कुभ्यति 

कम्मते च शब्द्यते चापि टकोदरन्तत् । जन्दरनैवोद्र 

सव प्रायः छतसं भत् । बक्िनस्तदजाताम्ब् यन- 

। साध्य नवोलितम्” माधवकरसतच्निदानाद्यारम्भ | 

जलोहदतगति सत्नो'“ररे्जष्जसा जलोद्धतगतिः''दण्रण्डन्गो 

इादशाच्चरपादके {न्द् भेदे । जलेन उद्खता गतिरद्य । 

र्जलेनोद्धत्मतके लि° “यदौयहलतो विोक्य विषदं 

कलिन्द तनया जलोइतगतिः"उन्दोम° । 

ललोद्धव ति जले उद्भवो । ।जलजाति र्युख्डानाच्पे 

श्धुनाद्धोभेरे सूत राजनि"जलखद्भवत्यात् भू अपादाने 



जल्प ८ ॥ । ३२०७९. | 

अप । ‡सालयस्थे देशभेदे । “ततो {हिमवतः पाशं" 

शमभ्ये त्य जलोद्भवम् । सवेमल्येन काधेन देथ" चक्र 

षणं बलो?” भा° स० २९अ० | २जलजाते लि° ““नख्ड - 

कन्तु समासाद्य सवेतोर्धजलोद्धवाम्?' भा०व० रुर | 

श्लघुब्राद्धपाम् राजनि° । 

जलोहूत लिग्जले जङ्ग.तः।१जल भवे श्चु पेदे स्तौ राजनि" 
ललोरगा खली जले उरगोव दीपेत्वात् विष्वच््वाञ् एषो° | 

जलाकायां सार्न्द्री | 

जलौकस् स्त्री ब्व° जलमोको वसतिरासास् | (जंक) 

ख्यातायां रक्तपायाम् अमरः। अस्य बद्धवचनत्व 

प्रायिकम् । ५जलेारगा जलका तु जलेाका च जलौ- 

कोति" संसारावर्तोञेः । “अभिचितो जलेकसः'? 

इति सखतोक्गो च ।रजलस्थानके जन्तुमारे लि° ““जलौ- 

कां स सत्वानां बभूव प्रियदथेनः? *भा० अच° ५०अ० | 

जलौकस एसी जलमोकः स्थानमस््खाः-खनच् । जलौ- 
कायां रायसकटः। 

जल्य वाग्वि्ेषे उक्तौ च भ्वा०पर सक सेट ¦ जल्पति अजत्पीत्। 

जजल् तन्न कथाभेदे“मयि जल्यति कलपनाधिनाये रथ- 

नाथे मुता तदन्ययेवः'इति अलुमानशिरोमखिः| कथा- 

माले “अनागमः प्रजानाचच प्रमाद्ादिव जयतः?" भा०स०२१ 

ऋ०““इसते जल्यते वेरो एकपानरे च भूञ्जते” ह रिवं ०२०० 

ऋत खापेत्वात् पदव्यत्ययः, भू ञ्जते इव्यत्र गव्यत्ययञ्च । 

तु+-रथनोत्तरकथने पश्चात् कथने तुल्यष्टपकथने च ““जल्स- 

न्त्यामलुजल्यति?' भाग ४।२५।५८ । [ खार १अ० | 

अभि+खाभिद्ख्येन कथने ““अन्योन्यमभिजल्यन्तः रामा ° 

प्रति+पर्युत्तरकथने प्रतिद्धपकथने च | “न चेवोक्ता नवा- 

ऽचक्ता इौभतः परुषा गिरः। भारत ! प्रतिजल्यन्ति सदा 

तृत्तमपुरुषाः”” भा° स॒ ७०ऋ० | 

वि+अ्रति+अन्योन्यक्रथने अन्दकम्बेकत्वात् व्यतिहारे न तड | 

व्यतिजच्छति” सि फौ° । 

जल्य ए" जलख-माते घञ् । कथने । “द्रति भियां वलगु- 
विचित्रजल्सः” भाग १।७।१८ । चपेऽख लौव- 

तापि । 'तुरष्णीभव नते जल्पमिदं काय्यं ' कथञ्चन'” 

भाग च्या १२९ अ “केकेयी संचितं जल्पं नेदानीं 

प्रतिभाति ने"रामा्ययो०&०ख° । उभयत्र जल्यव्रभिति 

पाठस्तु सम्यक् । परसतनिराकरणपूपैकसखमतस्यापनद्पे 

विजिगोषोः रकथाभेदे च । तङ्च्च णं गौ तभेनोक्त' यथा 

“यथोक्तो पपन्नच्डलजातिनिग्रहस्यानसापनोपालम्भो 

जल्प 

ज्यः" गौ त° ० । व्याख्यातङ्ौतत् विनश्वनायेन । 

“योक्त घु यदुपपन्न' तेनोपपन्च इत्यथः । मध्य पद्“ 

लोपौ समासः तथा च प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः 

पच्चप्रतिपच्चपरिपह इत्यसख योस्यतया परामश्रः अन्यया 

जल्मख वादविगेषत्वापत्तिः प्रमाणतकंभ्यां तदूपेण 

प्नाताभ्यां न त॒ न्तानेऽनाह्णायंत्वः विवज्चितम् आआरो- 

परितप्रमाणभावेनाभासेऽपि जल्यनिर्वँहात् | वद्यपि 

ऋलादिभिरुपालम्भ एव न तु साधनं तथापि साधनस्य 

परकोयालुमानखोपालम्भो यनरेत्यथाँन्न दोषः। परपचदरूषणे 

सति खपच्चसिद्धिरित्यतः साधने तदुपयोग इ्यन्ये | उभय 

पच्तस्यापनारवे््वेन च विगेषणौयमतो वितख्डायान्नाति- 

व्या्चिः^स प्रतिप्चस्यापना हनः” इत्युत्तर स्त्यात् प्रजते 

उभयपच्चस्यापनावन्त्वादेव च पञ्चावयवनियमोऽपि लभ्यत 

दूति वदन्ति। अवर चख्लादिभिः संवैरुपालम्भोन विजे- 

घे व्या्चिरपि ह॒ तद्याम्यतयैव, योम्यतावच्छेद्मन्तु 

वादभिनच्नकथात्वेव तत्र॒ चोक्तवादत्वावच्छिन्नमेदश्तन्तदवा 

दनेदो वा विशेषणमिति इलेत्यादिना विजिगोएकधालव' 

बोध्यते. विजिगोषुष्ि -ख्लादिकं करोति तथाचोभय- 

पक्चस्थापनावतो विजिगौष् कथा जल्प द्ययेः इत्यपि 

वदन्ति । अनर चायं क्रमः वादिना खपक्तसाधनं प्रयुज्य नायं 

हेत्वाभाखस्तज्ञच्तणायोगादिति सामान्यतो न्यायसिद्ध 

इत्यादि विशेषतो वा । प्रतिवादिना खखान्नानादिनिराखाय 

परोक्तषम्भवादेव लाभे उच्यभानयाद्याणामप्राप्रकालार्था- 

न्तरनिरर्कानामलामे उक्तयाद्याणां प्रतिन्नाहानिप्रति- 

क्तान्तरप्रतिन्नरविरोध प्रतिन्नासंन्यासहेत्वन्तरा विन्नाताथेवि- 

न्ने यमतादन्नान्य नाधिकषएुनसक्रनिरलयोज्यावोगापसि- 

द्ान्तानामलाभे पयं चयोज्योपे्णस्य मध्यस्थोद्धाव्यत्वा 

देवाहपन्यासा रतया यथासम्भवहेत्वाभासेन परोक्त 

दूषयित्वा खंपत्त उपन्यसनोयः | तनो वादिना ढतीय- 

कच्ताच्चितेन परोक्तमनृद्य खपचदरषणखब्ध, ्याचक्लसाद्यो- 
च्यमानयादय्ेत्वाभासातिरिक्तोक्तपाद्याखानलाभे इत्वा 

भासेन यथास्व प्रतिपकच्चवादिनः खवापना दूषणोया | 

अन्यथः क्रम्विपर्यासेऽप्राप्रकालं चानवसरे दरूषीयेन च 

निरचयोज्याहुयोगः यथा व्यच्छरि चेत् प्रतिन्नादहानि- 

ेषयसि चेद्ध त्वन्तरमित्यादिप्रतिन्ञह्हान्यादिवद्ख त्वाभा- 

सानाछ्क्तयाद्यत्वाविेषेऽपि अ्दोषत्व नाप्रधानत्वाञ्खर - 

मसन्धानमितिः' | उञ्छ्रादि°अखान्तोदात्तता । 

जत्मन ति" जसख-नन्दयार च्छ्, । शकथके | भाने ल्युट् । 

9७ (4 



जव 

रेकथने न° । खनिभित्तभङ्कनलनस्वे द्ाछनिपाठञदखना- 

दययानिः"ह° सं ४६ अर । 

जल्पाक लि* जल्ष-षाक् ! †षाचाले बद्धकुत्सितवादिनि 

अमरः। २्कथकमाने च स्यां पित्वात् खोेष । ““जला- 

कौोभिः महाषीनः स्त्रीभिः प्रजविना तया” भट्टिः । 

जखित लि जलख-कम्मखि क्र । १कथिते अमरः भाषे क्त । 
२कथने न° | 

जल् एद ह-बा० छ एषो" †खम्नौ “न पाप्रास्ो मनामहे 

गावायसौ न जलङ्वः” छ" ८।५१।११} “न जल् इवः 

सनम्नयः"भा० | 

जट इ" सौ" जु-भावे अप् | {येगे । "जवेन पौडाइदतिष- 

'दच्य्, तः" (जवेन कशं सखभयाः प्रपेदिरे" माषः । 

“जयेऽपि मानेऽपि च पौरुषाधिकम्” नेष० ] कर्तरि 

अच् । २तहति लि अमरः । 

जवन म*जूु-भावे ल्युट् । वेगे खमरः। “तं मन्ये भेषएष्मख 

जवने शढशं हयम्"भा०पि०४५अ०] कत्तंरि चख । २जव- 

गुक्त नि “खार्या जवनानश्वान् नियन्तुञ्चपचक्रमे'” 

इरिवं०११७यअ ०] ततः दभावे इमनिच् ] शजवनिमन् 

अमे पु* | ४नेगयुक्तं देशभेदे पारख्देशे च देभच*। सो- 

$भिजनोऽख अख | ५जावन तद्ेशवासिनि लि° व्व 

अणो लक् | हैते शवाधिषठ व" व । स्तोकारोष्धगे 

सथोटकमाले च घुःसत्रौ राजनि०।९ग्द ऋजातिभेरे यव 
नजातौ घुस स्त्ियां जातित्वात् इष ।““जवनी नव~ 

नोत कोमलाङ्गो शयनौये यदि नीयते कथच्धित्” 

छद्कटः । रच॒नन्द्नमतेऽयं तालब्यादिः | जवनदेशमव- 

ल्वादख् तथास् । 

जवनाल न° जवनायालति षर््ा्नोति अ-अच् | (जनार) 
फलभेदे । "खवनालं ख्टतं खाद शीतं वायुकरं मतम् । 

कफपित्तविनाशि सात्” राजवङ्खभः । 

जवनिका स्रो सौ"जु-षरये ल्युट् संन्नायां कन् । (कानात्) 

(चिक) प्रष्टौ व्यवधघायकगद्ादौ व्यमरः | ““रेजु- 
जंषनिकाकेपेः सप्चा दव खे नगाः" इरिवं° ८६अ० । 

«इतां जवनिक्रानिकामषठठखिनामू?' माघः । 

जवनौ स्तरो ज-करणे ल्ट ङोप् | (कानात) लबनिका- 

याम् रथोधनिनेरे ख हेमच, । रजवरःजातिख््ियाञ्च | 

जवस् ° सौ° लु-अष्ठन् । \वेगे । "चा श्यनद्छ जवसा'* 
ऋ०११८।११ | “जवसा वेगेन" भार । 

वसन, शौर ल्.-कम्मखि यत्च | घासे चन्द्रला० । 

[ २३०८० || लस 

जवा सलौ षौ ज्-अच््। १नासख्याते एके अमरः। “जवा 
कट.ष्ण नदरसप्रनाशल्लत् भिषजां सता । विच्छद कदे च- 
निका यं सखा राधने हिता” राजव° । पाटला° शुष्पे - 

$पि स््नौ"अरूणो गरड्श्वाता जवापुष्पसमप्रभः?"हरिवं* 

९२७ ० । “जवाक्ञद्ठमसङ्धाथ' काश्यषेयः नङादु- 

तिम्"' र्थं न शिमन््रः । ““धारिजातवनेचव जवाथोक- 
वनेस्तथा मा० व° २१० ० | ¦ 

जवादि न°“जवादि नौरसं क्िधमीषत् पिद्ध` चगस्धिदम् । 

ख्7तपे बह्कलामोदं रान्नां योग्यञ्च त्तम् "दय् ऋश्यो 

सटगघम्प्रं जाते लजिने गन्धद्रव्यभेदे राजनि° | 

जव।धिक ए° जबेभाधिकः । १अधिकजवयु्तो ऽश अमरः | 
र्यधिक्वेगयुक्तं निर । 

जविन् लि° जव+खस््रथे इनि | पवेगयुक्तो हेम, ““वम- 
कादमिषु चिष्ठमानीवान्यो जवी नरः” यान्न° | च्जियां 

खोप । “अलवसो जविनोभिर्िश्चन्" ° २।१५।६ । 
जलविन ४० कथ-वा° इन् । केज्ड्डके राजनि° | 
जवोयस् लिण्खति शमेन जववानु ईयश्चन् वतोजुक् | चति- 

शयितवेगयुक्ल ““खअनेजदेकं भनरो अवयो नेगहेवा घा- 
भवत् माषेत्""यज्, ०४०; 3 जयां डीप । दन् लवि- 

वोऽ्यन् । ^“ ऋतद्ड न्वनग्दे नखा जमिशा न° ४।२।१। 

घ गधे भ्वा० उम, सक दे । जघति ते खलाधोत्- खल- 

प्रीत खजषिष्ट । जलाष जे षदः जेते । 

जस मोक्खे दिवा पर° सक° चट । जखति इरित् खखल- 

षत् जासौत् अजसोत् जजाख जेसतुः अजनम् । 

उदित् ज्सित्वा जस्वा । जलतः | [ति अजोजसत् ब । , 

जस उषे खनादरे च चुरा० उभ- सकर सेट. । जासयति 
उद्+-हिंसमे । एतद्योगे कम्प्रणि षषी । ““निजौजसो- 

स्ाखमिठ' जगद्द् हाम्” भाचः | ` “टला नाथ 

बैरेद्हि } भन्योरुष्लासयाल्मनः”* भट्टिः । 

जस गतौ निषण्ट; भ्वा° परण सकर शेट। लसति अला- 

(ज)सीत् । जिसने उपक्षये च साधवः जद्रिः । 

जसं र्वे चु° उभ. सक° लेट. इदित् । ज सयति ते अल' 

ज सत् त। 
जसु ५० जस-उन् । चायु “यदा बलस्य पौवतो लम्” 

"° १०।६८।६ । “जच्वमायुघम्” ना । 

जसुरि पएु*जख्-उरिन् ।१वे उचष्व्वखदन्तः शव्या यिति निर्वि 

वा जानाति लद्तरिम्"' छ०५।६१।७।..जद्रि व्ययितम्?” 

“जिसनाडनकर्स्यो पचयकम्मा वा?” भा०।द६पश्चयदुद्नो च । 
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जस्वन् लि* जख-उप्लये वनिप् । उपक्चयकत्तेरि “मा 

स्वजने षम!” ऋ०६।४०।११।'जखने उपच्चयिखे'"भा^। 

जक बिण्डा-क्न् दित्वञ्च ।१बाले रत्वागिनि च उच्ठवलर। 

शकले लिका निर्मम संक्िप्द्धा० तख त्याज्छत्यात् 

तथात्वम् । ५ गालसङ्ोचन्यां सत्री ।^इतरजनाय जहका 

बेष्णवौ”यजू २४।१६।“ज इका गालसङ्खोचनो"'वेददी.। 
जहत्खा्था खलो ज इत् स्ार्योयाम् । लचणाभेदे, यथा 

च्यायुनम् व्युष्टं तभित्यत्र आओआयुःसाधनख बोधनात् 

स्ताथखायुषस्यागात् तथात्वम् | “ल इत् सखा्थांज इत्खवा्थै 

हे टत्ती ते एनद्िधा'? इरिका० वेयाकरणमष्थे त॒ 

अति पदानि शाथे" यद्याभिति विषषो दर्भितः। 

ज दजडल्नच्ष्या स्त्री जद अजड खार्या यां तादशो 

ङश्चणा । वाच्यायै करेशत्यागेनेकडेथटन्तौ लच्णायाम् 

यथा सोऽयं देवदत्त इत्यव ततृकारेवत्कालद्पायत्यागेन 

केवलरेवदत्तमाना्ेयोधनाव् वावच्यार्यैकरेचडत्तिता , 

एवं “तत्वमसि शे तकेतो !* का "वाक्ये विरुद्ध वेन्न- 

स्वाखन्नतवार्धत्यागेन चेतन्यमातरबोधनुत् नथालम् | 
जदन्नवणा सनी ज इत् . खाधौयास् उत्तरपदलोपे कण्डं 

जइत्स्वार्थांयां ख्चचायाम् । यथा खायुदं तम् । रक्ष 

व्यामेरादारणादिकं गेदान्तपरिभाषायां दर्भिंतं यथा 

“्रक्ारान्तरेख्च लच्चणा निधा जडद्खच्ष्या खलजष्ह- 

थ्या जरूदजहष्चजया चेतति तल्म॒ शक्यायैमनन्नभष्य 

यन्रायाँ नर प्रतोति्तत्र जद्वचणा यथा विं भृ च्- 

न्यत्र खाथे' विहाय शलुग्टहे भोजननिट ्तिलंच्छते । 

यत्र शक्यार्थ मन्तभाँव्यौव च्छा न्तर प्रतीतिः तत्राजदन्घ 

श्वा यथा शुक्तः पढ दूति व्व हि शङ्कशन्द्ः खाये 

प्क्कय॒णमन्तभव्य व॒ तदति हव्ये ल्या वत्ते | 

यन्न हि विथिद्टवाचकः शब्दः एकटेशं विधाय रकदेषे 

वन्तंते तन्न ज इदजइङ्च्तखा यथा भोऽयं देवदत्त दति 

च्यवन दि पदहयवाच्ययो वि शि्टयोरेक्यादुपपन्या पद- 

इयस्य विरेष्यमाब्रपरत्वं यथा वा तज्वमसौोत्यादौ तव्- 

पदवाष्यसर्वन्नत्वादिविशिच्खय त्व पद्वान्चेनान्तःकरथ- 

विशि नैक्यायोगात् रेक्यसिद्धयणे खष्छपे लच्दयेति 

सास्मदायिकाः | वयन्तु ब्रूलः सोऽयं देवदत्तः सत्वमरो- 
त्यादौ विथिषटवाचज्ञानां पटानाभेकदेशपरत्वेऽपि न 

थण शद यपस्वितपिधिष्टयोरभेदान्ववादपपत्तावपि 
विचष्ययोः चकत प्रपख्िनयोरेवान्वयबोघाविरोधाद् यथा 

7टोऽजित्व इत्यत्र चटपदवाच्य करेशवटत्वद्धानित्यत्वायो- 

ॐ 

॥ 

भ्यत्वेऽपि योग्यघटव्यक्तवा सडहालनित्यतलवान्वयः। यत्र पटा- 

ैकरेशद्छ विरेषखतयेवो पस्वि ति्लौव खातन्त्रमर खोप- 

स्थितये च्षणाभ्ध् पगमः यथा नित्यो चट इत्यत्र॒चट- 

पदादचटत्वद्य शक्र) खातन्लये यालुपश्ित्या तादशोप- 

स्विव्यर्थ' चटपंद्ख चर्त्वे रक्लणा एवमेव बन्यमसयादि- 

बाक्येऽपिन लच्चखा शते या खातन्त्रवरे णोपस्थितयोस्तच्व ~ 

पदायेयोरमेदान्वये बाधकाभावात् । न्यथा रेड घटः 

चटे श्प घटमानय इत्यादौ षटलस्वनेहतादेरभिमता- 

न्वयबोधायोम्यतया तन्नापि घटादिपदानां विरेषद्रमाब- 

परत्वे लक्षणा च ख्यात् | तस्मात्तत्चमद्यादिवाकयेष 

च्ाचायांशां ल्खोक्तिरभ्थ्. पगमवादेन बोध्या । जडह- 

दज ङ्कच्खोद्ाहरणन्तु काकेभ्यो द्धि च्च्यताभित्या- 

टिकनेव } तत अक्यङाकत्वपरित्यागेनागक्यदष्य् पवात- 

कत्वपुरस्लारेष्य काके काकशन्् प्रतते” | 

जषा खलो जडहाति इा-वाण्ब | हर्डितिकायां (ण्डरो) 

अन्द् । । इच, । 
लहानक इ" हा-योलारये शानच् संत्तायां कन् । प्रलये 

जदहिजीड अव्य" जि जो इय् च्यते यख) क्रियायाम् 

मयुर ख“ । व्वागजोङ्ायेनियोगक्रियायाम् | 

जद्िस्तम्भं अव्य अण्ड खम्पर इय् च्यते यखां क्रियायाम् 
मव्° स । श्वागच्तच्छननियोगक्रियायाम् । 

जद ६० डा+उन् नि° दिवम् । शश्वषव्यं “'जतादुषक्कः खा- 

सनश्यनाटनच्ञानाथनादिष् स गजना? भान, 

५।८।१३। “ खगजछ्ना खगापल्ये न“ च्रौधरः । रङ्ञख्वश्ये 

धुष्पवतोऽपत्ये राजभेदे “जश्न सत्यवतोऽपत्य' पष्मवां- 

सातुद्धतो जडः” नाग" २।२२।५ । 

जज्गु इ भरतवश्छ खाजवोकन्डपषुने ?नपमेटे । ^भरतसा- 
न्वये चेवाजमोदो नाम वार्थिवः। तख एतो षदा 

नासौच्जङ्क.नाम नरेश्वरः । इद््डिमदेप्राप्रा गङ्गा यद 

महात्मनः" भागखदु. ४अ° | गङ्गायाखह, हिटत्वकधा 

रामा° आदिः ४३. | 

श्यता भगीरथो राज्ञा ततो गङ्गा यञ्रखिनो । 

लगाम सरितां खेटा भवेषापप्णाश्िनी | यतो हि 

वजमानख्ध जङ्कोगद्ध् तकन््ं यः 1 गङ्का संञ्जावयामास 

यज्ञवाटं भानः । तश्वावलेपनं न्नातवा क्रो जङ्कच 

साषव | । अपित्, जले सर्वः गङ्गायाः परमाद्ग तस् । 

ततो देवाः गन्धवा ष्यञ्च द्वद्धिताः | पूजयन्ति 

महान जङ्क्. एर्भसद्दमम् | गङ्गां चापि नमन्ति 
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इह्हिरत्वे महात्मनः) ततस्तुरो महातेजाः श्रोत्रा 

भ्यामद्जत् प्रभुः । तस्ाच्जङ्क सृता गङ्गा प्रोच्यते 

जाद्कदीति च"। जद्कोरपव्यमण डगे। जाद्बो गङ्गा 

याम् 1 ^जाङ्गदोतीरसम+ तां खद् मृद विभक्तिं यः” 

प्रा° त° | जद्ोरियः अण् वेदे एषो खाकार. 

विपवथौ । जङ्कावी जङ्क्, सम्बख्धिन्यां प्रजायाम् । 

“श्रा जङ्ावीं सुमनसो पराजेः ऋ १११६।१६ । 

५जङ्ावी जङ्धोम हरतेः सन्धन्विनी प्रजा"भाग|र्विष्णौ च 

“एत्कन्तां सत्तः साधुज इ नारायणो नरः"" विष्णु स^ | 

“जनान् संसारादपङ्कते अपनयतीति जद्क,; जहात्य 

विदुषः स्वभक्ताच्चयति पर पदमिति वा" भा तद् त्- 

पत्तिदंभिंता एषो साघु । 

जङ्गकन्या स्त्री ६त गङ्गायाम् ।““जङ्कोः कन्यां सगरतन- 

यस्दगसोपानपडक्रिम्'? भेव ° "जलनिपिनदुद््पं जड, 

कन्यावतोन्ना"” रघुः । अङ्क तनयादयोऽष्यब | 

जह्क,समो खलो वैशाख शक्लदप्रस्याम् । ^ वेधाख पुकसप्त्या 
जङ्क्. ना निना रा । कोषात् पौता एनस्यक्ता कख - 
रण्डे दक्षिणात् । तदा समचयेह वीं गङ्गां भुवनभेख- 

लाम् | स्ञात्वा सम्यग् विधानेन ख धन्यः शतो नरः । 

तख्यां सन्तपयेतु देवान् पितृन् म्न यथाविधि। सात्तात् 

पश्यन्ति ते गङ्कास्ञातकं गतपातकम्'” वराहपु* । 

अद्यान् न° हा-मनिन् एषो° दिलान्त्यलोपौ । उदके निष. 

उद्कनानस् तन्न जच्ति पाठान्तरम् । 

जा श्लो जन-बाज्ड |१मातरि २देवरपत्यास् एकाक्लरकेा° | 

४जननकरत्तरि ति गवादौ उपपदे जन--विट ड । 

गोजा गविजाते नि* | 

जागत लि जगतौ इन्दोऽख अण् । जगतौच्छन्दस्को 

मन्त्रादौ । जगत्यां भवः उत्सा*अज । २जगतौच्छन्द्सि 

भवे साममेदे म० | ३ जगत्यां एथिब्यां भवे च नि° | 

जागर पु° जाग्ट-भाने चज्ञ युषः । श¶निद्रा्ये ( जागा ) 

अभरः “योद् शसमास्तीणां जागरेण सुदुःखिताः” भा० 

क० ९६ आ | “रात्रिजागरपरो दिवाशयः.” रषः । 

>अनःकर णस ठन्स्ञवस्तुप्रकाशात्मके श्टत्तिभेदे । 

जागरक लि जाग्ट-ष्वल् गुणः | निद्रारह्िते। 

जागरमा न° जग्ट-भावे ल्युट् । ¶निद्रारादहित्ये | 

लागरित न° जाग्ट-भावे क्त युणः। जागरणे निद्राभावे 

र्दन्द्रियेर्न्नाने सखद्ठद्गनहेत॒क्यं चये च जागरित- 
मागच्छन् सखोपाध्यन्तःकरणेन्द्रियसचिवश्लनदिन्द्रिव- 

[ २०९२ ] जागु 

विषयानसुमेयांश्च स्यलान् व्यवद्धारिकान् सवानचु- 

भवति यल्रावख्वायां तत् जागरि तभिच्य् च्यते वेदान्मतस् 

ज्ागरितस्थान ए* जागरितं श्यानमख । वेदान्तिमितसिद्ध 

वैश्वानरे आलमनि । तत्ख्वष््पाद्कं शण्डकोपनिर्षदि 

तद्भाष्ये च दशितम् | 

“जागरितस्थानो बद्िःप्रन्नः सप्राङ्ग एकोनविंशति- 

खः स्व. लम्बे चचानरः प्रथमः पाद्" 'खख्डकोप० 

"'ज्ञ(गरितं ख्यानमयखेति जागरितस्यानः| बह्हिः 

श्वातव्यतिरिक्तो विष्ये प्रक्ना यख स॒ बह्हिःप्रन्नो 

बहहिविषयेष परत्ताऽविद्याताऽवभासत इत्यधेः | तथा 

सप्राङ्गान्य ““ नख ह वैतखा्मनो वेशवानरद्य सूर" 
तेजा खकतुविशवपः प्रायः एवग्वतमा ता सन्ट् ङो बङ्धलो 

वस्तिरेव रयिः एवय व पादौ”खग्नि होल्रकलनायेषत्वे - 

नाग्निं खत्वे ना हवनीोय उक्त इयेवं सप्राङ्ानि -यख 

स सप्ाङ्ः । लथेकोनविं शिच खान्य व्जौन्दरियाखि 
च दश वायवच् प्राखाद्यः पञ्च मनो ब॒द्धिरहङ्ारचित्त- 
निति ुखानोव इष्ठानि तान्य् पलच्वहाराणोल्यः । ख 
डं विशिष्टो वैश्वानरो यथोक्त दीरोः शब्दादीन् स॒ लान् 
विषयान् भुङ्क्त दूति स्थु.लभुक् । विश्वेषां नराणाम 

नेकधा नयनादिश्वानरः। यहा विश्वश.सौ नरश्चेति पिशा 

नरः विश्वानर एब वैश्रानरः | स्पिण्डातानन्यलात् स 
प्रथमः पाद्” भा०। 

जागरितान्तं एण्जागरितखान्तः तब विन्नोयः | जागरित- 

मध्य तत्र विन्नये “खप्रान्त जागरितान्तञ्चोभौ येनाचु- 

पश्यति" कठोप “खप्रान्त खप्रमध्यः सखप्रविन्नेयमि- 

त्यथः । तथा जागरितान्तं जागरितमध्य' जागरितबि- 

न्नेय' चोभौ सखत्रजागरितान्तौ वेनात्रनादुपश्यति 

लोकः" भा०। 

जागरिढ निन्जाग्ट-शोलारये तृच् । जागरणे मरः। 

जागरिन् तिर जाग्ट-शौलाये खिनि युणः। जागरणशीके 

हेमच० त्तरियां डप् | 

जागरूक लि जाग्ट-कक | जागरण शले अमरः «ख॑पलो 

जागद््क्ख्य यायाथ्यः वेद् कस्तव” रघः। रस्वकत्तव्ये 

सावधःते अप्रमत्त च “वाँ श्रमावेच्चणजागद्धकः""रघुः। 

जागत्ति स्री जागुः भावे क्तिन् । जागरे रायण | 

जागय्या चनी जागृ-भावे क्यप युखः। जागरणे । अ । जाग- 
राप्यत्न स्ञी अमरः । 

जा गुड़ ए०रेणभेटे सोऽभिजलोऽदख अख । रते यवासिनि तिर 



नच 
५ 
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“जागुडान् रामठान् इषान् सीराज्यानय तङ्कणान्" 

भा बर वर | तन्न भवःखण् | देतद् थभवे ति°) 

४ जङ् मे न०।५अबनिं जागुड्कृ इ मासिताच्रास्'" साचः | 

जागृ निद्धाभावे खदा पर* अक° खेट जचा०। जागत्ति 

अमति अजागरीत् । 

लजागार। खख पि ञ्जिः तद्धिन्न जिति खिति 
> ~ -6& ५ ५ 

च चुः विनूाभच्न चवर आखाङ्घात्करे युणः। जागव्यते 

छजागरि जागरयति क्छ खि अजागर खजागारि दति 

खागरास्-वभूव च्पास चकार 

भेदः  “्ुञ्मशरसज्जागरयति' उख्टः। जागरकः। 

जाग्टविः “लागि लोको ज्वलति प्रदोपः” उद्भटः | 

इन्द्रियादिना बोधे प्रबोधे च। “या निशा शवे. 

भृतानां तखा जागत्ति संथमौ । यखा जाति भृतानि 

सा निशा पप्तो खनेः" गीता ।“पन्नगगवोगुम्करे षु दा- 

जागरोत्"भद्खि° | 

जागृवि ए जागृ-करिने न गणः। {न्ट उज्वल तख 
स्वक्ाय्ये"ऽप्रम तत्वाद् तथात्वम् । २्अमग्नौ हेम रे्जाग- 

र्शोले त्रि “ससानमजमन् पर्येति जाम्टविः'" 

ताण्डव ब्रार१।७।६ । “लाग्टषिः जागद्धक्ः' भार 

“विभोदको लागु विमेद्यमच्छान् "° १०।२४।१ ।“जनख 

गोपा कजनि जागृविरग्निः" ऋ° ५।११।; । 
जाग्रत् ल्ि° जाम्ट-शड |. !ज7गरणक्तरि र्खावधाने 

प्रमत्तं प्रकाशमाने च ।५जासत्कलद्ध रवध्व'सं इसत- 

यतेच य। सुमनसासङ्गासिनो मानसे" चन्द्राखोकः | 

श्रिया डप् । जवानां श्रोत्रादिभिः ४शब्दादिविषय 

क्नानाव्खयामेषे खा च लिधा ^प्रभितिज्ञांगरे जायद्- 

भ्वमः खप्रोऽय सदृता। 

जागरणं हिधा" यब्द्ाथे चिर्टन्वाक्यस् “पं स लामत्- 

स्प्राभ्यामिद्' सव" चराचरम्" महुः | “जायतः 

सङ्कलः पापः? ° १०।१६४।५ । "जासतखप्रावस्वयोः 
५+जायत स्शरहषश्निघामरङितः 

[ रायञ्कुटः । 

सम्बन्धो पापः?'भा०। 

प्राप्रः प्रबोघोद्यः'' प्रबो° | 

जाग्िखा स्त्री जाग्ट-भावे पशे शः रिङारेयः। जागरणे 

जाघनो स्रौ जघनश्य समोपं ओे।षकोऽख् ङोप् | ऊप 
त्रिका. जवना लचनेकदेशे भवः अर् ङोप् । २१ 

काण्ड “अय जाचन्या पल्लोः संयाजयन्ति जघनाद्ग' 
४। ५ 9१ जावनौ जचनाद्खीदं योष्ाये प्रजाः प्रजायन्ते "" यत्शत्रार 

९।५५।६। “जवनौ वालद्ण्डः?*भा०। “बनिश, जाषनि 
वति" काव्ब० खो० ६।७।१० तल् जाषनी- 

७६ वा० भाग ४ 

पानादिजन्या छप्निः ादेवं 

७७ 

जब 

शब्धख मतभेदेन करङ्के नानार्थतोक्ता यथा ^"जाचनौ 

जघनप्रदेथे भवा पुच्छदण्ड इत्यधः जानौ-पथोः दएच्छ- 

भिति इरिख्वाभिना । जाघने बाचदख्ड दति माधवा- 

च्याः “जाचनौ येन सशकानपनयतोति धृसंस्तामिनः। 

जाघनी बालघिख्च्यत इति न्नानदौपिकाकारः। चुघाते- 

शान्त् मभ्यगादिश्वानिनः श्वजाघनीम् । चण्डाक्स्तादा- 

दाय घमांधरषिचच्चणः" (मनुः) इत्यन अजाचनीम् श 

षुच्छमिति खर्ातचन्दर कारो व्याख्यातवान् । जाचनो 

पथोः पुच्छमित्यधिकरणमालायाम् तृतीयेऽध्याये । जाचनौ 

चेकरेशत्वादित्यधिकरे जाघनौ कटौ इति पितुभूतिङरि- 

तौ तदयुक्तम् कटिशब्ट्स्य चोखपरयांयत्वात् श्रोखयो च 

प्ागुक्तालादिति अतः पुच्छकारडसेव जाघनो शब्द् नोच्यते 

इति । दिश्चामिल्रख जाचनौहरणकथा प्रसङ्गाद्च्छते। 

^ वश्वामिल्लोऽय भगवान् भदङ्षिरनिकैतनः । चुघ 

परिगतो धीमान् समन्तात् पथंघावत | यक्षा दारां 

घां कां चित् जनसंखदि । भच्छाभच्छसमो भत्वा निर- 

ग्निरनिकेतनः"” इनय् पक्रमे “ख ददे खमांसख कुवन्लीं 

विततां खनिः} चःख्डालख्य ग्ट राजन् ! द्यः यस्त 

तख पै] स चिन्तयामास तदा स्तन्य काव्य जितो 

सया । न ोदानीष्पायो मे विद्यते प्रणधारणे | 

चछापतृश्च विदितं स्तन्य विशद महीयसः । गिप्रेख 

प्राणरक्ता्थ' कन्तव्यमिति निश्चयः | हीनादादेयमादौ 

श्यात् समानात्तदनन्तरम् | कसर्षने दाद्दोतं विञचिष्टाद्मि 

शषार्सिकात् | सोऽूभन्तय।यसानाय हराम्येनां प्रतिय- 

ष्हात्। न स्तेन्यदोषं पश्याभि इररिष्यामि जाघनीम्” 

दति निधित्य तां हतुं उपक्रान्तस्य चण्डाठेन सङ 

संबादो यथा^वश्वा.मव्रस्त् सातङ्कवाच परिखान्ययन् | 

चुधितोऽहं गनधा्ो रिष्यसि शजाघनोम् । क्ुधितः 

कलुषं यातो नास्ति छौरश्नाथिनः | कचुद्धमां दूषय 

त्यत्र हरिष्यामि खजाघनम् । चवखोदन्तिमे प्राणः 

खि नश्यति चधा | इबेलो नटसंत्नश् भच्छाभच्छ- 

विञच्जितः । सोऽधमे बुष्टमानोऽपि हरर्प्यामि च 

जाचनीम् । च्टन् मश्वं न विन्दामि यदा बुप्राक- 

मालये वदा बुद्धिः छता पापे खरिष्यामि श्जाब- 

नीम्" भार शार १8१ अ । कथाशेषस्तत्र दश्यः 

जाङ्गल ए" जङ्गले भवः जङ्गलप्रायोवा अष् । शवनप्राये 
^ = ६ ४ 

२जद्भलस्यपश्रुमांसे तल्त्यं रच्द्के च शब्द्ाधचिर । 

^“खलसोद्कदणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः। सन्नभो 



जाज [ ३०८४ | जात 

लाङ्लो देथ ब्धधान्यादिसंबुतः” शुद्ध, शत्राक्योक्त- 

खच्चणे ४देशभेदे पुण भावप्र° अन्यया तक्षच्णश्क्त' यथा 

“शआकाशशुश्च उच्च खल्सपानोयपाद्पः | शमो- 

करीरविल्वाकं पौलृककेन्ख,सदःलः । हरिणो षत 

गोकेखरसङ्क लः | छखादइफलवान् देथो वातलो. 

ज! ङगलः खट १” । 

“बह्कद्कनगोऽनपः कफमारुतरो गवान् । 

ऽल्ाङ्न्थाखो च पिताक मारतोत्तरः'” तदूरेशयणा- 

सनोक्ता जाङ्गलानां पशनां विशेषः तन्बांस् 

यणाश्च ततरेवोक्ता यथा ^“हरिकणकुरङ्गष्य 
षतन्यङ्् शवराः । राजोवोऽपि च इखश्डो चेवयाद्याः 

जाङ्गलसंन्नकाः । हरिस्तव: स्यादेः लषणः 

प्रकोत्ितः। क्रङ्ग ईषत्ताखजः सारेणतुश्याङनिमे. 

न् | ऋष्यो नोलाङ्गको लोके सारोद्य इति कौ- 

न्नित । इषतचनदरचिन्दुः स्याद 'हरिखात् किञ्चिद 

व्यकः । न्यदध बेविषाथोऽथ यंवरो गवयो मडहान् । 

शाखौवस्तु सगो न्नेयो राजिभिः परितोहतः। यो टगः 

हनः खात् स इर्डोति निगद्यते । जाङ्गलाः 

भायः सर्वे पित्तक्ञे्हराः ख्टताः | किच्द्दातकराश्चापि 

लघपो बलवद्धंनाः । “तत्नेमे क्ञरुपाश्चालाः शाल्वा 

भाद्र यजाङ्लःः'' भा० भौ €ख० | \{कपिञ्जलखगे 

धुण सेदि° च्ियां जातित्वात् छेष । 

 जाङ्गलपथिक वि° जङ्गलख्यः पन्याः अच् बमा | तेना- 
षतं तेन गच्छति वा उज। †जेङ्गलप्येनाहते रतेन 

गन्तरि च | 

जाङ्गल न° गम--यङ्ः लुक् बार दुल षो" दीः । १ 

त्च क्ञटिलगतित्वात् तथात्व २जालिनौ फले शब्द् रल्ना०। 

लाङ्ग.लि एगगभ-यङ्ः लक् ब।°ख लि ।! विषवैद्यो शब्द्रलञ०। 
“परोचितं समश्नीयात् जाद्गलिभिरभिंषग्ढतः” वैद्यकम् । 

जाङ्ग. लिक घुर जाङ्कलौ विषविद्या तामधौते वेद् वा तया 

दीव्यति वा ठञ् । विष्मैदये अमरः । [ डेमच१ । 
लाक्लौ स्तो जाङ्गः बद्ध विषयम् अर् । विष्विद्यावाम् 

जाङ्कि नि* जक्कायां भवः तथ्या द्द् वा वाह्ञरेराशति' 
गखत्वात् दख । १ जच्ुगभने २तत्सम्नस्विनि ¶। 

-जाङक्िक 'त्ि° जक्म्य जवति वेतन ढञ् । श्घावके ` 

, (षाड) २खष्े एतो शयोकषारीदटसे ए*राजनि.। 

जाजलि ए" कभ्गिदे तद्ध तपश्चर कथादिकं भाग्था०२६२अ 
श्य “वने वनचरः कञ्िच्लाजलिर्ना्र पै हिः” 

ज।ङ्गलो- 

द्त्यादि। स च प्रवरप्रवत्तंकः हेमा नर श्यम् | 

जाजिन् लि जज-योधे-ताच्छील्ये णिनि । योधशीले । 

“जलौ जाजाजिजिज्जाजो" माषः! 

जारा (ट)लि एण्ज(क)ट-संघाते घञ् । त साति ला- 
बा- डि । ठच्तमेदे खभरः। 

जाटालिका स्त कभाराह्चरमाटम्दे “जाटाकिका काल 

चरौ दौषलिङ्गा बलोत्कटा” भाग शा ४७ अर ! 

साटासुरि ए जटाघवरखापत्यम् इञ्। जगाष्ठराप्े^जादा- 

सुस्िभसेनि" नानाशस्तरौ रवाजिरत्* सा °ए्०१७९ च| 

जाटिलिक इसत जटिलिङ्ञाया अपत्यः धिवाण्यण् । 

जटिलिकाया अपत्ये स्यां डोप । 

जाठर ए लढरे भवः अच् । जठरस्थिते ¶वङ्णौ “जाठरो 
भगवानग्निरीश्वरोऽच्रख पाचकः" चञ्ु° । रकुमाराचु- 

चरमेदे “विद्युताच्ो धहव्गो जाठरो सार्ताशनः?"भार. 

श° ४६अ०। तख्ेदमख् । रेजटरसम्बन्विनि ति° च्न्ियां 

ख्गेष् ।“नानाश्नः खान्न मद्धाशनगः खादलोल्पः साधु 

भिरागतः खात् । यालाचैमाहारलिहाददौोव तथाख ` 

खाच्ञटसे हारडक्चिः* भा० शा २७० च| 
जाट लि जबरे भवः बा अर । जठरभवे रोगादौ 

“एतन्नवायसमेतेन ख।ठथ्थं ̀  न भवति सघ्नोऽग्निराष्वा- 

यते” चख 
जाडार एस जडथाप्रत्यम् षा आरक् । जङ्खाप्ये 1 

जाय नग्जड्ख भावः ष्यञ् ।१जडतायां २ म खमे" "च हेस घ° 

^ालखश्मगभां दौ जा जु मासितादिल्त्" सा०दन 

“इद् जाद्यलिदं मौ ठप्रभिदनव्यह्् तं वश्वः" रिषं ०१०९ अण. 

जाडारि ए* &त° । जम्बौरे राजनि 1 

जात निर जन-कक्तरि क्तं ।छतृपचरे र््यक्ते च भवे क्त । 
४जन््नि ५समृहे च मेदि° तल उतृपच्ने “तसमात् कुमारं 

खातं टतं ववार प्रतिलेहयन्ति स्तनं ` वाुधापर्न्ति" 

अत०्०१४,४।९ ।४ “इवीजंः जेष चचेले जातं संपद्यते 
यथा” सदः संवे^“निःशेषविच्राणितकोथजातम्” रघुः । 

““वतुविघस्व लशरोरजातस्'” षेदान्तः । “खें षां धन 

जातानामाददौतासप्रंमसजः'" महः | । 

जातक लि जात।-खाथे क । १उतृपच्चे "उभी तौ नाहेतो 

भागं जारजातककाभजौ'” मलुः। जात जन तदधिकं 

शतो सन्धः खण संक्नायां कन् | रोरातन्ते । सश्च 

नानाच्योतिरविद्धिनानाविषं रचितं त्र ट इच्जातकख्येव 

द्यतिप्राणाखिडत्वात् तच्छास्तनप्रतिप्राद्यविषया सन्यकता 



< जात 

९१ अग्वराहभिद्िरेचोक्ताः प्रभवन्ते | ““राधिप्रभेदो 

प्रहयोनिभेदो वियोगिजन््नाथ निषेककालः | जन्माथ 

सद्योमरखं तथायुरईथाविपाकोऽ्टकवर्भसज्ञः । कर्माजौवो 

राजयोगाः खयोगाद्चान्द्रा योगादिसदहाद्याञ्च योगाः। 

परदज्चाथो राथिशीलानि दट्टिभवस्तखादाच्चयोऽय 

प्रश्लौः । ने्टायोमा जातकं कामिनीनां मिया यं`खाच्न- 

छजन्दद्िकाणः ; ष्यलाध्याया विशतिः पञ्चयुक्ता जख 

श्ये तद्यालिकं चाभिधासखं ” । 

 “राशिप्रभद्ः प्रथमेऽध्याये । अहयोनिभेदः ददितौये 

वियोनिजद्य तुतोधे। निषेककारखत्यँ । जन्दविधिः 

पञ्चमे । सद्योमरण्ं षष्ट । ष्ठायुविभागः सप्रे । दथा- 

विभागोऽष्टमे। अष्टकवर्ग नवभे। कभांजोवो दशमे । 

राजयोगा रादथ । खयोगाः (माभदयोगाः) हादे । 

"चा्द्रयोमाः सन फाद्याचन्द्रयो गास योदके दिय इत्रिय इ- 

योनावहं । प्रबच्यायोया परञ्चदथे। राथिशौलम् 

धघोडगे | ठरटिफल' सप्नदणे । भावफलमष्टादथे । चाचरय 

शक्ञोनविंशतिवमे ! प्रों फलम् विंशतितमे । खनिष्ट- 

योगा णकविंये । कामिनौनां (स्नीणां) जातक" दाविंये । 

{नयाय (मरणं) तच्धद्धपयं . मयोविंचे । नष्टजातक 
दर्वि, दटरेष्काणसखद्पादि पञ्चविधे । एषं पञ्चयुक्ताध्या- 

यानां विश विजन्छनि,ख{तके कथिता एतच्जातक्षे उक्ता 

न्फ पञ्चमे उक्तः यथया 

पिद त? परोक्त खम्नभिन्द्वपश्छति ! विदेशस्वख 

चरभे मध्यादूभ्च्टं दिवाकरे । उद्यस््योऽपिवा मन्द् 

कखे बा. समागते । स्थिते बान्तःचपानाये गणा ड- 

इवश्यक्रयोः. थशाद्धे परापलम्ने वा ठद्धिकेऽ'यलिभागगे । 

(बर्थितेजातः सर्पस्लद्े दितोऽपि वा । चतुष्पद्- 

गते भानौ रैपेवथिसमन्वितैः । दितचस्यैश्च यमलौ भवतः 

 कोधनेदिवौ | ` सागसि इटरषैलेग्ने तवृश्ये  सौरेऽथवा 

कजे। राण्य शखटश' गाल जायति नालवेषितः । 

न खम्नभिन्टुञच श्ुङूनि रीच्चते न वा शशाष्क' रविणा 

अ शपापकोऽओष्य अुतोऽथवा शशो परेख जातं 

निश्चयात् । [र्व गसावथोभनौ खयाद्दयुन 

मबात्मजस्थिनौ । बद्धस्तु पवा विदेशगः से वा राशिव- 

शादथो पथि। प्ण यथिनि खराथिगे सौम्ये छभ्नगते 
भे ए । कभ्ने खजलजेऽसूगेऽपि वा चन्द्रे पोतगता 

प्रष्यते | ्ाप्योदयभाष्यगः धौ सं पू्ः समवेचतेऽथ, 
षा ।जेषूर्वबन्पुकम्नगः श्यात् तिः सवि न शंयः । 

[ २०८५ ] जात 

उदयो पयोव्य यखिते युपर णपनिरीचते वने} चलि- 
किते विकग्नगे सारे ओौतकरेक्षितेऽवटे | भन्द- 
ऽजजगते विलग्नगे बुध्ये न्दु निरौ खिति क्रमात् । क्रीडा- 

भवमे सुरालये सोषरभभिष च्व प्रश्धयते । न्दलग्नग 

प्रच्छ करजः श्शाने रब्ये पितेन्द् छसरन्निहोते । 
रषिनरेनद्रामरगोज्खलेष शिल्यालये ज्ञः प्रसवं करोति। 

राश्शसमानभोचरे मार्गे जनऋचरे स्थिरे ्डे। खीं 

गते खमन्द्रि बलयोगात् फलमंशक्षःयोः | च्ाराक- 

जयोखिकोगे व्वन्द्र ऽस्त च विष्ज्यतेऽम्बया | दष्ट. 

ऽभरराजमन्तिणा दौरघाबुः चछखभाक च स शटतः। पापे- 

चिते ठ्िनिगावुद्वे कञऽस्ते व्यक्तो बिनथपृति कजाकं 

जयोस्तथाये शौम्योऽफि पणवुति टथार्वि्नश्तनेति 

सौम्ये तरोप , परहस्तगतोऽप्यनादुः | प्रिढमादगु्षु 

तदुवलात्तश्थालादिषु नोचमैः श्ुमैः | यदि नैकगनौ व 

वौक्ितौ. लम्नेन्दू विजने प्रयते । भन्द्श'ये शशिनि 

हिबुके मन्द्ढ्टऽजगे वा तदुक्तौ वाति शयने 

नोचसंस्यं च भूमौ । यदद्रिं बजति रि जं गर्भमोचस्तु 

तहत्पापेचन्द्रात् खरश्चखगतः क्र थमाड्छ्जनन्याः | 

खे हः शथाद्वाइदयाञच वर्तिदीगोऽकं युक्तं वथा्चराद्यः। 

वार" च तदहास्तुनि केन्द्रसंस्थ यं येव समन्विते । 

जो" संसकतमकंञे चि तिष्ठते टग्ध' नवं शोतगौ काणादं 

न हृदं रवौ अशिच्ठते तद्नक्शिल्् द्वम् । रम्यं चित्रयुतं 

मव' च श्टगुजे जोष दद्" मन्द्र चक्रस्यै्च यथोपरेश- 

रचनां सामन्तपूरवी वरेत् | भेषकुलीरत॒लालिषटौः प्राय 

प्तरतो गुरुखौस्यग्टेष् | पश्चिमतख षेण निवासो दच्षिण- 

, भागक्षसौ उगसिंदहौ । प्राच्यादिगृहूक्रियादयोदह्ौ हौ 

को्यगतादिमृत्तेवः । शय्यास्वपि वास्तुबहरैद् त्रवासैः षट् 

लिनवान्यसं स्वतः । चन्दर दण्नान्तरगतें हैः ख्, रुपं- 
तिकाः | बद्िरननश चक्राङ्धं दशवादथेवऽभ्यथा प्ररे । 

खम्ननवां थपत॒ल्यतदुः खाद्दौर्ययुतग्र हठल्यतदब । चन्द्र- 

समेतनवांशपवणंः कादिषिलग्नविभक्तभगातः। क 

ढक् ओओलगसा कपोचहनने वाश्च होरादयस्त कण्ठां 

सफवगाह्धपाशं हृदयं ऋोानि नाभिस्ततः ! वसिः शिश्न 

यहे ततख इषणावृद् ततो लाद्ुनौ । ज्ग्कुो ह्, भयन्र 

वामदितेद्र'क्वाभागे द्धा | तन् पापयुते जरणं 

शरभयुते ट्ट च उच्छादियेत् खलाय स्थिरसंयुते चष 

इजः खादन्यथाऽऽगन्तुक्षः । मन्द् ऽसानि लजो ऽग्निभस्त 

बिषला भौने बु भूभवः सये कारचदष्पेष्, शिषगौ 



लात { ०८६ ] जात 

दङ्गयजजे न्यः शुभस् । समदुपतिता यञ्जिन् भागे 

रयः सनुषा खडा भवति नियमान्तखायाश्चिः शुभेषवश्ु 

भेषुवा। व्रणदशुभः षष्ठो दे्े तनेाभसमाच्िते ति- 

लकणसदट्दषटः सौव्येयु तच ख रुष्ावान्” र्य षट 

व्गफसशक्त' तद्धाटवगे चन्दे ५२.४द्रभितम् । नाभसा- 

दियो गात छ्ट् वच्यन्ते । 

त्नोनविं थो सिटाध्यायेा यथा 

“चम्नातपलकदल्रभे शु्भप तप्राप्नेऽथ वाऽऽलोक्रिते 

चन्द्राद्ा यदि सम्पद्ल्ि हिनयोन्नेःयोऽन्यथासन्भवः। 

पायेनोदयगे रकौ रविद्वतो मौनस्थितोदारहा 

एुवस्यानगतञ्च पुनभरण्यं षएलोऽवने्यच्छति । र्य 

महः सितचतुरखसंस्थितेसेध्यस्थिते ग्टयुतनयेऽथवो- 

परयोः, सौम्यसहेरसद्हितसंनिरोचिते जायाबधोदहन- 

निपातपाशजः। कम्नाषयारिगतयोः शरितिग्नरश्सयोः 

षद्या स्ेकनयनद्ध वदन्ति जन्द्। दयूनस्ययोनेव- 

मपञ्चमसष्ययो शुक्राकंयोविकलद्ाररूणन्ति जातम् । 

कोणोदये श्टगुतनयेऽस्तचक्र सन्धौ बन्ध्यापतियैदि न छत- 

चभिध्यक्तम् | पापयद्व्ययमदलग्नपथिसंस्यः लोख 

शथिन्यदतकलव्रजन्कधोख्ये । ऋअसितङ्ञजयोवेगे ऽस्तस्ये 

सिते तदवेक्षिते परबु्तिगस्नौ चेत शन् स्रया स्ह 

पु चलः | भ्टगुजशशिनोरस्त भार्यया नरोविद्वतोऽपिषा 

परिबतरतन््स्रमोढंषटो शमः प्रमदाप्ता | वंच्छेष्ता 

ख्डमदपखगेखन्द दैत्ये ज्यपापेः भिदखयी ल्य शथि्तयुते 

केन्द्रसंस्थाकिदष्टो । दासां जातोदितिद्धतयुखौ रिपफगे 

खौरमागे नोचेऽङनदोमेदनगतयोर द्यो; ग्य जेन | पापा- 

$ऽद्ञोकितयोः खितार्वानजयोरद्भस्यगोवध्यरक न्दे कर्कट 

चिका गकगकते एापेयु ते शृारक् । शलो रिप फधनस्ययो- 
र ¶एुभयोखन्द्रोदयेऽस्ते रवौ चन्द्र खठेऽवनिजेऽटगे च वि- 

को यद्यकंजोवेशिमः। खअन्तःशशिन्यशुभयोष्धं गगे पतङ्ख 

स्लासच्चथिडकविद्रधिगुल्सभाजः। शोफौपरस्यरग्टहांश- 

गयोरवौन्ोः केने ऽथवा बुगपदेकगयोः लथो वा । चन्द्र - 

ऽञिमध्यभाष्ककििश्गाजभागे को समन्द् रुधिरे तदबे्लिते 

वा । यातेस्रिकोणमलिककिडयेष्धंगे च कुटी च पापसह्कि- 
तैरवलोकितैवा | निघमारिधनव्येयस्विता शविचन्द्रारयमा 

वथा तथा| बलवद् दोषकार यैमेजाना लनयन्त्- 
नेव्प्रस् । नवमायतृतोयधौयुता न च घौस्वरशमा † 
निरोचिताः। नियभाच्छषणोपघातेदा रदपैकत्यकराच्च 
अप्रमे। उदृवत्य् डपे प्राश्यगे सप्रशाचोऽग्गयोस्विको- 

खयोः | तभसोपञ्चवमण्डके रवावद्यस्ये नयनो पवजिंतः | 

संसप,्टः पवनेन मन्द्गयुते द्य.ने विलग्ने हरौ सोन्प्रादो 

ऽवनिजे श्थितेऽस्तभवने जोवे विलम्नाशिते | तत्य 

छठतोदयेऽषनिश्खते धम त्मजद्य नगे जति वा सुसहहस्तरभ्सि- 

तनये च्तीरे व्यये शोतगौ | राश्यशपोष्णकरशोतकराम- 

रेज्छ नचा धिपांकगतैरारनावनेवी | रभ्योऽल्समध्य- 

चद्छभिः क्रमशः पखतान्नोयाःखुरभ्य् पगमक्रयगभेदासा $ 

विद्तद्थनः पापे षाजदये।दये खलतिर शुभच्ल्र 

खनने हये ठभमेऽपि वा | नवमदतगे पापे ष्टो रवावद्द् 

लेखो दिनकरसुतेऽनेकव्याधिः कुले विकलः पमान् । 

व्ययद्कतघनधर्ेगेरसौग्ये भे वनसमाननिबन्बनं विकल्यवरम् । 

भज गान गङ्पाशण्टदुदक्षाखेवं दसौ स्यनि रो चिते तदत् । 
पर्पव चनोऽपश्माराततः दयौ च निशापतौ सरवितनये 

वक्रालोकं गते परिबेषगे | रपियमकुजैः सौग्याषर्मभः 

ख्यलमाथितेर्टं तकमचुजः पूर्वदिष्टं वैराघमसध्यमाः |> 

चन्द्रयोगास्तु ११अ०-खक्ता यथा| 

“ऋधघधमसमवरिदान्यक्रकेन्द्रादिसंस्ये शशिनि विनय- 

वितन्नानधौनेपुर्णानि। अहनि निचि च चन्दर खाधि- 

भिनांशके वा छरद्रसनदष्ट वित्तवान् खात् चख च। 

सौम्ये; करारिनिधनेष्धियोग इन्दोखख्ि चमपस{चव 

क्षिनिपालखन््रा सम्यन्नसौ खय विभवा ङ त शत्रव दोघां बुषो 

विगतरोगभयाञ्च जाताः। छिलके छन फाऽनफा दुरुधुरा 

खान्ो भयसं हः शोताथोः काथतोऽन्यथा तु बह्भिः 

कैमदमो न्यं स्लसौ । केन्द्रं शोतकंरेऽथवा य इयते केम- 

दमो नेष्यते केचित् वोन्द्रनवांश्डेषु च वदन्तिः 

प्रसिडान तु| लि'शत्सद्ह्पाः घनफाऽनफाख्याः षाटव्- 

यन्दौरुधुरे प्रभेदाः। इच्छाभिकलयैः क्रमथोऽभिनौय नीते 

जिशत्िः पुनरन्यनौतिः । स्तयनधिगतवित्तः पार्थिव 

रतत्यमो वा भवति हि सनफायान्धौवनख्ातमांश्च | 

प्रभुरगदशरोरः भशौलवान् ख्यातकौतिंषिषयश्चखक्मेषा 

निर तज्चानफायाम् । छन्यन्चमोगचचखमुग्धनवा नादय - 

स््यागान्वितो दुरपुराप्रभवः सृष्टयः । केमद्र्,मे भलिन- 

इःख्ितन1चनिःखाः प्रेष्याः खलाश्च न्दपतेरपि बंश- 

जाताः । उल्षाहशौयंघनसाहसवान् महोजः सौम्यः 

पटुः वचनो निष्यः कलाच्च | नोरोऽयेधमेषटखमुग् 

न्टपपू्जितख कामौ श्ट गुबे्धघनो विषयो पभोक्ता | परवि- 

भवपररिच्छदोपभोक्ता रवितनयो बड्काय्य लद्खेशः। खशु- 

भरद पोऽ दश्यसूति गे। च ततद एभोऽन्यथान्वदर हयम् । 



जात [ ३०८७ | 

लग्नादतोव वमान 

गतैः समस्तः। राभ्यां समोऽल्यवचनां च तदूनतायामन्ये - 

ष्वसतृस्वपि फलेधिदसत्कटे न?" । 

हियद्ाद्दियोगास्तु !२ ख उक्ता यथा 

““सिन्माशुजन यष् मेशसड्हितो यन्तराश्रसकारं नरं 

भौनेनाचरत' बुधेन निषएखं धौकौसिसौ ख्यान्वितस् । 

करर वाकपतिनान्यकार्यैनिरतं शुक्रो रङ्गगयुपैनेखखम् 

रविजेन धातङ्शलं भाख्डप्रकारेष् वा । बरुटस्तयाव 

कम्धपगयमशिव" मातुः सवक्रः शशौ संत्नः प्रख्टतवाक्य- 

सथेजिएणं सौ भाम्यकोत्या ज्वतस् । विक्रान्त" कञलश्न्य- 

भस्थिरमति' वि्तेच्रर' सशाङ्किरा वसतनाणां ससितः 

ऋयादिक्वगलं सार्बिः एनत् । मृलादिखते हरः 
व्ये व्रति वथिगबाछयोद्खा ससौम्ये परयध्थच्चः «~ 

जीने भवति नरपतिः प्राप्नविन्लो हिज्ोवा। गोपो 

मञ्लोऽथ दच्चः परयुयतिरतोदय तक्षत् साषठरेव्ये दुःखार्त 

$खत्रसन्वः सख्विटतनये भूजिजे निन्दित । सौम्ये 

रक्वरो वु हस्रतियुते गोतधियो च्यविद्ाम्मो भूग्पः 

सितेन खना मायापदलङ्ककः । सदिद्यो धनद्रारवान् 

बह्कगुखः शुक्रो ख युक्तं शरौ । जेयः श्स्करोऽसितेन 
षटदज्जातोऽच्क्रारोऽपिवा | आअसितसितसभागनेऽख 

चक्ुयु वनिसमा च्रयसप्रटद्वित्तः | भवति च शिपिषठुखल- 

{वत्रभेत्ता कथितफलैः परतो विकल्पनोयः'” | 

अथ नश्चतमेरे जन्फलम् ट हच्लातके १६ अ° । 

“भिवभु षः चद्पः भगो दच्लोऽश्चिनोष मतिमां च | 

 ्जवनिच्चयः सत्यवाग् दलतः इखितश्च भरणीषु । ब्ध 
भुकपरदटाररतस्ते जखो शत्तिकाद्ध विद्यातः । रोष्िण्टां 

सचशुचिः प्रिंवद्ः स्थिरमतिः चद्धपचच | चपलखठरो 

भोरः पटरूत्सा डो धनौ खगे भोगौ । शठगविः तः त- 

ननो छिल्लः पापञ्च रौद्रच"६। दान्तः घखौ छथोलो इः 

भँधो रोगभाक विपादश्च । अलपेन च सन्तुष्टः एवसौ 

जावते भुजः | शान्तात्मा च्ंभगः परिडितो धनौ 

धमेवंतः पष । शठसवेभ्ः पाणः लतन्नधततं च 

भौजङ्ग€ । -वह्भ्ट्यधनोनोगौ पिवुद्वभक्तो महोद्यमः 

पित्रो १० । प्रियवाग् दाता द्युतिभानटनो टपसेवको 

भाग्यं ११। द्वभगों विद्याप्नघनो भोगी छेखभाग् हितोव- 

फालयुन्याम् । उत्साहो टः पानपोऽटखो तस्करो 

स्ते । विल्लाम्बरमाल्यघरः छखोचनाङ्क्च भवति 

चितायाम् । दान्तो बकन लपालुः प्रियवाग् घमांचचितः 

७७२ 

लात 

स्वातौ । शैष्यर.लव्धो द्युतिमान् वचनपट्: कल इल- 

दिशाखाश्च | आढ विदेशवासी चूधालुरटनाऽरा- 

धाघ्च। च्च न "भितः सन्तुष्टो धमेत् प्रचुर 

कोपः । भृले मानी धनवान् छख नरः सिरो 

भोगो । इष्टानन्द्कललौ मानी ददः सौद्दश्च जलटेषेर “| 

वैच २१धिनोतधाभिकबह्मिनः ठतन्तद्ठभगञ् । चरीमान् 

खवखे छुतवानुदारो धनान्वितः ख्यातः । दाताऽञढय 

शरः गोतप्रियो धनिष्ठा घनलुषः | श्छ्टवाग् व्यखनौ 

रिष्टा साहसिकः शतभिषजि द्पांद्यः । भाद्रपदाद्ध- 

म्नः स्लीलितधनौ पट् रदाताच | वक्ता खो प्रजा- 

बात जितशलुषाौमिको हितोवाद् । सम्य थाङ्गः छ 

भगः शरः शयु चिरथवाँनु पौष्णं "२७ । 

खन्धराशिफखम् तलै व १७ अ | 

“हन्ता तान्बडपुष्णथाकलदुमुक् क्िप्रप्रसादोऽटनः कामौ 
इबेखजारस्िरवनः शूरोऽङ्नावह्ञभः। वाच्च: कनो 

ब्र्ाद्कितशिरोमानो सदोल्याप्रजः शक्तया पाणिते- 

$ङ्भितोऽतिचपलस्तनोये च भोर: क्रिये१ | कान्तः खेल- 

गतिः यूरूद्नः एष7खपाश्े'ऽङ्खितख्यागो कं थसः 

प्रभुः ककुदवान् कन्याप्रजः कतेध्रजः । पूव ्ुधनाकलै- 

विरहितः सौभाग्ययुक्तः चमो दीप्राग्निः प्रमदामिवः 

स्विरद्टनव्यान्तयसौख्ये गवि २। स््रीलोलः च्रतो- 

पचारक्कशलस्तास्ने षणः शास्त्रविदुदूतः कुश्चितमूब् जः 

ट्,मति हद क्रितद्यूतवित् । च वद्धः स्िवाक् प्रभक्चख- 

स्चिगौ विप्रियो चछव्यवित क्लोवैयाति रति सषच्नतनखः 

खन्द्रो ढतोयकेगे १) श्यावक्रदूतगः सलन्नतकटिः स्तोनि- 

चितः सत् वन्नः प्रचुरालय सयधनेः संदुज्धते 
चन्द्रवत् | छखः पोनमलः समेति च वशं साम्ना सद्ृहत् 

सज्नस्नोयोद्यानरतः खवेश्मर्सा हते जातः शथाङ् नरः| 

लोच्छः स्व् लहरषिथालवदनः पिङ्गश्चयोऽलपातरजः 
सत्नोदेषौ प्रियमांसकानननगः कुथत्यकार्यौ चिरम् । 

च्तष्णोद्रदन्तमानसरुजासं पौडितसयानवान् विक्रान्त 

स्विरधीः चगर्बितमना भादविषेयोऽकंमे५ । बौड़ामन्यर- 
चरवौच्चयगतिः श्लस्तांसवाह्ः छख खच्छः सत्यरतः 

कलाच निपुणः शा स्तराधेविद्धाभिकः । मेधावी छरतप्रियः 

पर गृेरित्ते संयुज्यते कन्यायां ६ परदेशगः प्रियवचाः 
कन्याप्रजोऽल पाद्मजः । रेवबाह्ञश्रसाधुपूजनरतः प्रन्नः 

शुचिः श्त्नोलितः प्र+गु्ोचरतनाखिकः लपचलड्ातो- 

$्टनोऽयौ खितः | हौनाङः कऋयविक्रयेष कुशलो देवदि- 



छात { ३०८ |' 

माया रुग् बन्धुनासुषकारढ्िरुषितस्यकरस्तु तेः सप्रमेऽ। 

धवय ननयन्वच्चाडजज्खोसज्ना तजो नकगुर् वयुक्तः येभवे 

। जवा प्ितच । मरपतिङ्कनयच्यः पिङ्कलः क्र.रचशो कषः 

कुतथणखग इच्छन्नपापोऽलिजातः र, व्यादोर्वाखथिरो- 

परः विणुचनतय्रं मा कवि भयन् यक्ता स्थ, चरदश्रगोऽष- 

रनसः कर्मोद्यतः गन॒पयित्। कुजांसः कृनयख्डो समांसल 

र् जः प्रगलम्यवान् धम बिटूबम्ध् "हद् न मलात् समेति 

ख वपं खात ऽसाध्योऽश्रजः९। नित्य लाच्यति खदा- 

रतनयान् घभ्ध्वजोऽधःलथः खलं: त्षामकटगहोतव चनः 

सौभाग्यवुं्ोऽ्सः। धीनालुरुलजोम्टनच मकरे १० 
सत्वा।चकः काव्यस् ब्धो गम्यजराङ्गनाद् निरतः संयत्त 

खच्ज। श्य । करभगवधिरालुः खरलोशदोषेतदुः 

ध॒ चरणोरुषज रन स्यकटोजड एः | परवमिता्पापनि- 

रनः चयडद्धि ,वः प्रयज्ञप्म।ठैलेपनघदत् षटलो ११४४ 
ख! । प्ररजनधनभोक्ता दारव्रासोऽल्रक्षोः शषमरुचिर 

शरीरसतुङ्गनासो इ =इत्फः । अभिभवति सपल्रान् स्त्रोखि- 

वचारदष्िद्यं तिनिधिघनभोनौो पच्डतचान्यराथौ १२। 

अलवति राशौ तदधिण्तौ च खवरल्युतः खाद्यदि द 
हिनः वथितफलःमामरिकलंदाता शथिवदतोन्ये 

स्वहप रचनयाः" 1 

सखी दग. ियितराकिफनम् तनव 1<अन उक्त यया 

प्रयितचष्ठरो$टनोऽखपवित्तः क्रियगे) तायुधष्टडित 

छुभागे । गिर वद्रछ्ठगन्धपरयजीवी वनितादिट् कुथ- 

छ ओेयवा दे । ̀ षिद्याच्छो तिषंविद्छवान् भिथुगगेर् भानो 

कलार ४ स्थिते सोच्छोऽलः परकायंक्षच्छमपरः कथे 

संयुक्ते । सिं हस्ये ५ वनरे चगोक्लर निवी न्वतो ऽ 

इणान्,अन्धास्ये ६ लिति लेख्यकाव्यग-खतन्नाना न्वतः स्न 
वपुः । जातस्लोशिनि ७ शौ ड ओोऽध्वनिरसो हरगयको 

भोचथत् ररः खाडखिरो विषाजितधनः चस्त्नान्तगोऽ- 

छिरस्विते । सत् पूज्यो धनवान् धलुद्ग रगते€  सौच्छो निष 

कारको नीचोऽसः जञदख्िग खगे! ०ऽल पधंनवाह् व्योऽन्य- 

भाग्य रतः। मौचो घटे ।! तनयभाग्यपरिष्य् तोऽखसखो- 

योटयपण्यविभवो बनिताहतोन्त्ये १२। स°। मचलमानवततु- 

प्रतिने विभागे खश्छयादिये् निर ण्जिदिनेथयुक्त । नरपति 

खत॒ठतोऽटनयमपवखिकशधनाः छंततहुखोरभरिषिषयां ख 

कृजः स्वम्डे ।।८। बुदतिर्खितान् छ्तृद् विषमान् पर- 
दारवान् कुषकश्ववेषभोख्पदवाम् सितभे २७ जमयेत् । 

बौ पे९।६२द इखनयवान् विद्ध त् भतच्नो गान्धवय ङ्क्थ 

जत 

लप्णो-ऽभयोऽथीं। चान्द्र ४ऽयवान् सालनयानवबर्सिसः 
ष्ठः प्रान्नश्च. भसितनये विकलः खन । नस्वःद्वो शशो 

वनान्तरचरः सिंहे४ऽखणद।रात्ज जेवे९।१२५नैक- 
रिएनेरेन्द्रस खवः श्यातोऽमयोचप कः । इःखार्ते 

विधिनोऽटनोऽग्डतरतस्नोच्छस कृण {१ शते भौन 
भूरिघनास्मञो ब्डग १० गते भषोऽषुतल तच्छसः। भ | 

द्यूतच पानरतनाक्तिकचौरनिःखाः क्स्तरोकश्रूटलद्- 
ख्यरताः जज ` १।८। आ राय्यं भ् रि्वद्ारघनार्ल- 

नेष्टाः शौक्र २।७बद्भ्ययुरु* कक्तिरता ख जोग्य । विक- 

लयन: चास्लकलाविद्ग्धः "वदः खी ख्यरलस्त, तौयेश 

जलाजितखः खजनद्य शत, : धभद्जे धो तरतं 9युक्ते । 

स्री ष्यो विधनष्ठखःत्जोऽटनोऽन्नः स्त्रालोलः सुपर 

-भवोऽ्कषराथिगे च्चे, व्यागो न्नः प्रचरगुखः छौ चमा 
वान् युक्किन्नो विभतभयञ्च घ्रा ६। परक्मशदखः 

रिख पदुरइि खवान् विदिकरो षुपेऽकजघे १०।११।नप- 
खतृलत पर्छ ताप्तवाकयो नवे €।१९ऽन्ये -जितसेवकोन्य 
चिक्पः” बु*। सेनानौवं छवित्तदारतनयो दाना 

छष्य्यः चमी तेजोदार्यण्याग्बितः चरयुतौ श्टयातः 

इमान् कौ जभे१।८।कच्दा ङ्गः वद्तखोऽधेमिलतनयच्यामी 
रिवः शौक्रभे २।७।दौघे ६।६मरिपरिच्दादमज्दत्- 

शाषिव्ययुक्रः चो | चान्द्रे ४ रल्ष्ठनखदारविभनः 

परत्तु्खेरन्वितः चिं खाद् वचगायजः घरगुरौ प्रोकगश्च 
यञ्जनद्रमे, खँ ९।१२ भाण्डदिशो भरेन््रसन्विषः 
सेमापतिवा घनो कम्पो ११ कटवत् फलानि मकरे १५ 
नौ चोऽ्पवित्तोऽचच्डौ । "| परयुवतिरतच्दधषादृ्व 
विभवः कुलपांसनः १।८। शवलमतिधनो नरेन्द्र 
पूज्यः खजनविरमुः प्रथितोऽभयः शिते सं २।७ । ् डष- 
लयश्रोरधेदान् कलातिन्िषुने १ षठभतेहऽतिनीच- 
शमा । रविजर्१०।।१ भतेऽमरारिपू्यो भगः 
श्लौषिजितो रतः कुभायास् । दिमार्योऽधी भीरः 
प्रयभदशोकञ्च चथिमे 8 इस योधाप्नाथेः प्रवरञुवति- 
मैन्द्तनवः। चैः पूज्यः शखस्तुरग९शङ्िते 
दानवयुरौ भाषे १२ विष्ठानाडरो शपजनितपूजोऽति 
दवभगः । श । भूखऽटनः जपटवान् विद्ये जे१ 
कोटे ८ व बन्धयधभाब् चपठोऽपएयच्च | ' निदाय 

सनयः सजित रेष रसा पतिभेवति-चख्यपतिशच बौपे१ 
६। वच्य खषटोनषछविभवो भूरिभार इषवे शातः 

 स्लोश्े9. गवाएुरवखसाभपृष्योऽर्धवांख । $अिष्ठसो- 
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$विकडद्नो सासु होनोऽठतोऽश्नः धिंहे५०मार्थयौ विषु 

खनमयो पिर्िलत् र्य एने । खन्तःप्रत्ययितो नरेनद्रभ- 

कमे रतृएलजायाधनो जोवशषेत्र १ २ गतेऽकंजे एुरवल- 

सआामाद्यनेताऽथ वा | खन्यस्त्रीघनदढतः प॒रवलयामा- 

पणोमेन्द्दकलसे ते! १।। मल्िनस्विराघपिभवो भोक्ता 

च जातः पुनान् | च् | शिश्षिरकरसमानमीच्णानां 

शषदशफलं प्रवदन्ति लग्नजातसु । फलमधिकभिदं यद्र 

` सत्तद्भवनभनाधयुखे वि च ननो यस्” । 

खभ्नतद् भयो सं हट फलम् !९अ० तलनवोक्त' यथा 
«बन्दर भूपवुधौ न्डपो पमगु्छौ स्तेनोऽघन खा! जर्ग निःखः 

सतोन व्टमान्यमूपधनिनः प्रेष्यः कुजाद्यौ मवि | श्ये 

$योव्यव हारिपार्थिवयुधाभोस्तन्तवायो घनौ लकते वोद. 

कविन्नमूमिपतयोऽयोजो वहद्रोगि यौ । च्छोतिनना नर? 

द्रनापितन्ट पच्छो था बुधाय हे रौ५ द्ग, पचमूपरे युता! 
षे ६ शुनैस्त्रवाचयः। जकेऽभपञ्चवयेकरारवणिलः ेषे- 

खिति मैशती, कोटे युबा पता नतञ्च रखकोऽव्यङ्कोऽधनो 

भूपतिः | चालय वथजनाश्रयश्च तुरगे5 पापेः सद्मः 

शटस्चाप्व दीधनरेनद्रपखडितथनौ दरव्योनमूषो -्डे१० । 

भूषो भपसमोऽग्बदारनिरतः भेषेख कम्भस्िते११ हाखन्नो 

न्धपतिवुंघचच छघ्गे।२ ` पापञ्च पापेचिते । डोरे 

दलाचितेः शुभकरोट्टः थथौ तद्रतस्त्य ये तत्पतिभिः सु- 

'द्धवनगेयां दौचितः शतै । यत् -गोक्त' प्रतिराथित्ीक्षण- 

पालं तट्दादशाये इत" ्धवयौदयौरवलोकितेऽपि श्थिनि 
क्वेयं नवांयेष्वतः । च्रारचिको बधर्विः कुलो नि- 

घुं भूपोऽथैवान् कल हहत् चि तिजा संस्थे । मौ- 

श्यदारनिरतः छकविः सितांशे उत्काव्यशत् चखपर्योऽ- 

भ्यकलतरेगच्च | नौ पे हि रक्न्बरचौरकवौन्द्रभन्त्री गेयन्न 

शिन्पनिषुखः शिनि स्वितेऽ'ये। खां गेऽलप गात्रधनलुष्य- 

तपख्िख्ख्यः स्त्रीपौटिलव्निरतच्च निरोच्यमाखे । 

खक्रोधो नरपतिसंतो निधीशः सिंहा प्रभुरछतोऽति 

हिख्कमां | जीवां प्रथितवलो रणोपरेटा ङा्छन्त 

इखथ्िवविकामषद्शीलः । अलपापन्यो इःखितः सत्यपिः 

शवे भानासक्तः कमैखि सेऽतुरक्तः | दश्स्ती्टः कापं्यशचा- 

भागे चन्द्र भानत तददिन्ादिदष्ट । वर्मात्तमख्लपरगेषु 

भं यदुक्ञ' ततृपु्टमध्यलवुता्मखत्क्रमेण । वौरया- 

न्वितोऽशकपतिनि रणि पूते राथौच्चणस्य फलमंच- \ 

-फलं ददाति"? । 

जश्ञादिदादथभावस्यद्गयौ दि सड फलम् ततव २"अशक्त वथा 

जात 

“शूर सतश्यो चिकशनयनो निरं खोऽके तदस्य सेषे 
अखससल्िभिरनयनः ह इ संख्ये निथान्वः । नोचेऽऽग्धो- 
$स्तः शशिष्ड ह ४गते बुदुबुदाच्चः पतक्घ भरिद्रव्यो प- 

हृतघनोवङ्गरोगौ हितोयेर । भतिविक्रमवान् तृतोव- 

श्गेऽकँ विद्खपौडितमानसशवतर्ये । अश्तो घनवजि- 

तच्िकोखे५ वखवाञ्छत्,जिनख गन् ६याते | स्त्री- 
भिगेतः परिभवं भदगेऽ पतङ्ख सखलपःत्मजो निधनगे 

विकले णश्च । धमं < छखाधंदखभाक उत शौयेगाक् खे! 

लाभे!१ प्रभूतधनवान् पतितस्तु रिपुफे१२। ० मृकोनय- 

तजाडान् हीनवचिरप्रे षाः शशाद्ोदये! खर्ालोश्चगते 

धनो बहतः सखः कुट् म्बौ धने । छो भ्वातुश्गते 

खे संतनये५ ततृप्रो क्रभावान्वितो नै कारि ग्ड दुकायवङ्ध- 
मदनसख्तोच्छोऽलखश्ारिगेद । शुर लोत्रमदो मरे७ बं - 

मतिव्याध्यदितच्ा्टमेर सौ भाग्याताजमिलयन्व घनभाक 
घर्मश्ख्खिते शोतगौ । निष्मन्ति' सरूपेति धमेषनधीथौदयैः- 

युतः करसेगे!० ख्यातो भावगुणाग्विते भव{१गते च्द्रो- 

$ङ्गहीनो व्यवे१२। च । “लग्ने १ कजे छततचुर्धेनगे २ 
कदन्नोधमे €ऽचेवान् खरकर प्रतिमोऽन्य संखयः। म*। पिदानू 

चनी प्रखरपरणङितिमन्त्रथलुषे मां न्नविखतयुणः परतो - 

$केवजान्ने। न° । बिहान् वाक्यः शपणः चरखी च 

धौमानशबुः पितुतोऽधिकञ्च। नोचस्तपस्लो सधनः 
सलाभः खल जोवे क्रमशो विलग्नात् । इण्डारनिषुणः 

धख्ितच विलग्ने प्रियकलङ्ोऽस्तऽगतें स॒रतेषचः । 

तनय गते इखितो श्टगुएते छरुवदतोऽन्यण्टह्े दधिखो 
श्यात् । शु | अदष्ार्था रोगौ सद्नषशगोऽत्यन्तमचिनः 

भिश्च पोडात्तं; सवितुतशग्न ऽत्यलसवाक्। शद९।१२- 
स! 1 ऽस्वे पतिसडयो यामपुरपः छविदहांवा- 

व्कोदिनकरखमोऽन्यत्र कथयनः। श०। धृष्ृद्रिपरकीयख- 

चंतक्गस्थितानां फलतु परिचिन्त्य" लम्नरेहादिभावैः। 

सुदपचयपिपती सौस्यपापेषु खन्यः कथयति विपरीतं 

रिप् फषषटमेषु । उद्धनिकोखसष्च्छन् नो चण्ड ा- 

गैः शुभं षंपृ्पादोनदखपादाल्निःफलम्" । 

आश्रवफलं तत्नैव २।य० खक्त' यचा । 

“्लसमकुच छ ख्यगन्धुपूज्या घनिद्ुखिभोगिष्धपाः 

समकर | परविभवसु्तृखवम्धुपोध्या गण्पवलेथ 
न्डपाशच मिलमेषु । भवति न्ट पमेकोऽप्य, चगो निनदः 

प्र्रधनसनेत' भिल्रयोगाञ्च सिद्धम् । विधनविद्खम्द- 

व्याधितो अन्धत्नो वघडुरितश्चभेतः थल् नौचक्गेमु । न 
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कुन्मचम्न' शुभमाहख्योन भागमेदाद् यवना वदन्ति । 

कल्यां शमेदो न तथाल्नि राथेरतिप्रशद्गख्िति विष्णुगुप्नः ¦ 

यातिष्वषत॒स्समभेष॒ दिनेषद्धोरां ख्यातो महोद्यम 

बलायेयुतोऽतितेखाः। चन्द्रौ एभेषु यलि सादैवक्रान्ति- 

सौ ख्यसौभाग्यघोमधुरवाक्ययुतः प्रजातः । तास्व हो- 

राखपरगे नेया नराः पूैगुेष मध्याः| व्ययस्तहोरा 

भवनस्थितेषु मत्या भवन्त्य् युस वि होना | कल्याण - 

ख्पयु्मात्मश्ष्द्ट काग्णे चन्द्रोऽन्यगस्तद्धिनाथयुणं क- 

रोति। व्यालोद्यतायुषचठु्ञरणाण्डजेष तोच्छोऽति- 

इ्लगुरुतलपरतोऽटनञ्च। स्तनो भोक्ता पर्ड़ते द्रो 

नरेन्द्रः तत चछूरो विदटिशहासषटत्तिः । पापो ङ्हिस्ोऽ- 

भच वर्गोत्तसांयेष्वेषामी थाराशिवदह्वादथांयेः। जायान्वितो 

अचविभूष्सत्वयुक्तस्ते जोऽतिसाहखयुतच् कुजे खभागे । 

रोगो ूतसखयुवतिविं षमोऽन्यदारो इःखी परिच्छदयुतो 

सलिनोऽकपले। स्वांशे शरौ घनयश्ःछखब युक्तास्ते जख 

पूच्छगिरगुद्यमभो गवन्तः | मेधाक्लाकपटकाव्यविवाद्- 

शिख पश्ास्ताथेसाहसयुताः चथिजेऽतिमान्याः। खे वि 
शवे ब्इतदखारोग्यभाम्याथद््पः, शुक्रो तोच्छः इण- 
लितवपुः प्रक्र न्दरियञ्च । ूरस्तञ्धौ विषसबधकौ सद् - 

खाद्यौ चखिप्नौ चाकद्ख्ौ रावथथियतेष्वार पूवीं यकेषु" 
प्रकोखकफलं तल्ौव २३अ° उक्तः यथा 

^“ सच वङ्खमूरलिकोखगाः कणटकम् यावन्त च्या 

श्रिताः षर एव तेऽन्योन्यक्तारकाः क्मेगस्तु तेषां विे- 

चतः। ककंटोद्यगते यथोडुपे सोञ्चगाः कज यमां 

रवः | कारश्षा निगदिताः परस्परं लग्नगद सङलोऽग्ब- 

राम्ब्.गः । खलिकोयोञ्चगो हेतरन्योन्य' यदि क्मेगः | 

चष्तद््, सम्पन्नः कारक्थापि स टतः | शुभं वर्गो 
त्तमे जन््र वेशिस्याने च सदे । अन्येषु च केन्द्रेषु 

कारकाख्वयहेषु च | भध्ये वयसः छखवप्रदाः केन्द्रश्या 

यशूजन््लम्नपाः । ष्ोभयकोदयचे गास्छन्त न्तःप्रथमेष 

पाकदाः | दिनकररुधिरौ प्रवेशकाले गुरुभ्टयुजौनै भष. 

नद्य मध्ययातौ । रविद्धतशथिनौ विनि्मेशस्यौ शशितनयः 

फलदस्तु सवेकालम्” । 

स्त्रौजकानि विरेषस्तनवोक्तः २४ श्य, यथा 

“यद्यत् फलं नरभवेऽ्ममद्भनानान््दरेत् पतिषु वा 

खलं विधेयम् । तांद भटमरशं मिधने वपुस्तु 

नम्नन्दुगे चभगताऽखभये पतिश्च । युम्डेष्र लग्नदशिनोः 

प्रकतिख्विता सनो इच्छोलभूषखयुता श्रुभटदटयोच् | करोज- 
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स्ययोचच पएरषाढसिशौलयुक्ता पापा च पापयुतदोचि 

तयोयु खोना । कन्व दु व्रजतो दाख' साध्वीखमा 

या कचरितरयुक्ा। भृम्या्मज।+'्चे क्रमथोऽ"थकेष 

वक्राकरिजोचेन्दुजभागेवाणाम् । इष्टा नभ् : सुषणा 

कलान्ना ख्याता य॒षेखाचरपूजत्ँ । दात् कापटी 
कोगसमा खतो च बोधेश।६ैयुणाद्या प्रषिकोखंकामा | 
खच्छन्द्ा पतिवातिनी बद्कगुखा शिल पिन्यसाध्वीन्द्मे४- 
ऽनाचारा कुलटाकमे५ न्टपवधूः शे {कथाश्वत । 

छो3(€।१ २)ेकशुखाल् परत्यतियुखा वि्तानयुक्ता श्तौ | 

दासौ नौचरताकिभे(१०।११)पतिरता इष्टप्रजा खकः । 

अथिलम्नसभायुक्गः फलं लि थार्वोरिदम् । वलावल- 
विकलपेन तयोर्क्त विचिन्तयेत् | हकरं स्याबित- 

सितौ परस्परे शौक्र वा यदि षटराशिसम्भ्ररोऽ"थः। 

स्त्रीभिः स्तो मदनभिषानल' प्रदप्नः शथान्ति' नयति 
नराष्टविस्थिताभिः। शून्ये काुरघोऽबलेऽस्तभवने 
सौम्यसहावीचिते क्लीवोऽस्ते बुघसम्द्योञ्वरण्टद्े निष्यः 

प्रवासान्वितः | उतृद्धृ्टा रविखा कुजेन षिधवा बाच्छेऽ- 

स्तराथिःख्यते कन्ये बाशुभवीक्तितेऽतनये द्यूने जरां 
गच्छति । आग्ने येविंधवाऽस्राभिसह्हितेरिश्र; पनम 
भतेत् क्र.रे ोनबलेऽस्तगे पतिना सौम्यो दिते 
परोज्छिता | न्योन्दांधगयोः सितावनिजयोरन्यप्रसक्ता- 

दना द्यूने वा यदि शोतरश्जिखडितौ भन्तं स्रदालुन्नया । 
सौ रार" लम्नगे चेनदु शक्रो माला साख बन्धको पाप- 
ड । कौजेऽस्तांये सौरिणा व्याधियोनिशाशचरोणौ 

बह्मभा सदुमहांथे । दद्यो मखः येतेऽ थके बा 

स्तीलोल्ः व्यात् क्रोधनचःवनेये । शौक्र कान्तोऽतीव 

सौभाग्ययुक्तो भिद्वान् भत्ता नेषणन्नच्च बोपे । मदनवश्च- 

गनो छद चन्द्रो लिदशथ्णौ धुखवान् {जितेन्द्रिय । 
` अतिष्दुरतिकमेहञ्च सौरये भवति गृ हेऽमय स्तेऽ "शके 

या। शैव्यौन्िता चखपरा शथिशुक्रलग्ने नन्वोः क~ 

लाद निपुणा खिता शुखादयरा । शुक्रत्तयोस्ु ख्चिरा 

सभगा कलान्ना तिष्वयनेकवषठसौ ख्ययुखा पमेष् । 

करोऽष्टमे विधवता निधनेश्वरेऽये यद्ध स्थितो बय 

तच्छ समे प्रदिष्टा । सत्खथगेष॒ भरणं स्वयनेव नखाः 

कन्यालिगोदरिषु चास्सद्तत्विन्दौ । सौरे भध्यवले 

बलेन रतैः थता शुक्रेन्दुजैः सेवी समन्वितैः 

रभो यद्योजराणट् इमः । जो णरास्स् लिदननष 
वक्ष प्राग्दग्नराशो खमे विद्छाबा भुवि मैकथाख्- 



जात 

निपुणा स्तो बह्वत्राटिन्यपि। पापेऽ्ते नवमगतखहस्ध 

वर्यं प्रजज्यां युवतिरूपेत्यसंशयेन । चद्धाहे वरयविधौ 

प्रदानकाले {चन्तायामपि सकलं विधेयमेतत्”” । जातक- 

पड्त्यादौ विस्तरो दृश्यः । ५ चन्द्रे नि° चतां तकम् । 

जातकचक्रम् ज्यो° उक्तं जात एभा्चमदचके चक्रभेटे 

तञ्च चक्र च्यो० त° चकत यथा 

“युडजयाखेवे यख्िच्च.चे स्वितोभादुललदादिनोखि 

भस्तके | सखे लौख्छि तथा हं भे कन्वयोभ जयोरुभे । 

हे इस्तयोः यच्च दि नाभावेकं तथा गुदे । तधा जानु- 

युगे देहे पादथेाजलधिं४ न्यसेत् । चरण्चंष यो जातः 

भाऽलपायुर्मबति परिये ! । जाहुनोभ्वंमणाथक्तो रु 

ख्यात् पारदारिकः । नाभौ सख्लल्पधनो देवि । द्ये 

ख्ान्हाचनः । पाग्योजतो भवेद्धौरो भुजयोः श. 

भाजनम् । स्कन्वयोर्भगभोगो च छे ध्ेरतो धनो । 

द्धि, राजा भवेदेवि ! वालानां जन््तेवदेत्” । खरा- 

दये “खे शौरेः शतं वधे" नवतिः स्कन्धयेाहं येः । पञ्चा 

 चोतिद्दि परोक्ता इस्तयोः सप्रति कमात् | बाहोः 

भटषद्िवर्षाखि शुद्धो षट्षदटिका कमात् । पञ्चाशत् 

खडुन्योः पादे निङ्खं नश्चाखजोवनः"। 

जातक््न् न° जाते कमे । पवजन््निमिनत्ते पिटकततव्ये 
पलसंस्कारमभेदे | तञ्च खश्च" ग्ट० १।१५।१ दितं यथा । 

“्ञमार' जातं पराऽन्यौरालभ्ात् सपिभेधनौ 

शिरण्यनिक्ाघ्ं हिरण्येन प्रायत् “प्रते ददाभि मधुनी 

तख वेदं सवित्रा प्रतं मचोनाम् । बायुग्रान् 

गुप्नो देवताभिः शत जोव शरदो लोके अखस्ि- 

च्रिति% | °| “इट् जातकमे । कुमारयहणं कुमारी- 

निहन्त्य्म । नलु कुभार्यां अपि भक्त्येव जतकम । 

कतः। वच्छति “आतेव कुमायाः" इति, उच्यते | प्रवा- 

श्ादागतस्य विदितं क्मांहता भवति न जातके 

अनन्तरत्वात् । रवभेके अन्यं पुरनराहतेव क्रमाय 

द्ये तडुभयुा्ेलिति वदन्ति। तैन कुमायां अपि 

छातकमे भवति। मनुनाष्य् क्म् , “असन्तिका 

ह कार्येयं स्त्रोणामाशृद्येघतः'' इति । तहि 

कुमाररहण' किरच् १ अाधकाराथेम् | “अर्मे ववे 
जह्य खपनये दिव्य्, पनयनं कुभारख्येव यथा दात् 

भ कुभायां ष्ति। नतु ब्राह्मणमिति षुलिङ्गनिदंषा- 

देव म भविष्यति । म जातिनिर्दये लिङ्कमविव- 

शितम् | यया ब्राह्मणो न हन्तव्य ति ब्राह्मणयुपि 

७ॐ वा० भाग ४ 
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जात 

न॒ न्यते एवमत्रापि स्ियाः प्रसज्छते तज्जिषट्य्ष॑' 

क्मारयरखणनिति। जातय हखमव्यधिकारा्म् । ““"गो - 
दानं षोड़श वर्षे"खनि जन्द्रतः प्रश्तिषोड़गोयथा खात् 

उपनयनप्रश्टति मा भूदिति) पुरा पवैभित्छधेः अन्य - 

यहणमनधिलतादन्मनात् प्राक् कमे कत्तं व्यभिव्ये व 

मधेम् । र्पिमेधनी हिरण्येन निकाशयति। ते हिरग्य- 

खंष्टृट छर रये न प्राशयेत् मातरूपस्य खासीनं “प्रते 

ददामोति" मन्त्रेण नारा० ह° । 

“कथेयोर्परनिधाय मेधाजननं जपति | “मेधान्ते 

देवः सविता मेधां देवी ररखतो ) मेधान्ते अञ्िनौ 

देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ '“ । ° ५ अष्ट इयोः शिर गय' 

निधाय मेधाजननं जपति मेधान षति । उपयडहं 

तख सखसमौपे कात्नोखं निधाय लपार्थः मेधा 

जननभित्यस् मन्त्रस्याख्या खनन्तः । पयायेणोप- 

निधानमिन्येके। अन्यो मन्त्ाटत्तिभिच्छन्ति” नारा० 

“मा तेजी तकनक चो डमौ समी नवन्धनैः | ` प्राड- 
१ 

नाभिवद्खंनात् एसो जातकभ्पं विधौयते मनः। 

“नाभिवद्खनात् नाभिसम्बन्धात् नाडोच्छेदनात् । मैज- 

वापिः ““जन्द्नोऽनन्तर' काय्यं जातकमे यथाविधि । 

दैवादतीतः कालक्चेत् अतौते छतके भवेत'” ¦ रवश्च, 

दु चरक्िप्रमेष्वेषाखदयेऽपि वा । य॒रौ शक्रोऽथ वा 

केन्द्र जातक्श््ं च नाम च” इति च्छोतिःशास्त्नोत्ते 

ईवात् कालोत्क्े वेदितव्यम् । खलुतकैऽपि नच्चादि- 

नियमो न, नेमित्तिकद्य नि भिन्तान्तरभाविश्वेन निरव- 

काशत्वात् च्यो* त° । 

जातमात्र वि° जात णव । सद्योजात । “जातमार' न यः 

शल्“ रोगं च प्रशमं नयेत्?' पञ्चत + 

जातरूप न° जातं प्रशस्तः जात+प्राशस्तयो द्पप्। 

शस र्धूख रक्ते ए० अमरः । शउत्पच्चर्ूपे ति° । 

५न जातष््पच्छटजातद्पता” नेष. । “कमण्डल्रुपा- 

दाय जातद्छपमयान् शुभान्” भा० स ४७ ख. | 

ज्ातविद्या खली जाते निष्पन्ने होमादौ विद्या विद्यते- 

$नया विद्या प्रायञ्धित्तन्नापिका वाक् । मादि 

निष्मत्तनन्तरः प्रायञजत्तबोधके वाक्यभेदे ““ब्रह्मात्वो 

वटति जातविद्याम" ऋ० १०।७१।१२ | “जाते जाते 

कत्तव्य प्रायच्धित्तादौ विटा बकेदयिर्लगै वाचं वद्ति 

बरह्मा हि सवैः जेदिठ' योग्यो भवति खज्?” भा० | 

जातवेदस् ० जातं शद्योजातं विन्दति प्र्नोति विद 
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लाभे सत् | पवद्धौ मरः तदय तथात्वञ्च 

भड° ३।। प उक्त ५जन्डान् जन््न् निह्कितोजातवेदाः” 

““ज्छन् जनत् सवेष भरुष्येव निदधतो जाततेदाः?' 

भार। जातमात्रश्य ज ठरानलसम्मकां त्तस्य तथात्वम् । 

श्जातानां वेत्तरि च ‹'आाद्ाब जातवेदः" छ. १।४४|१। 

के जातवेदः जातानां वेदितः” भा निरुक्तं ७।१९। 

लख्य ब्धघा व्य् तृपत्ति्द्शिता यथा 

“ातचेदाः कख्माञ्लातानि बेद् जानाति वैनं विदुजाति 

जाते विद्यत इतिवा जातबलो बा जातधनो जातत 

वा जातप्रन्नानो यत्तच्लःतः परशनञिन्दतेति टच्जात- 

गेदसो जातवेदस्वमिति ब्राहणम् । तस्मात् सवांद्ढन् पश 

वोऽग्निमभिसर्पन्तीति च” श्जातप्रन्न ४जातघने १ य्ये" 

च “खदु व्य जातवेदसं टेः ठन्ति केतवः"? 

१५१५१ । ^जातनेदक्षः जातानां प्रखिनां बेदिदार्ं 

छात प्रन्न' जातधनं वा” भा. “पञ्चसः पञ्चतपसां तपनो 

जातवेदसाम्” “बिडुदयुते बाडवजातवेदसाम्'” माषः ` 

जातवेदस ¶द्' ख देवताश वा खण । जातवेदस तत् 

शम्बन्विनि लि*। ^प्र नूनं जातवेद्समश्चम्”” नि०७।२० 

ता ङ् । तदेवताके खामभेदे मन्त्रे वत्ते च तते 

निरक्तो ““तदेकमेव जःतबेदसं म।यल्ं नृं दश्तयोष 

विद्यते यत्त॒ जिञ्चिदाम्नेयं तज्जानवेदख स्याने वञ्चते" ” 

इय्, पक्रमे “उत्तरे च्यो{तषौ जातवेदसो उच्येते" भार। 

जातायन इच्ली जात गोनापत्यम् अश्वा फञ् । जाल 

गोत्नापक्छ स्ियास्तु जातायाः अपत्यम् ढक् । जातेय 

जाताया अपत्ये पुरस््ली। 

जाति स्तौ जन-क्तिन् ! जनि, श्खनुगतेकाकारवुङधि- 

जननसमर्थे+अवयवव्यङ्गगरे सरदुपरेशव्यङ्गयं च रधमभेदे, 

व्याकरणोक्तं पौनादयुपन्यात्मके ४गोल्े,- ५ वद्शाखाभेरे 

च । न्यायोक्ते साधम्मेततेधम्मीभ्यां व्याश्निनिरपेक्चाभ्यां 

वादिराक्येषु हद गणदानद््पे वाक्ये, ऽषड जादिषु सपनद 

स्वरेख, र्दलङ्कारभेदे, €चक्गयाम्, शब्दाथचि° | 

आमलक्या, १०जातिफते, ? १मालन्यां, ( चाभेलो) 
षुष्पप्रधानट्च्ते च मेदि १२काभ्पिज्ग विश्वः । 

तत्र व्याकरणोक्तं जातिनच्तख' यथा 

“चातियहणा जातिर्लिङ्कानाद्चन सवभाक् । सलदा- 

ख्याननियांदह्या गोलञ्च चरथः सङ” भा० । अखाधेः | 

खाक्रियते व्यच्तेऽनयेति श्राङतिः संख्यानम् । ग्टहाते- 

दति पहं न्नानम् | रङ्या महणं यख्ाः 

सा द्ालतिपच्णा, जानिरालतिखदणा संस्थान 

व्यङ्गय त्यथः । तेन मसहष्यगोग्टगडंखादीनां एथक 

यक् संस्व नव्यं ज्धमानत्वात् भतुष्यत्य गोलन्टगत्वहरतया 

दिजातिः। रवं ब्राह्मणक्तच्चिवग्टश द्रायां धक् 

जाद्यणत्वादेजातित्वः न खादिनि ` 

लच्तणान्तरमाह लिद्धानाच्च न सर्वभागिति। या १ 
सवाखि लिङ्गनिन भजते सा च जातिरित्यर्थः | 

खनो सयोरपव्यन्ादिचतुःघट् पदोरगाः | ातिर्दाः । 
एमानाख्या'द्रत्यररसिंडेन जातिभेदानां सत्रोए सयोरेषेति ` 
शियभेन गाह्मखाद्न स्वलिङ्कमागित्वाभावाव्जाति- 
त्वम् | {कन्तु अन्नातङसख जनद्य ङं दषटवतोऽपि 
तख रुख्थानेन छङंसत्व' व्यञ्जितुः न शक्यते इति डसलव- 

स्यापि जातितः न श्ादिति. पूव॑लन्चणसय दोषः} णवं 
देवदक्ादिषंत्ताशब्दख्यापि सुपलिङ्भागतवाभावाज्जाति- 

स्वापर्तिरिति दितीवर््णख दोषः दति दोष्डय- 
भपाकतु' हयोखक्तपयोर्भियेष्माह सलद्ाख्यात 
निराँद्योति | सलदेकपारमाख्यातेन उपदेयेन निच 
येन याह्या सहतु शक्या इत्यधेः। तेन शैश्थो 
छइंसर्त्गपरेे हसं टवतस्तख संस्वानेन हंसल व्यञ्चिढे 

शक्यत एतेति पूवेलच्चणस्य न दोषः। शवे ३ेवदगदि 
सं्राणन्द् देक अचु परेयेऽपि अन्यद्धिन् ज्ानाभावाव् 

चःतित्वन खादित परर्चणखयापि न दोषः | गाग्यं; 

इरूषः कार्म स्तो गाभ्यं ̀  कुलमिति स्बलिङ्कभागिलवात् 

खंख्यानव्यद्ध {त्वाभावाद् गागदीनां जातित्वानुपपत्तो 

द तोयलच्चणमादह । गोलञ्चोति) पएलयौत्रपरष्टतिक- 

मपचद्रः गेल्भिति पएष्वत्ता्ं परिभाषिनं मेालभिद्ध 

ग्टह्यते गार्गं वातृरीत्यादि | चददंलर्थमाह चर्यः 
खेति चर्ञ्च जातिरि्यथंः। चरणशब्द्ा बेदेकटेथ 
वादो करठादिक्पः ख च अध्ययनक्रियासम्बन्धेन एडन- 
त्वात् क्रियावाचक एने जातिबाचकः। तेना 

जातिसंन्नाव' चरणैः सहेत्य् कम्। मागगदीनां 
यजति डयि जिङिऽपि जानिसंत्ताफलन्त॒ खरार्थम् 
बथा गार्गो भाव्य यद्टाचौ गार्नौभाय्य इन्यादौ 
"जातेञ्धेनि? पुवद्धावनिषेधः। गार्गं चासौ भार्यां 
चेति गाम्यंभा्यां इत्यादौ “घुवत् कमै्ारयेति" 

पुनः पु वद्भावः" “प्राम वविनाथाभ्यां सत्व युग. 
षद् युणेः। अरवजिङ्गां बह्व्या तां लातिं क्षये 
विडः” इति महाभाष्ये उच्वणान्तरद्क्तम् | 

संख्यानाभावात् 
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ई्टशान्यतमार्थशशब्द्ानं जातिथब्दत्वेन व्याकरे व्यव 

च यदे उदा° दश्यते चोपरिष्टात् | 

अत्गतघरद््परजा तेत्र हाश्पत्वम् | हरि णोक्तो' यया 

“म्बन्धमेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिष््। जातिरिव्य्- 

च्यते तखां शच ब्दा व्यवस्विताः। तां प्रादिपदिकाश्ञ्च 

धात्वयैञ्च प्रचच्तते। सा नित्यासा महानात्मा तामा- 

इस्वतलाट्यः'” इति। प्रतिपादिता च तेनेव अनेक. 

व्यक्तीनामनित्तया जातेरकर्प्यात् स्फोटालशन्द 

बाच्यता यथा “अनेकव्यक्तभिव्यङ्गा जातिः स्फोट 

दति ख्ढता, कंशिट्व्यक्तय णएषाख्ा ध्वनत्वेन प्रक- 

द्विताः'? इति। ऋनं च जातिस्फोटयोः सामाना 

धिकरग्यनिहू' शात् वाच्यगाचक्योरमेद् इति बोध्यम् । 

बेथेषिकमतसिदङ्गषु षटू भावेष भव्यं अलुगतबद्धिनिया- 

भकपर्ममेदद्पभावपद् थसामान्यज्चस्मेदादिकं कणा 

खन्डलौ दर्भित' यथा 

“सामान्य विशेष इति बुद्धपेचम्”” । ख 

“पदायेनयोह लकूख्ानन्तरभिदानीदहिष्टख सामा- 

न्यपदाथेखख लच्खमाहङ सामान्यं हिषिधं परमपरच्च 

पर सत्ता ्वपरं सत्ाव्णध्य दरव्यत्वादि तत्र॒ सामान्यख 

तदिशेषख च लक्षणं बुद्धिरेव । अुठतवुदधिः साना 

भ्य, व्यादन्त्द्धिविशेष्ड दइतिना इयमःच्छिद्य 

पराष्डश्ते तेन धुद्परपेक्चनित नपुःखकनिटे"यः। 

इत्तिकारस्तु विशेघान्धयमाड परन्तु ““नपुसकमनपुसके- 

नैकवद्धान्यतर्याम्” पा- इव्यनेनेकवङ्धायो नपु"सकता 

चेयाह। बुदजिरपे्ा लिङ्ग लचणशं वा यख वदुडय 

प्च तत्र नित्यभनेकव्यक्तिडत्ति सामान्यः नि्यत्वे शति 

स्वाच्रपान्येन्याभावसषमानाधिकरखं वा परमपि सामान्य 

मपरमपि तथा | परन्तु सामान्य विथेषसंन्नामयपि जभते 

तथा दरव्यभिदं दरव्यˆसदभित्यदचुटन्तप्रत्यये सत्येव नायं 

गुष्यो नेदं कर्मेति विेषप्रत्ययः| तया च द्रव्यत्वादीनां 

खाभान्यानाभेव विगरेषत्वम् । ननु विधिद्पं सामान्यः 

नाख्येव खलुगतमते रतदयाडइनच््ये बो पपत्तेः भवति {ह 
गौरयमिनि-प्रतीतेर गोव्याडलोऽयभिति विषयः जानि- 

वादिनाऽपि गोत्वादिव्भिषटपरत्ययस्छ तदिषयत्वाभ्य्,प- 

गमात् नदि वैथिष्छमनदवाडततेरन्यत्, गवादिषदग्रत्ति- 
, निमित्तमप्यमोव्य'दन्त्यगदिरेव | किञ्च गोत्व कुत्र 

वत्तंते न नावद्गदि गोष्वषन्तेः पूर्वैः तम्वाभावात् 

नाप्यगवि, विरोधात् यन्न गोपिर्छ ठउत्मदयते तत्र् कृत 

श्रागत्य गोत्व" वनते न तावत्तनरौबासौत् देशद्धापि तथ्य 

गोत्वापत्तेः नाधि गेत्वमपि तदानौभेवोत्पन्च' निन्बत्वा- 

भ्य्,पगमात् नाप्यन्यत चागतं निष्कि, यत्वाव्, पगमान् 

नच रज्खोव नित्यस नानाव्यक्तिटतित्वं काद् ख करेथ- 

विनज्न्यानुप्पत्तः । नहि कनृख्तेकन्वोव वर्तते 
अन्यन्न तदिशिदप्रत्ययात्तद्वप्रस्ङ्धात् | नाष्वेकरेरन 

खातेरेकदेचद्ाभावात् | तदुक्तं “न याति नच तवा- 

शूोचचोत्पच्च' नचांगवत् | जहाति पूवे" नाधारमद्ो- 

व्य नक्षन्ततिः'" ति | सामान्यमस्ति तञ्च संस्यान- 

भात्व्यङ्ग्' गोत्यषटत्व दिवित् न तु गुखकर्मगतमपीति 

सगोलक्लहः । अनोच्यते सामान्य नित्य व्यापकञ्च 

व्यासकत्वमपि खद््पतः सवदेशसम्बडत्य न देशानां 

गोव्यवद्धारापत्तिः समवाग्रेन तहयबङारद्याभ्य्, पममात् 

काठे ख्पादिमत्वऽपिकालो द्पवानियप्रतोतिव्यवद्ा- 

श्पत् नच कालो नास्येव पञ्चरन्सन्ताभेदमातरमित्य- 

ॐ पगमादिति वाच्यः कालय स्धयिष्यनाणत्वात् | 

तथाच यल “पण्ड उत्पद्यते तल्स्यमेव ग त्व" तेम सम्ब- 

भ्यते जातः सम्बद्धश्चव्येकः काल द्यभ्थ् पगमात् । एतेन 

कोड द्याचरये वतेते दयन् यतर प्रतोयते इत्युत्तरम्, कुन 
प्रतीयते इत्वव यन वर्तते दर्, तरम् । गं त्वउतेः पूवे" 

ख पिष्छुः कौदगासोदयत नासीटि येवोत्तरम् । रच्च 

न याति नच तन्ारोत् ्वादिकं पररदेवनमातरम्, 

अतदाहत्तिरेव गोत्वभित्यस्य गौश्यसिति पिधिखखः 

पत्यय एव बाधकः । नहानुभवोऽपि व्याख्यायते तड्क्त' 

"7वधिजः एन्ययोऽग्योऽयं व्यतिरेकारसथेकः दति नहि 

मौरयमिति प्रत्ययेऽगोव्याडत्तिरपि भासते। कानन करे- 

शविकल्यसतदाभवेत् यदयोकख साभानख कासां ̀  भवेदेक- 

देगो ˆवा ठन्ख्ता हानेकारेषता | खा चेकचिन्नोपपद्चा 

गौ रयिन्यन्भव रुचाखदिषयो न व्तुव्यवस्या पन्च 

इ.त्यत्रोत्तरं च्छते ¦! प्राभाकरास्तु संस्यानमात्रव्यद्ुतूः 

शाभान्यमाचच्चते तद् यद्यनु गतप्रतीनिसा चिक तदा किम 

पराद्ख' ुशकर्मगतेः सामन्दौः, भवति हि खूपरसाटान्- 

गतधः सा च जातिव्यदस्या(पकेञ बाधकाभात् ख्पत्वा- 

दिजातिधन त वदयक्वभेदो बघकः आकाथत्वादिवत्, 

सपर सदिव्यक्तोनामनेकत्वात् नापि बडित्वन्नानत्वादिवित् 

चटत्वकनसत्वादिबहया त॒ल्यत्वं बाच्कं वद न्यू नानतिरिक्त- 

व्यक्तिकत्व' गुखत्वापे्चया न्य नव्यक्तिकत्वात् नोत्या - 

या च.भ्िकव्यक्तिकत्वात् खतएव न षडर. मत्वम् । 
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स्ववत्,परस्यरात्यन्ताभावसाभानाधिकरगय सति जात्न्त- 

रेख सामानाधिकररयाभावात् नाप्यनवस्था इ्पल्वाद्गित- 

सामान्यान्तरानभ्य् पगमात् नापि खूपह्ानिविंेषल्ववत् 

यदि विशेषाः द्व्याच्चितल्वे खि जातिमन्तः ख: गुणाः 

कभोख्डिवा खु पिभुषत्तित्वे सति यदि जातिमन्तः 

खयुगुखाः ख्य॒रिति यथा विशेषपदा्थेखर्पद्ानिखथा 

प्रतेऽभावात् नापि खमजायत्ववद्सम्बन्धः समवाये 

खमवायाभ्य् पगमेऽनवस्याभयात्तथास्तु, प्रकते त समवाय. 

खव सम्बन्धाभ्य्,पगमात् । यद्यपि समवायत्वजाति- 

बाधकाव्यक्तवभेदणव तथापि यन्ते छत्प्ाद्विनाशशोलाः 

बहवः समबायास्तन्दते दव्यम् । खमावत्वादिजात्यभ्य् प्- 

गने वा वाधकमेतत्, (ब्यक्र रभेदस्तुलत्व' सङ्कगोऽथानव- 

स्वितिः। द्पहागिरसम्बन्धो जातिदाधकशंखहः) | 

विवाद्पदमनुगतबुद्धिः खनुगतनिभित्तसाष्टा अनाधि- 

नानृगतमतित्वात् दासङ्ञ्चमनुद्धिवत् ति जातौ मान- 

सिति इत्तिकारास्त्चिन्त्यम्'? । उप° त्तिः । 

“भावोऽनुहत्तेरव खेठत्वात् सामान्यमेव" । शख.° 

“कामान्यः विशेष इति हविष्य तदुपपादयन्राह। 

भावः सत्ता आचढत्तरेव हेतः म ठ व्थाहरेरपि हेतुः 

तथा च विशेषस्तं लभते" उप° इत्तिः 

“दव्य यु्त्व' कमेत्वञ्च सामान्यानि विशे- 

भाद | ख. 

«केषां सामान्यानां विरेषसंन्न व्यपे्ायामाषह़ । चकारः 

ृथिवीत्वादोनि दवयगतजातौोः खूपत्वादीनि युखगतजातीः 

छदृच्ते पणत्वादोनि ममेगतजातोः सखुञधिनोति । इव्यत्व- 

भिच्यादावस्षमासः परस्पर व्या्व्यापकभावाभावसृचनारथम् 

सामान्यानि विगेषाञ्ेत्यल्लासमासः सामान्यत्वे सत्येव 

विष्य यथा ज्ञायेत तदथेम्, अन्यथा सामान्यविशेष 
इति षीसमासश्वमः शात् तथाच सानान्धत्वे शति 

विशेषत्वं न प्रतीयते। मन् द्रव्याकारात्तगतमतिखा- 

चिकं न दृव्यत्वम्, एथिव्यादौ कथञ्चित्, तत्स्व ऽपि 
वायाकाशादौ तदसम्पवात् नच युखत्वावच्छिच्नकाय्यं खल. 

वायिकारण्यताषच्छेद्कतया तद्धिद्धिः नित्यानित्वषटस्तितया 

युखत्वद्य काय्यं तानवच्छे ट्कत्वात् गुणत्वार्थमणि प्य 

इयो ग्य ताद्वश््यात्, नेव ' संयो मत्वावच्छि वकाय सभ- 
गायिक्षारख्तावच्छद्कतया शत्यत्वसिद्ध: साह्न एथि- 

बीत्वादयवच्छेद्या ज्युजःतत्वात नापि सचावच्छोदया 

$भिक्ढत्तित्वा् अवदं वच्छे दकेन भवितव्यम्, अन्य 

याक्ञ्िकतापत्तः ततर परमाथष॒ यण् काख्मवायि- 

कारखव्त्या दयणुकेष नवखकासमवा य कार खवत्तया 

विभृचत॒षटयस्य सबेमृततं गयोगितयेव शिद्धेः भनि 

इन्द्रियमनःरुंयोगाधघारतयः वायौ तुखादिनोद्नाश्रय- 
लया प्रत्यशदरव्ेप्॒ प्रत्यच्चतयेव, संयोगाभ्य् पगभख्धावण्ड- 

कत्वात् अजस्तु संयोगो नाख्यव येन संयोगत्वख्यापि 

कायाजायं ृत्तितया कायः तावच्छदकता म दधात् णवं 

विभागख्षमवायिकारखतावच्छद्कतयाऽपि दृव्यत्वसिद्धेः 

च्प्रतिपद्त्वात् । युखत्वन्तु संयोगविभागवमवायिकारख- 

त्वःमवायिकारणत्वसून्ये सामान्यवदि यत्कक्षारश्यश्वः 
तदवच्छधेद्कतयैव सिद्गमिनयुक्तत्वात् क्त्वमपि प्रत्यञ्च. 
दव्य चनतोति-परत्वयसाशिकम्, अन्यत्र ठ रंबोग- 
विभाशाङनेवं खंयोगविभागोभयाखभवाविकारण्ताव- 

च्छदट्कतयाऽयि करेत्वखिद्धंरावण्यकत्वात्” | छप. शखतिः 

११बद्मशादिव वङ्पलाटिखि दिविधा शुद्धा सष्कोषी 
च नत्र शुद्धाजातयः जण्छ्ादयः) सङ्ीयंजातयख 

महीवसिक्तादयः नाना तदेतत् भनुना १. उक्ञ' यथा 

“वाद्यः शच्िये वैश्यस्तरणे. वर्णां हिजातयः | 

अतये टकजातिस्तु शट्रोनाखि तु पञ्चमः वेव 
इल्याद् पल्नोष्व्चतयोनिष् | श्ागरोम्येन सम्भ्रता 
जात्या प्यास्त एव ते | स््रष्वननरजाताद्च हिलैड 
स्यादितान् छतान् ¡ सटशानेव तानाहम््ातिदोधविग 

हितान् ‹ खनन्तराद्च जातानां विधिरेव सनातनः 

इयं कान्तराद्च जातानां ध्म विद्यादिमं विधिभ् 

जाद्ध्ाहं ष्डकन्यायासम्बहो नाम जायते | निषाद् 
शद्रकभ्यायां यः पारशव खच्यते । चच्ियाच्छरदूरकन्याया 

कर. रा्ारविह्ारवान् । चक्तगवपलनहुरमो नाम 
प्रजायते । विप्रख लिषु वर्णेषु "पतेवेषंयोदध॑योः | 
वेष्ट वे चेकश्डन् षडे तेऽपवदाः शटताः , चन्तिया- 

दिप्रकन्यायां छतो भवति जातितः | वैश्टा्यागधवैदेष्छौ 

राजविप्राक्कनासत्तै | शूद्रादायोगवः चत्ता चाण्डा ल- 

चाघमेा णाम् | वेश्यराजन्यविप्राद्ध जायन्ते वर्थं- 

सङ्कराः । एकान्तरे स्वान् ोस्यादग्डहोखौ यथा खरतौ । 
चसेरेहकौ तदत्प्रातिशोभ्ये ऽपि जन्धनि । एता वेऽन- 

न्तरस्त्रौजाः #भेखो क्ता हिजन््रनास् । ताननन्तरना्नस्तु 

भावृदेाषात् प्रचच्चते । बाद्मणाइयकन्यायामाटतो नाम 
जायते । खाभीराऽम्बहकन्यायामायेगव्यान्तु धिग्वणः | 

च्छयोगवच्च छत्ता च चाणडालसाधने णाम् | प्राति- 

| 
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डाम्योेन जायन्ते भद्रादपवदाख्यः | वेग्यान््ागधवेदेलौ 

चच्ियात्स्तणवतु | प्रतोपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदा- 

खयः । जातो निषादाचछद्राया जात्या भवति एकशः | 

शृदराच्जानो निषाद्यान्त स वेक् टकः ख.तः। चन्त्- 
आंतसथोयायां अपाक इति को्यंते। वेदेकेन 

त्वम्बा सत्पन्नो बे उचते | ददिजातयः खवा 

जनयन्त्यव्तांस्तु यान् । तान् साविल्रोपरिश्चटान् व्रात्या 

शति बिनि।दयेत् । त्रायात्, जायते विप्रात् पापात्मा 

मूजश्ण्टकः । आवन्त्यवाटधानौ च धुष्यधः गेखएव 

च | भन्लो मल्ल राजन्यादुव्रा्याच्धिच्छिविरेव च। 

नट करणस्ेव खलो द्रविडय च । वेग्ात्त, जायति 

` ज्राल्यात् चखधन्वाचाय्यंए च | कारुषखच विजना च 

नैलः 1त्वतणव च । व्यभिचःरे व नामनेदयावेदनेन 

अ | सखक्मणाञ्च त्यागेन जायन्ते वखंशङ्धराः । शद्गे- 

येनये) ये त॒ पतिलोमानुखेोमजाः । अन्योन्यव्यति- 

षा तान् पुच्छास्यगेषतः । खतोञरङकदौव चण्डा 

ल नराघ्सः। मागधः न्तत.जानिख तथाऽयोगवरव 

च । एते षट् सटशान् वणान् जनयन्ति स्वयेनिघ | 

भातृजव्यां पृद्छयन्ने पुराच्च च योनिषु । यथा लयाखां 

वनां इयेारात्माख्य जायते । खानन्तखाँत् खयेन्यान्तु 

तथा बाद्द ष्वपि कमात् : ते चापि बद्यान्ं छबड्क- 

स्ततोऽप्यधिकटूधिलान् । परस्मरस्य दारे जनयन्ति 

तिगह्हितान् ) ययैव शृद्रो ब्राह्मण्यां बाय जन्तु 

शुखयते । तथा बाह्यतर' वादात पुद्धयते । 
यतिकर" वत्तं माना बाह्या बाहातरान् इनः । हीना 
गनात् पु्छयन्ते वान् पञ्चदरेव ठ । प्रसाघनोप- 

चारन्नमदट्ास दासजोवनम् । सेरिन्वृ वागुराषटनति' ते 

दस्ुरयोगमे ) मेतेयकन्तु वैदेहो माधुक सब्धद्यते | 

ननु पृणसत्यजस्ल' भ चण्टाताडोऽरुणोदये । निषादो 

भागैवं दते दाशं नौकम्ड्ंजोविनम् । केवन्तं मिति यं 

प्ाह्राव्यावत्तेनिवाखिनः । म॒तवन्तर्च्नारोषु म्हि 

लान्राशनाद् च । भवन््यायागवौपष्वेते जाविह्टोनाः 

एयक लयः । कारावरोनिषादात्त् चग्क कारः प्रयते । 
बैरे हकादन्ध मेदो ब्हिपामप्रतिचय । चण्डालात् 

पाण्डसोपाकस्क्सारब्यव हारवान् । अहर्छिकोनिषा- 
देन ेदेद्याभेव जायते । चण्डारेन तु सोपाको मूल 

व्यनटन्निमान् । एक्तख्यां जायते पापः सदा स्व्जन- 

गितः । निषादच््ी व॒ चण्डालात् एननन्त्यावा- 

७७५ 
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विनम् । श्डशनगोचरं ते बाहानामपि गङ्ितम् । 
शङ्करे ऊातयस्ोताः पिदमादप्रदर्भिताः। प्रच्छन्ना 

वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकमेभिः। सजातिजानन्त- 

रजाः ष्ट छता दिजप्भिखः | चद्राणान्तु सधम्परंखः 
खवेऽपध्व खजा: ख,ताः। तपोवोजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति 
खगे ुगे। उत्कषञ्चापकमेञ्च मनुष्ये ष्विह जन््रनः । 

शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः त्षच्ियजातयः। इषलत्व' 

गता लोके ब्राद्मणादथेनेन च । पौण काचौडद्रविद्ाः 

काम्बोजा जवनाः गकाः। पारदाः पद्कवाञ्चोनाः किराता 

दरदाः खसाः । छष्डवबाह्भरुपच्जानां या लोके जातये 

बहिः । स्ठेच्छवाचश्चाय्यं वाचः स्वे ते दबः ख,ताः। 

ये हिजानामपसदाये च पध्वस्जाः खाताः । ते निन्द 

ते$त्तवेयुदिं जानामेव कमभि | द्तानामश्वसारय्यमम्ब- 

हाना चिर्द्धितम् । वेदेहकानां स्त्नोकाय्य' मागधानां 

व्िक्पथः । मल्युवातो निषादानां तिसायेागयद्छ 

च | मेद्ान्धचच्चुमदुगनामारग्यपग्ुह्िसिनम् । चन्तु- 

यपक्तसानान्तु चिलौकोबधवन्धनम् | धधिम्बणानां चम्मं 

काय्यं ̀  वेष्यानां भाख्ड वादनम् । चेव्यदूुमश्थानेष येले- 

धपवनेष च । वसेयुरेते विज्ञाता वत्तयन्तः खकर्मभिः। 

चरण्डालश्चपचानान्तु बद्ियांमास् प्रतिच्रयः | अपपाबाच्च 

कतव्या धनमेभां आगद्मम् । वासि रतचेानि 

भिच्नभाण्ड घु भोजनम् । काष्णायख्मलङ्कारः परि- 

ज्ज्या च नित्यशः| न तैः समयमन्विच्छेत् रुषो धमै- 

समाचरन् | व्यबह्टारो भिथस्ते घां विवाहः सभेः सह । 

ऋन्नमेषां पराधीन देय खाद्धिन्नभाजने । रातौ न 

विचरेयुस्ते सानेष नगरे च | दिवा चरेयुः कायाय 

चिद्किता राज श्ासनेः । अवान्धव' शवञ्ेव निद्रोबुरिति 

स्ितिः । बध्यांञ्च इन्य्,; सतत यथाशास्त्र पान्नया । 

बध्यवासांसि ग्टह्भोयुः शव्याञ्चाभर्ानि च | वरणापेत- 

मविन्नात नर' कलुषयोनिजम् । च्ाय्य ्पमिवानायं* 

कम्प भिः ख विभावयेत् । अनाय्यं ता निष्,रता क्ररता 

निष्कि.या्मता । रुषः व्यञ्चयन्तोह लोके कलषयो- 

निजम् । पित्रः बा भजते शौल' मातुर्वोभयमेव वा । 

न॒ कथञ्चन दुर्योनिः प्रसतिं खां नियच्छति । कुले 

छख्छो ऽपि जातस यख खयात्योनिसङ्धरः । संज्रयत्य व 

तच्छील नरोऽल्छमपि वा ब्ध | यनन त्वेते परिध्वसा 

जायन्ते वचेदरुषकाः | राद्केः सह तद्राघठ लिप्रभेव 

विनश्यति । बाह्या वाये वा दे हत्या गोऽनुपक्छ, तः 



जाति 

श््ौवालाभ्य् पपत्तौ ज बद्धानां दिद्धिकारथम् । 

अषड्िशा सत्यमस्तेयं शौचनिन्दरियनिख्रडः | एत" सामा- 

सिक धर्म" चातुव॑खेऽत्रवीन्मतः | शद्रायां ब्राद्मणणा- 

च्जातः च्रोयस्ा चेत् प्रजायते, खच्रोयान] चयस 

जातिं गच्छत्यासप्नमाद्युगात् | शद्रो्राह्यणतामेति 

जाद्धयचचे ति शद्रताम् । च^लयाच्ा तनेवन्तु विद्या दैष्या- 

त्थेव च | अनार्यायां ससत्पच्नोव्राह्मणात्त, यदच्छया | 

बाद्जणग्राम्यनाव्यात्, चयस क नि चेद्भवेत् । जातो- 

नाय्यामनाययौयासायाँदार्ययभवेदुयुसोः । जातोऽष्यना- 

स्ौदाय्यावःमनाय्यं इति धिञ्चयः | ताबुभावप्यसंस्का- 

ग्यिति धर्मोव्यवस्वितः| वैगुग्याञ्जननः पूवेसृनत्तरः 

प्रतिलोमतः, छयीजञ्चोव सत्ते जात" सम्पद्यते 

यथा । तथा्यन्नात आद्यया सैः संस्कारेति | 

बोजभेके पशंखन्नि चेच्रमन्ये मनोधिणः । वीजच्तेते 

गयेरान्ये तत्ने यन्तु व्यपख्वितिः । अन्त्रे वीजचत्द्टट- 
अन्तरो विनश्यति । खदीजकम्ि क्षेत्र" केवलं स्थण्डिलं 
भवेत् । यस्माद्ीजप्रभावेख तिख्येगजा ऋष्योऽभवन् | 

पूजिताञ्च प्रशस्ताश्च त्ाद्ीज' प्रशस्यते | अनाय्यं - 

सर्यकसपरंयमायं चाना्ैकर्िणम् | सम्प्रधार्य 

अरथीद्धाता न समौ नाखंमाविति 

जातमेदा दइ्ह्ारोतेनाप्य का यथा 

“बाह्चणाः चन्या वश्याः शूद्रा व्ण यथाक्रमम् | 

खद्याच्तरयो दिजाः पोक्रास्तेषां 3 मन्त्रसतक्रियाः। 

दशभ्यः सवरणांद् जायन्त हि सजातयः। 

खटडूरयोगाश्च प॒तिकोमानुलोमलाः 1 विषान् सड श- 

सक्तस्तु च्ष््ियायामजायत | रेश्यायान्तु तथाम्बशो 

निषादः शूद्रया नवा । राजन्याद्वेश्याशद्रयोस्तु माहि- 

ष्योमौो त तौ तौ । श्रयं वेशपरात् ठ करणच्छितरैव 
नेऽचनोमजाः। विषया चच्छियात् सूतः वेगाद् 

वैटे ह कस्तथा | चरा चस्तु तथा शूद्रके ठ 

माहित । मागधः चच्ियायां प वेशगरात्, चत्ता 

-अदरलः। भृटरादयोगव वेशप्रा जनयामास वे चतम् । 

तेषा 

रथकारः करग्यान्तु माद्धिष्येख पजायते । असत्सन्त 

तयो ज्याः पुतिलोमाचचोभजाः | पतिच्ोमा्च बे 

जाता गिता: स्ेक्मस्'" | 

गन साऽ क्रा यथा 

खतः परः प्रवच्छयाभि जातिटत्तिविधानकम् | 

{ ३०९६ । 

च्यदुलोमव्िधानञ्च प्रतिोमयिधिं तथा। बान्तराचक- 

जति 

शंयुक्त' सवं संतप्य चोच्यते | ्छपाद् ब्राह्मण्कन्यायां 

विवाह्षू समन्वयात् | जातः पुत्रोऽन निर्दिष्टः प्रति- 

लोभबिधिद्िजः। वेदानङस्तथा चैषां धमाणामनु- 
बोधकः । ताःटप् प््तायां ष्टरतो वेषणक उश्वयते। 

न्टपायामेव सद्धैव जातो यचमकारकः) ब्राह्मण्यां 

चन्तियाद्धौयरीद्रयजारः प्रजायते| इन्द्ध भूद्हकख 

दिजत्व पुतिधिध्यते। यानानांये च वाढ्ारस्तेषच्च 

परिचारकाः। शद्टत्तात वन्ति न क्षार ` घम. 

माचरेत् । ब्राह्मण्यां ३शवरसंसगाँव्जातोमागघ उचते । 

गन्दित्व' ब्राह्मणानाञ्च च्च्ियःां विशेषतः| प्रशंसा- 

तको जोबेदे यपे ष्वकरक्या | ब्राह्मणां शद्ररंसगा- 

च्जातश्चार्डाल दते; सोसमाभरणं तस्य काष्णांय- 

समघापिवा | वर्धीं कर्ठे समावध्य भह्नर कचतोऽपि 

नज्ञापकणणं पामे पूव्वाह्धो पयिशुद्धिकम् । 

नापराधं एविाऽपि बहि भा नद्धते। पिक्डोभृता 

वा| 

भवन्त्यत्र नो चेद् बध्या विरेषतः। चागडालादौशत- 

कन्यायां जातः चरपच उचते । श्मासभच्चणं तेषां 

श्वान एव च तद्वलम् | ्छ्वायां वैशय सगांदायोगव 

इति खतः । नन्तुवाया भवन्त्येव वस्ुकांस्योपजोतिनः | 

श्रौलिकाः केचिदतैव जोवन वम्त्रनिर्मिते। जमायोगवेन 

विपावां जातास्ताच्बोपज्ञीविनः । तस्येव न्टपकन्यायां 

जातः निक उच्यते । निक्ख षायान्तु जाता 

उदन्धका, खलाः । निरे जयेयुर्वसत्राख चअस्पम.शयाञ्च 

भवल््यतः । पायां उगवतश्लौययरौत् एलिन्दः परिकी- 

सितः । 

न्टपायां शद्रसंसगाञ्जातः पक्तश उचते) खराठत्ति" 

पशुरटत्िमवेत्तख न्यस्तान् दुटरुत्वक्ञान् । 

समार्हा मधुविक्रवकमेणा। कतकानां राणाञ्च विक्रेता 

पाचको भवेत् | पकशादौशगकन्यायां जातो रजक 

उचते । पायां शद्रतचौ यपरीव्नातोरञ्चन उचयते । 

षायां रञ्जकाल्जातो नत्तको गायको भवेत् । वैशयायां 

श द्रसंसरगाच्छातो यदेडकः खतः। अजानां पालनः 

कुयवन्मह्धिषोखधो भदामपि | दधिक्तोराज्यतक्रा्ां 

विक्रवाच्जोवन' भेत् । तेदेहकात्त्, विप्रायां जाताच्च- | 

सपोपलोतिनः) ्डपायानेषव त्धोव कुचिकः पाचकः 

ख्टतः । वेशग्रायां भद्रतद्ौर्वाव्जाञक्रौ ख उच्यते । 

तेनपिटकलीवी त॒ लवख' भावयन् पुनः । विधिना 

जाद्धणः प्राप्य पायान्तु समन्त्रकं । जीत: चवय 

इय् सादलोमरदिजः खतः । अथ वयेक्रियां कुै- 



जाति { ३०८७ । जाति 

ज्ियनेमित्तिकोः क्रियाम । खन्न रथं इस्िन वा 

बाडयेदा च्पान्तया । सेनापत्यञ्च मेषज्च' ज्र््याल्लायेतत, 

छत्तिष | ब्दपायां विप्रतञ्चौ्यात् संजातो यो भिभक् 

खा.तः | अभिष्िक्रन्टपखान्नां परिपाल्य स वैद्यकम् । 

खाये द्मयाष्टाङ्गः तन्त्ोक्तः धम्पभाचरेत् | च्धोतिषः 

गख्ितं वापि काकौ उत्तिमाचरेत् । ्टपायो विधिना. 

विप्राच्जातो टप इति क.रः। न्धपायां न्धपसंसगात् 

प्रसादष्द् गृद्जातकः) सोऽपि लिय एव खाद्भिभेकः 

च वजितः। अभिषेकं विना प्राप्नो गोज इत्यभिधान कम् । 
शवेन्त॒ रालवन्तस्य शस्यते पद्वन्द्नम् । एनभूं करणे 

रानां ्छपकारीन खच । शायां विधिगा विपा- 

च्छातो इाम्बट उच्यते । लव्याजोयो भवेत्तख तैवाग्नेय 

इत्तिकः । ध्वजिनी जौविका बापि अम्बषाः श्स्तजौ- 

विगः। वैशायां विप्रतल्नैग्येात् कुन््रकारः स उच्यते । 

कञलालडत्त्या जोवेत्त नापिता वा भवन्त्यतः। तके 

प्रो तके वा दीच्चाकालेऽथ वापनम् | नाभेन्तु वपनं 

त्वान्नापित उच्यते । काय्य दति ज्ीवेन्त विचरेच 

इतस्ततः । काकाङ्गौलयः यमात् क्रौयदरः स्यपतेरय 

शन्तनम् | आद्याच्चराणि संग्खहा कायस्य इति कौ- 

त्तिंतः। शृदरारणं विधिना विप्राल्लातः पारश्वोमतः। 

भद्रकादौन् उभाच्रि जौवेबुः पूजकाः खता | शिवा- 

द्यागमविद्यादैस्तथामख्डनटन्तिभिः । तस्छां बै चौरिका 

इत्या निषाद जात उच्यते| वने इष्मगान् इत्वा 

जीवनं मांविक्रयम् । न्ट पाच्जातोऽय वैशप्रायां गुह्याय 
विधिना छतः । वेष्या ठ तीयेत्, चात्रघमे न 

चाचरत् । तद्धा तस्येव चौरेण भण्णिकारः प्रजाये । 

सणोनां रचनां कुययरौनृखक्ञानां गेधनक्रियाम् । पवा- 

कलानाञ्च श्डत्रिख' शाखानां बलयक्रियास् । द्रागां 

विप्रसंसगांज्जात उखषतिद्य॒तः] दप दख्डधारः 

खादण्डः दण्डेयपुं सञ्चरेत् | त्य'व चोरसंश््या जातः 
शुख्डिक उच्यते! जातिदु्टान् समारोप्य गर्छ कख 

योजयेत् । शूद्रायां केयु संसग दधिना चकः ख, तः । 

: स्चकाद्िप्रन्यःयां जन्तस्तचक उच्यते | शिद्छक्म्मांशि 

चान्यानि पुासादलन्तण' तथा! च्टपायाननव तस्यैव 

नातो यो मवृ खबन्धकः । बद्रायां तरैणववश्नौयत् कट- 

कारदष्ूतिख,तः। विषटशापान्नेतायां केचित् पार 

अवास्तथा । वेखानकतेन केचित्, केचिद्धागवतेन च| 

नेदशासख्वाबल्स्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे | कटकारास्वतः 

शाखा वैखानरेनोक्ता 

तन्त्रमागेबिधिक्रिवाः | निषेकादयाः शसथानान्नाः क्रियाः 

पूजाङ्गचिकाः । पञ्चरानेष्य वा प्राप्न पोक्तः धने 

समाचरेत् । शद्रादेवत शद्रायां जातः शूद्र द्रति ख्डतः। 

दिजशुश्रषणप्रः पाकयन्नपरान्वितः | सच्छदर न 

विजानौयादसच्छद्रस्ततोऽन्यया | चौरात् काकवचो 

क्ेयचाश्चानां तृखवाहकः | रएतत् सं्लेपतः पोक्त 

जातिषत्तिविभागशः । जात्यन्तराश्ि इशे संकला 

दिव एव तु ।""पराशरोक्ादाशादिजातयस्ततच्छन्द् उष्याः 

ष्यन्या अपि जातयो ब्रह्मपे° बन्खर१"अन्द्रिता यथा 

“बभु त्र हणो वक्रादन्यःब्राद्यमणलातयः । ब्रह्मयो 

बाङ्देथाञ जाताः ्लियजातयः । ऊरुदेशाच् शश्याच 

पादतः श्ूदजातयः। तालं सङ्करजातिन बभूषुवैणं स- 

पञ्चाद्नारायखगखाः शताः ॥ 

राः | गोपनापितलोलाच्च तथा मोदकम्लवौ | 

ताम्बलिपणकारौ च तथा बणिजजातयः | इत्येव 

माद्या विप्रेन्द्र ! सच्छद्राः परिकोनिंताः। ट्रावि- 

ओोष्तु करण)ऽम्ब्टो २ श्यादिजन््नोः । धि्वकम्मौ च 

चछूद्रायां वयाँ त्रानं चकार सः। ततो वभूव: पुता 

नै ते गिल्कारिख्ः। मालाकारः कमेकारः शङ्कार 

काविन्द्कः | कुम्भकारः कंखकारः डते शि्िनां वराः। 

सूवणारचित्रकरः खश्ेकारस्तथेव च । पतितास्ते बह्मथा- 

पादयाज्छा वर्यलङ्कराः। खकारः खणे चौ व्यात् नाद्ध- 

श्याना हिजोत्तम ! | वभूव सद्यः पतितो जद्मशापेन कमेणा | 

सृलधारो दिजातोनां शापेन प्रतितो भूवि। शोच 

यन्नकाष्ञ्च न ददौ तेन हेठना । व्यतिक्रमे चिनाणां 

खद्यचिव्रकरस्तया । पतितो ब्रह्मशापेन बाह्मणानाच्च 

कोपतः) कञ्चिद् बिक विशेष शंसर्गात् सवणंका{रणः। 

ख्व चो्यादिदोतेण पतितो ब्रह्मथापतः। कुलटायान्च 

श्रावयां चिलकार दोययंतः | बभवाङाकिकाकारः 

पतितो जारदोषतः) खड़खिकाकारवीर्यांत् कम्भकारद्य 

योषिति |. बभव कोटिकः सदयः पतितो ग्टङकारकः । 

कुष्छकारख्य वोय्येःख सदयः कोटिकयोधिति। बभूव 

नैलकारचच कुटिलः पतितो मुवि । पद्यः चनरियीयये"ष 

राजगएलस्छ योधिति । बभे तोवरद्ेव पतितो जार- 

दोधतः | तीवरसय ठ वीव्ये^ख नैलकारद्य योषिति। 

बभूव पितो दस् खेर परिकीर्तितः| लेटस्तोवर- 

कन्यायां जनयामास षनरान् भाजः भह्ञ' माठरञ्च 

मड कोचद्धं कन्द्रम् । नाह्मण्यां शद्वीषये च पतितो 



क~ 

जा { ३०९८ ] 

जारदोषतः) सद्यो बभव चाण्डालः सवेस्यादचमोः 

शविः । तोवरोषव चाख्डालया चसेकारो वभव इ । 
अमेकायांञ्च चाण्डालात् मांषच्छदो वभव | मांश 

च दां सोवरेख कच्च परिकोससितः। को"चस्तियान्तु 

केवत काण्डारः परिकोर्तिः। सद्यचाख्डाल कन्यायां 

चेटवौयग्ये'ख शौनक ! | बभूवठस्तु हौ पनौ हडङ्कि- 

शौरख्डिको तथा । क्रमेण इडङिकन्यायां सदा ाखडाल- 

वोयतः। बभूवुः पञ्च पत्रा ष्टा वनचरा ते। 

डेटान्तोवरकन्यायां गङ्गगतोरे च शौनक || बभ्ष खदोा- 

यो वालो गङ्गपुत्रः प्रकीत्तितः) गङ्गाएुब्रख्य कन्यायां 

बोग्ये'ख बेशधारिणः। वभय बेशधारी च प्रलो युङ्गो 

प्रको तः, बैश्यात्तीवर कन्यायां सदयः शो वभव ह । 

शर्डोयोधिनि वेग्दाक्् पौ णड कच प्रकोत्तितः। चतात् 

करणकन्यायां राजपुत्रो बभूव $ । राजपुलपरान्तु कर- 

श्वाद्ागरोति प्रकोत्तिंतः। चबवोग्ये"ख बग्यायां केवन्तं: 

परिकोत्तितः। कलौ तोवरसंसर्गाडोवरस्च परकोतितः। 

तव्या चोवरात् पतो बभूव रजकः खतः । रजक्यां 

तौषरच्चापि कोदालो च वभव इ । नापिताद्गोपकन्यायां 

समेखलो तख योषिति ' चताद्ब्मूव व्याधञ्च बलवान् 
गर्कः । तोवरात् शुख्षिकन्यायां वभवुः सप्त 

लकाः । ते कलौ ₹हडद्धिरंसगाद्वभूद देवः सदा । 
जाद्यग्याक्टधिवी यख ऋतोः प्रथमवासरे । कुत्सितो" 

दरं जातः करुद्रस्तन कोत्तिंतः। तदशौचं विप्रतुल््यं 

पतितोह.तदोषतः। सद्यः कोटिकरंसगदधमे, जगतो- 

तले । चत्व" वैश्यायाख्तोः प्रथमवासरे । जातः 

षुलो सहाद बलवां बनुषैरः । चक्षार वागतोतञ्च 

क्षवियो वारितस्तया । तेन जात्या ख प्रतरञ्च वागतोतः 

प्रकीत्तिंतः । चनरवो्े ख शद्रायादटतुदोषेण पापतः । 

बलकवत्यो दरन्ताञ्च बभवण्टे'च्छजातयः । अविडककणाः 

ररा निर्भया रण्दुजयाः | शोचाचारविद्धोनाच् 

इषां ग्ेच्छात् कुविन्द्कन्यायां 

शराकः पटरिकोत्तितः | वयं शड्धरदोसेण बह्यचच शठ- 

जातयः। तासां नामानि संख्याञ्च कोवा वक्त" दज | 

चमः। रद्योऽश्चिनीकुमारेख जातञ्च विप्रयो।षति। 

कद्यबीग्ये"ख शृद्रायां बभूदुबं हवो जनाः ते च याम्य- 
गणन्नाच भन्नौषधिपरायखाः । तेभ्यच्च जाताः शद्रायां 

ते व्यानसाह्िशो भुषि?"। 

घोडङधपदा्मध्ये जातिद््पपद(्धमे द् गौ **उक्गो यथा 

धमवल्जि ताः | 

जाति 

“साघभ्यं वेधम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः"सृ। वितं तत् 

विच्वनायेम । ५क्रभप्राप्रां जातिं र्यति । साधम्य वेध 

भ्यांभ्याभिति खावधारण्योनिर्देशस्तन व्याश्निनिरपेचाभ्यां 

साधम्यं पे घ्याभ्यां प्रत्यवस्थानं दूषयाभिघानं जातिरित्य्षः 

यद्यप्य् भाभ्वां प्रत्ववसख्यानख प्रत्ये कप्रत्यवश्यानेऽव्याभ्विरेक- 

प्रत्यवस्वानख लचख्त्वे परप्रत्यवस्थाने.व्याभ्निनेवान्यत- 

रप्रत्यवस्वान" नियत स्वेव जातावभावात्तथापि व्या्नि- 

निरपेच्चतया दूषख्ाभिधानभित्येव वाच्य तेन च खन्द्- 

भ्ण दूषथासमथेत्व' सखव्यावातकत्वः ग दशितः तथाच 

कलादिभिद्धदूषणासमधथसुत्तर सख्वव्याधातञ्छत्तरं वा 

खातिरिति चितं साघम्यखमादिचतुविंशत्यन्याग्यत्व 

तदथेद्त्यपि वदन्ति" | 

तद्ध दाञचठ्ि'शतिस्ते च गौतमेन दिता यथा 

«स धम्य ३धर्म्योत्कषां पजर्भवर्या वर्यं विकदखसाध्यपराप्नय- 

प्राञ्चिप्रखङ्पतिदद्टान्तातुत्पत्तिसंशयप्रकरखहेत्यथां पत्त्यवि- 

येषोपपन्तपरपलब्धपरहपलब्धिनित्यानित्यकायय समाः'' ख 

“तल च विगरेषलक्खाधे' जातिं विभजते” स्° । 

ऋत च साधम्यादीनां कार्ययान्तानां इन्दे तैः समा इव्- 

यात् साधर्म्यसमाद्यञ्चतुव"शनिजातय इत्यर्थः श्न च 

जातेर्विेष्यत्वात् समाचब्द् मन्यन्ते भाष्यवास्तिकादौ 

समशब्दः अथिमष्टतेष् त समथब्दो निविवाद् ण 

नलर जातिशब्द्खय स्तीलङ्तया यद्यपि नन्वयस्तथापि 

प्रतिषेधो विशेष्यद्ति भाष्यादयः। वयन्तु तदिक्दखादिति 

ख्त्रस्यविकल्यख)व ॒ विगेष्यत्व' विविधः कल्यः प्रकारो 

विकल्यः तथा चेते साधम्यं समादयोजातिविकल्या एब- 

सयिमद्छव्ेप्वयि । इत्यद्ध जाते्ियेषद्ररे साधस्य समेत्य- 

पोतितब्र॒मः खमोकरणाथे प्रयोगः समदूति वातिकं 

यद्यपि नैतावता समीकरणं तथापि समोकरणोट् श्यक- 

त्वनस््रयोव अथवा साधम्यं मेव ममं यतर स साधम्यं समः 

एकन व्याप्रेराधिक्योऽपि साधम्यं सममेवेति भावः" इत्तिः 

“साधम्य परे ्म्यवभ्यासुपसंहारे तद्धनं विषग्ययोपपत्तेः 

साधम्य रेधम्यं समौ १।२ ख. । 

^“साधम्यंवरधस्बं समौ लयति । उपसं हारे साध्यखो- 

पसंहरष्ये बारदिना कते तडर्म्रख साध्यद्पधम्मखयो 

विषय्ययो व्यतिरेकस्तस्य साधम्यं वेधस्याभ्यां केवलाभ्यां ` 
व्याप्नयनपेच्वाभ्यां यदुपपाद्न' ततो हेलोः साधर्म्यंवे- 

धम्यं खमावच्येते तदयमथेः वादिना अन्वयेन व्यतिरेकेण 

वा खाध्मे साधिते प्रतिवादिनः साधम्यं भालप्डस्हेत् न 

व क कका 



जाति 

सदभावाषादन' खाधस्यं खसा} पैषन्छा मालप्रह््ेतना 
लदभावाषादन' वधस्य खमा२ । तम शाज्स्वं मा यथा 

अन्दोऽनित्यः क्तञत्वादुघटवस् व्^लरोकेख वा व्योम 

वदिष्य पसंत नेतदेवं यद्यानन्यवटसाधम्योजित्वाकाथ- 

वेषस्य हाऽनिनः खाच्चिवाकागखाधम्वांदमृततं तवाञ्धितयः 

श्खादिशेभो या वक्तव्यः वेधर््यखना यथा अन्दोऽनित्यः 

शतकत्वादटयत् साकायवह्वनि खवापनायाम् आनिल्नवट- 

5 बेषव्यादमरेत्वान््यः ख्)द्विरेषो वा वक्तव्य इति खल 

धम्य तवमात' वधस्य सवमान्न' वा गनकतौ पयिकनित्य- 

भिमानास् खतप्रतिपक्चरेशनाभासे चेमे अमेकान्तिकेक- 

भाभा एति वार्तिके त्वनेकानिकपद्" योगाद्धत्प्रति- 

पश्चपरं एकान्ततः साध्यसाधकलत्वाभावात्” इत्तिः 

“गोत्वाद्ोसिद्धिवत् त्बिदिः?' ० | 

“खनयोरखदुत्तरत्वे बोजमाडइ । गोत्वात् गोलिश्र्गव्य- 

वहार इति ुख्मदायः वयन्तु गोष्व।इवेतरासमनेतत्व 

खति गोखमवेतात्धाश्ञादितः, एतेन व्या्चिपशधम्पत्वे 

दर्धिते गोर्गोल्वखय ताद्ाकतोन गोरेव वा सिद्धिर्यथा 

तथेव शतकत्वाद्पि व्याञ्चिपचधम्पताखद्हितादनित्यत्व- 

सिद्धिनेठ व्यात्निषचधमेतार हितात् खाधरम्य मानास, तथा 

शति अदूषकसाधरम्यांत् प्रमेयत्वा दितश्छद्चनमध्यदूषकः 

शादित्यय विरेषः'' इ त्तिः । 

“साध्यदष्टा नयोधस्प विकखाइभयसखाध्यत्वाश्ोत्कषां पक्व - 

सया बगल विकल्यसाध्थसमा :” ३।४।५।६।७।८ ख 

५क्रमप्राप्नं जातिषटक' निद्धषयति। 

रत्कयेसमरणवमप कभेसभो ऽपि बरयीवर्यं साध्ये ति भावे- 
प्रधानो नि्दैशः वराय त्वादिना भे वखं-शमादिः ५।६ 

७।६।खविटामानधम््राप उत्कषेः विद्यभानधम्भपचयेा- 

$पकेः वत्वं वथेनोयकं तश्च खन्द्ग्धिङाभ्यकत्वादि 
वदभानेाऽवखग्रलः विकल्ये'द विध्य' खाध्यत्व' पञ्चाययव- 

खाधनीयत्व साध्यद्टानयोधमेषिकल्पादिति पञ्चाना- 

शल्थानवोजम् रभयसाध्यत्वादिति षण्य । तद्यमयेः 

साध्यतेऽने ति साध्य' पचः तथा य॒साध्यड्टान्तवारि- 
श्व प्र्ान्योरन्यनरकिञ्जिव्य्ेः धमेगिक्पो 
ध्वा ख वेशि तञ्च कं चित्यच्व' क्िदसत्वः प्रते . 

साध्यशाधनान्यतरख्ूपछ धमेख विकलपाल्यत्वाद्योऽ- 

गिद्यमानधम्राप्रः स खत्कपेसमः व्याभ्रिमद्रसछवय 

पचठदह्ान्ताग्धतरख्िनु शाध्यसाधनान्यतरेणाशिद्यिभान- 

असे पशञ्जन' उत्वभेतमः९ एति कखता्धः। यय चदे - 

७८ का० भाग ७ 

खत्वं सम ` 

[ १०९९. ॥ जाति 

भजिश्वः तकत्वादिति स्वापनायाम् खनिन्यत्व' ज्ञतकत्व' 
टे ्वखह्यरितमतः गन्टोऽपि द््पवान् खात् तथा 

च विकशितविपरोतसाधनादियेषविरह्लो हेठसहे थना- 

भाशा चेयम्। रवं जावखथन्द् साधम्यात् लतकत्वाह्टो ऽपि 

वश्व; ख्धाद् विशेषात् । वस्तुतस्तु चटे चरावश्यत्वापादनेऽ- 

थाँलरमत उक्तजश्चये दष्टान्तपद् साध्यपदञ्च न देवम् । 

अपकपेखलायान्तु धमविकलपः धमेख सहचरितधर्भस 
विकख पोऽसनत्व' ततः अपकषेः वाध्यसाघनान्यतरद्याभाव- 

प्रशष्मन" तथा चं पच्डष्टान्तान्यतर शित् व्याञ्चिमपरख््य 

शङवरितधम्मांभावेन हेतसाध्याश्यतराभावप्रशङ्मनमप- 

करेसमः४ यथा शब्दोऽनित्यः सतकत्वादिव्यन यद्य 

नित्यख्रितबटधश्व्ात्  शंतकत्वादनित्यः शब्द्स्दा 

तकत्वानित्वत्वस ह चरितचटधर्ख््पव्वनव्याटन्या शब्द् 

छतकत्वद्यानित्यत्वख च व्याहृत्तिः खात् । आद्ये ऽसिद्धिदे- 

शना डितोतरे बाधदेथना, रव शब्द् शतक्त्वसहचरित- 

श्रावखत्वद्ं संये गादा नित्यत्वल्लतकत्वस हचरितगुखत्वख 

अ व्याइक््या चटेऽनित्यतवं लतकर्व्च व्यावत्त'तेति ददानत 

साध्यखाधनवेकण्यदेशनाभाशाऽपीयम् | यत्, वार्तिके 

- शब्दोनोद्छप इति घटेऽपि नौोख्पः खादित्य पक्षे इति, 

लद्खत् चट भोखपत्वापादनद्याथा न्रत्वात् अचार - 

सखरसाऽ्ये वं यत्, वेषव्येखमाया अने वान्तभाौबः खादिति 

नच्च ङपधेयसङ्करेऽष्यपाधेरसङ्करात् वरग्रदणायान्त 

साध्यः सिद्धुभाववान् सन्द्गिणसाध्यकादिव्वां तख धमेः 

खन्द्ग्धिसाभ्यकादिडल्ि्ेठस्त ख विकल् पात्यत्वात् बष्टन्ते 

वणं {त्वक पन्दिगधखाध्यकत्वखापादनं वणेदमः५! तद्- 

यमेः पच्चद्चिष्ेदि गमकः प्च सन्द्ग्धिसाध्यक- 
सथा च चन्द्ग्धिसाध्यक्डर्ि्हतस्वया ददान्तेऽपि खली 

काय्यं; तथा-च हदटान्स्ापि सन्दिग्धसाध्यकत्वात् खप- 

चदत्तित्वानिदखयादसोधारो हेठस्तह् शनाभासा चेयम् । 

हेतः सन््ग्धिसाध्यकटतियंदि न दान्ते तदा गमक- 

हेत्वभावात् श्वाधरगविकल्पो दान्तः स्यादिति भावः। 

अवच्ददमायंन्धु दान्ते सिद्धसभ्यके ये धर्मो हेत 

सच्छ सत्वात् पंख शब्दादावर्खान्दग्धसाध्यकत्वापाद्न- 

 सवरेरम ६ बहाने हेतेर्याड चत्व' तादे हेवरेव 

७७६ 

भमक इत्यभिमामिन णवभापाद्न' दान्ते या हेतुः 

शिद्धसाध्यकश्त्तिः शे चेच प्च तद् ममक्ह्ेत्वभावात् 

श्व््पाशिद्धिः खार्देतख्लादयोा हेवरवण्य प्शत्वा।भमते 

श्लोका; तथा च सन्द्ग्थिसाध्यकत्यरचणपचत्वाभावा- 



जाति { २१०० ] 

दाचरयाचिद्धि, खदिदिदेयनाभासा चेयम् । विकलवमा- 

अन्तु पचे दष्ान्ते च वेधनं सद्य विकलणोषिदधः 

कल्पो व्यभिचारितवम उपक कं चैतत् अण्यहसिधरै- 

खापि बोध्यः व्यभिचारेऽपि 

ष्पांन्रयख्य साध्य पति धश््ौनरख धम््ौन्तरं प्रतिवा 

शा च क्खचि वभेख कविदयुभषारदथनेर धमेष्वानि- 

शेषात् प्रसतहेतेः प्रकतसाध्य प्रति व्यभिचाराषाद्मं 

पिकख पसम यथा शब्दोऽनित्यः शतकत्वा{द्यन क्लतक- 

त्वद्य युरुत्वव्यभि चारदगे नाद्गुरत्वस्याबित्यत्यव्यभिखार- 

दभथेनादनित्यत्वस्य सत्तेतव्यसिचारदभनाद्खमेत्वाबिथेषात् 

ञतकत्वमप्यनित्यत्वं व्यभि चरेदिन्यनैकान्तिकरेशनाभाका 

चेयम् । पच रान्तारेः परलतसाध्यदुल्यतापादनं शच साध्य 

शमार तलायभाश्चयः एत्तूमयेागक्चाध्यस्यैवासुसितिषिषयत्वं 

लथा च पक्लारेरनुमितिविषयत्वात् सध्यउरेतत्प्रयोगसा- 

ध्यत्वम् अतः साध्यसमा | तथा छि पच्ठादेः पूर्व" सखित्व 

शतत् प्रये गसाध्यत्वाभावाद्नानुमिति विषयत्व" पूव्म{खिद्धत्वे | 

चच्चदेरक्तानादाश्रयासिद्प्रादयस्तह् शगामासा चेयम् | 

. श-नर्धस्तु उभयसध्यत्वात् उभयं पच्च्ान्तौ तद्धम् 

दत्व दिः तद्याध्यत' तदघोनादभितिविष्यल' बाध्वद्धव 

पच्चादेरपोति वृच्यतापादयनिति लिक्रोण्ङ्निभागजति 

जिङ्गष्याप्यलमितिवष्यत्वात् साध्यसमत्व हेते शा. 

श्यते हेदमान्द् शान्तीरपि साध्य इत्याशयः" इन्तिः। 

“किच्चित्साधम््यौ दपसं हरसि धम्म परौदप्रतिचेषः'इ०। 

“शताखाभसदुत्तरत्वे बीजमाह किच्धित् साध्यत् 

खाधस्ब विशेषत् व्याप्निसद्ितात् उपसं हारसिद्धः साध्य 

शद्धः वेधर््यारेतदिपरोतात व्याश्िनिरपेच्लात् साधम्यै- 

भाल्लात् भवता जतः प्रदिषेधो न सभ््वदीव्ययैः । अन्यया 

प्रनेयत्वस्ूपासाधकसाधर््यात् दुदर ष्यमप्वसम्यक् खादिति 

भावः| तथा चायं क्रमः नित्यत्वव्याप्यात् लतककछत् 

अब्द ऽनित्यत्कहपसं हराने नद रतकत्व' खपद्धापि वयाप्य" 

बेन तना द्पमष्याप्दनोयं शब्द्, एवः नित्यत्व न 

खपय्याष्य' वेन दपाभावाद्नित्यल्ाभाबः शब्द् श्यात् रवं 

वर्यं समेऽपि किद्धितसाधम्योत् व्याप्यतावच्छेद्काव- 

च्छिश्नदेतेाः साध्यिदधिः तादशङेतमच्वञ्च ददान्तता 

प्रनोजकं भत पच्च बावद्धिणेषणावच्छिद्लो हेतसताचदव- 

च्न्हेतभन्वम् खण्दधा त्वयाऽपि दूबथीयो इष्टान्ती 
कततेव्यः सोऽधम दात् एवमव समेऽपि वऋचाष्यतार- 

नो दकावच्छिन्रस्छ दान्त पशे सत्ताद्याध्यचिचिने 

डेतेर्भश्नरं प्रति. 

जाति 

व॒ र्टानहतियायद्धम्प च्छिष्ट रको पन्वश । रष 

विकदखसमेऽपि प्रलतखाष्यव्याष्यान् प्रक्षतच्धेताः शाध्य- 

विद्धिखदं घस्यीत् यत् शिञ्चिदयभिकारात् शतः अ्रतिचेधो 
भ खन्भवति नहि यत्किञ्यभिचरादेव प्रह्तद्धेतेाः 

प्रज्ञतसाध्यासाधकत्वमतिप्रसङ्त् । रव साध्यवनेऽपि 

व्याप्यते: सिद्ध श्च सध्यसिड्गं त॒ पशदशान्ता- 

दमाऽष्यनेन साध्यन्ते गथा सति कचिद्ण भाध्यदिद्धिने 

श््रात् त्वदोयदूषयसपि विलीजेन” इत्तिः। 

“साध्यातिरेशाञ्च द्टान्तो पपत्ते :' ० 

"वश्व [साध्यसमासु समाध्यन्तरमष्याङ् इषान्तो- 

पएपत्तिद टाननोपपन्तिः साध्यातिदेशात इटान्ते [ड 

साध्यमतिदिश्ते तावतेव द्टान्तत्वसपषद्यते त्वेषो 

चमे: पकचट्टान्तयोरभेदापक्तेः पच्चादेरपि शाध्यलभत्व 
मतेन प्रत्य् करं द्टोऽन्तो हष्टान्तः पच्च: तश्माहद्िषा- 

नित्वतः प्चोत्कोत्तनात्तथा च साध्यखातिदेशात् साध- 

नात् पच स्व्युच्यतेन त प्लोऽषि षाध्यतेऽतिप्रषङ्खा. 

दिति भावः” इत्तिः | 

भप्राष्य खाध्यमप्राष्य वा रतोः प्राप्या अविशिषटलवाद्- 

प्रप्रा ससाधकलतादप्ाप्रापािसमो »९।।* द° । 

"क्रसप्राप्नौ प्राप्नयपेःत्रिवमौ रश्व | डतारिति 

क्षाधकत्वसिति शेषः प्राप्निप््े द् षनाङ् प्राञ्नयाखवि- 

शिष्टत्वादिति इयेारपि प्राप्रतवाविकशे् त् किद्धद्छ साधकः 

च्प्राप्निपक्े टोषमाङ् ्प्राप्रया इति प्राप्न साधकत्वे 

ऽतिण्ङ्खात् साधक्तञ्चान कारकन्चापकसाधारथम् 

एवञ्च कारकन्लापकशच्चणं साधन" कार्यं जाप्यलश्चयेन 

साध्येन सम्बद्धं सत्ाधकं चेटा शच्या विरेषाद्ध काय्यं 

कारखभावः सत्खम्वन्धद्य प्रागेव च्रातत्वान्न ताण 

प्ञापकभावः प्राप्रयोने जन्यजनकभावः प्राप्रतवेन ख्वणो- 

दक्येरिवाभेदादित्याथय इत्यन्ये । तथा च प्राप्या 

ऋविशघ्ादनि्टापाद्नेनं प्रयवख्यांन' प्राञ्चिसमा€ | यदि 

चाप्राप्न लिङ्ग साध्यबुद्धि जगयति साभ्याभावनबुद्धिेव 

किन्तेन भ जनयेत् खप्राप्रल्वावियेषात् तथा वचाप्राह्नया 

साधकत्वादनिष्टापादनमप्राञ्चिवना१ प्रालङ्वतकेश्थना- ` 

भासते चने" इतिः | 

““बडादिनिष्मसिदथेनाव् पीडे चाभिचारादप्रतितेधः*छ०| 

५खनयेरखटुन्तरत्वे पोजभाङ् । दण्डादितो चटादि- 
निष्यत्ते देथेनात् शवेखोकप्र् चचिद्धष्पाद)भचाराक् श्वे. 

मादितः चल्, पौटने च व्यभिचारान्न सड्क्तः प्रतितेधः 
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शग्धषति भ छि कारणं दण्डादि प्राग्व चंटादिना 

शम्बद्वभपि द ऋदादिना, ग्ड नादिरष्ुह् श्वतया पो 

नयति अन्यथा लखोकभेदसिद्वकाग्यं कारणभावोच्छदे 

सडुक्तो खेदरष्यसाधकः खादिति" "हन्तिः । 

“्ृहान्तद्ध कार्वान पदेशात् प्रत्मवस्यागाञ्ख प्रतिदष्टान्तेन 

प्रबङ्गप्रतिदषा नसखभौ '*११।१२ ० । 

_ “क्रभप्राप्त प्रसङ्गप्रतिदष्ान्तसमे खातो च्षयति। 

इ्टान्तद्ध कारं प्रमाणं तदनपदेशोऽनभिधागम् खभि- 

शान चानतिपुयोजनक तथा च दष्टानख साध्यत्व 

प्रभापाभावात् प्रत्यवस्यानमर्यः यद्यपोद सदु्तरभेव 

तथापि दृष्टान्त प्राणं वाच्य तल्लापि प्रभाखान्तरभित्य- 

नवस्यायाः प्र्मवस्याने तात्मयं ' तड्क्तमाचार्यै; “नव 

स्याभाषप्रसङ्खः प्रसङ्गसमः" इति एतन्प्रते हेतोडेखन- 

रमित्यनवस्य।ऽपि प्रसङ्गसमा एव। पूर्वमते ठ हेत्वनष- 

ष्यादिकिं वच्छमनाणातिगयेष्वनेभ तमिति विथेषः । अन- 

बस्यादेशनाभासा चेयम् । प्रतिदष्टान्समः प्रत्ये तव्यः 

प्रतिदृ्टान्तेन प्रत्यवस्वानात् प्रविदष्टान्तसमः१२ एतञ्च 

` सावधारणं तेन प्रतिदषटान्तमालबलेनं पु्यवव्यानम्ेः. 

तेन॒ सखाधश्यंसमाव्य् दासः यदि चटडष्ान्तयवेनानि्यः 

शब्द्: तदाकषाशदष्टान्तबलेन नित्य रव स्यात् नित्यः किंन 

यादिति बाधः प्रतिरोधापाद्नोयः हेतरमङ्कः 

इषटान्तलानरबलाद्व साध्यसिद्धिरित्यभिमानः बाधप्रति- 

शोधाग्यतरदेशनाभासा चेयम्” इतिः । 

“प्रदीपादानपस ङ्ग“ न इत्तिवरत्ता्वनिहस्तिः "° | 

“पृशङ्कदमे पुयुत्तरमाह । इटान्तो हह निद्थनख्याम- 

वेन साध्यनिश्चयाथेमपेच्छते न ठु र्टाकदष्टान्ताद्यनव- 

च्ितपरम्परा लेकशिङ्धा बुक्तििद्धा वा। अन्यथा घटा- 

दपृषयचाय पृदौप षव पादीषपुत्ययाथेलमवस्थितपृदीप- 

परस्परा पुसव्यत त्वदीयसाघधनमपि व्याहन्येत^डस्िः। 

५प्रतिष्टान्तदेतत्वे च नाहे टान्तः* श्ट । 

“पुतिष्टान्तसमे पयुत्तरमाह। अला यदत्तरक्रमः 

परतिष्ानस्वया किमयं हपाटोयते भदोयदधेोबौधाचेः 

खूतप्रतिपशितत्वा्ं' धा नाद्यः यतः प्रतिदष्टानश्य हेतव 

शलाथेसाधकत्व मदीयो इष्टान्नो नारेः मासाधकस्तया 

ष्वात॒द्धङत्वान्न वाधः न या दितीयोपि यतः पुति 

इष्टान्तख् सायेसाधकत्व उच्यमाने मारेतहटान्तः 

भदोयो दष्टानसु शषेद॒शत्वाद्भिकबलः वस्तुतो हेव 
पिना हष्टान्तमालरे य न दतृपतिपद्दसम्यावना तदभाव- 

व्याप्यवत्तान्नानाभावात् खृद्रपादमे तु शडुतसरत्वसेचेधि 

भावः इति" इस्तिः | 

^ प्रात्पे : कार खाभावादरत्य ्िसमः'।९ ° । 

«क्रमप्राप्रमतत् प्तिक्षमं लचयति। पृाद्त्त्तेरिति साध- 

नाङ्गखेति यषः कार्याभावात् हेत्वभावात् तथा भै 

खाघ्नाङ्घपच््ेतहद्ान्तानाखत्यत्ते पाक हेत्वभाव इत्य 

चत् पत्या पत्यवस्या नमलुत्पत्तिश्चनः}१ यथा चटोष््पवान् 

भन्धात् पटबदिनय् कं षटोत्यत्त गेन्धोत्यत्ते ख पूष हेत्व 
भ(वादबिद्बिः पठे च भन्धोत्पत्तेः पठेः इत्वभागेन 

डान्तासिङ्धिः ण्वः आद्य्चणे द्पाभावाहाधञ्च हु 

त्पत्या पु्यवस्यानख तलापि सत्त्वात् खत्त्ते! पूष 

देत्वाद्यभागेन प्र्ववस्यानष्छोव कचष्पत्वात् जातित्वे 

शतोति च विशेषणोयं तेनोत्यलतिकाशावछष्लो चमे 

शन्धवानित्यत्रे बाधेन पुत्यञस्याने नातिब्यात्निः अषिण्या- 

दिरेशनाभाका चेयम्" एत्ति; । 

“वयाभानाइत्यन्नख कार यो पत्ते कार शप्रतिषेधः° श 
“खअलनोत्तरमा ह । उत्पन्नख तथाभावात् चटाद्यान- 
कत्वात् तन्न् कारखद्य छेतारूपपत्तेः सत्त्वात क्यं कार. 
प्रतिभेधः। अयमाशयः परे हेत्वभावाऽसिङ्किः नत्वतुत्मच् 

इेत्वभावः सम्छवति अधिकरणाभावात् न {हि डेलभा- 

वभालाडि्धिः त्वदौयहतोरपि किदभावसनच्वात् एतेन 

इष्टान्तासिधव्यांख्य।ता यदा कद् चद्ध तुसत््व नैव उष्टा. 

न्तत्वो पपत: एव हत्वादोनां यदा कदाचित्पक्ते सज्वादेव 

ेत्वादभावो नव॒ सावेनिको तद्पेशलेति?' इस्तिः । 

““सामान्यदष्टान्तयोरैन्द्रियकत्वे समाने निल्ानिव्यषा- 

ध्वात् संशयसमः'१४ ० । 

“क्रमपाप्र संशयखम लच्चयति। नि्यानिव्यसाधर्या- 

दिति शंशयकारण्ोपल्च्चण' तेन समागचरमदर्थनादि- 
यलत्किञचित्सशयकारखबरात् संशवेन पत्यवस्यानं संशय ~ 
समः18 अधिकन्त् दाङरणषरं तथा छि यन्ट्ऽनिचः 

काखं तवाइटवदिव्यक्ते चाभाज्य णोत्वादौ दष्ान्ते चदे 

शेन्द्रियक्त्व तल्यं यथा काय्य त्वाश्नि्वकाद्नित्यत्ं 
निर्यौथते तथा रेन्दरियकस्वात् संशयकारणष्डाद्नित्यतं 

खन्दहयताम् एवं शब्द तवादयखाधम्येदशेनादपि संशये बोध्यः 

तथा च हेतत्तानेऽपामार्यशङ्काधानह/रा खाभ्यसंथयात् 

खतपुतिपच्वदेशनाभासेयस् › खन्तिः। र 

“साध्यत् संशये न संयो वेधस्या भवथा वा संशयो - 
$चन्तसं एयप्रसङ्खो नित्यत्वानभ्य् पगमाञ्च सामान्दद्या- 
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प्रतिरेधः"" मौ गमखनस पञ्चमाध्याये आआङ्िकखवशनस् । 
““अनोत्तरम् । साध्यां खा धम्यं दनात् संचय पाद्य. - 

सानेऽपि न संशयो वेध्ये धस्यदर्थेगात् यदि च 

कयं त्वद््प्रविरेष्दर्थनेऽपि संशयरदाऽत्यन्तशंअ्यप्रसङ्गः 

शं यातुच्छदप्रसङ्गः न च तथाऽभ्य् पमन्तुः शक्य्नि- 

स्वाह नित्यत्वे ति शभ।ग्यख शाभागभमेदभंगख्छ नित्य 

स्वानभ्य्, पमभात् नित्यं धयलनकत्वानञ्् पमाया 

ख्ति स्वदोयहेुरपि न परपश्चपतिषेधकः वादिति 

भावः । सामाग्यद्ध गोत्वैदेनिंत्यत्वानम्य्, पगभात् निख- 

स्वानभ्थ् पगसपृशङ्गत् तापि खाधारखधमे पुेयत्वा- 

दिमा शंशय एव खादिति केचिद्" इच्िः । 

“उभयसाधरम्याव् प्रक्रियाचिद्धंः प्रकरच्वदमः १५०० ० । 

“कमणः पुशरसमे सश्चति । उभयसाध्यीत् 
प्रक क्रिया अन्वयसङचाराद्यतिरेकशहचारादा पु 

जिया त्धाभनं विपरोतसाघधनमिति फजिताथेः तद्धि - 

शद्ध पूयेतेव सिद्धे: तथाचाधिकवखत्वे नारोधितधुमाखा- 

न्तरे बाभन पुत्यवस्यागं पुकरथसनः १५ यथा शन्दो- 

ऽभि ज्ञतकतवादिन्युक्तो नेतरेवं श्रावणत्वेन नित्यस 

खाधकेन बाधात् बाधदेशनाभाख) चेयम्" इस्तिः । 

५प्रतिपक्ात् प्रकर्रिषः प्रतिभेधाहुपपस्तिः प्रतिपच्चो- 

पथश्च :* ॥ ५५1 

“खलोत्तराह । एतिपश्ाद्िपरोतसाध्यसाधक- 
खेनाभिभताचरावखतलवादितः पकरद्यशिद्षठारा भदोय- 

साध्यश्च यः पतिषेधः श्वया क्रियते तख्ाचुषपन्तिः 

कुतः पतिषच्चोषपत्त : स्वत्प्चापे लया पतिपच्चख् मदोय 

पचखीपपत्त : खाधनाव् । अयमाशयः, च वश्यस्वेन पूव 

निय शाधनाद्यो बध च्च्यते स नोपपद्यते पूयै 

साधिगद् बखवच्वाभावात् कदाचित्क,तकत्वेनानित्य- 

खश्वापि पैः शाधनादिति तस्वतल्चपतियेधोऽपि- 
खात्” इेलतिः 1 

नन काखयाचिद्ध ह नोरङेवशमः! ६” ख० । 
कभपाप्रमद्धेठसनं कथयति । नर्दः काय 

कासतस्म् वौपरकाखाः तेन हेनोरसिद्ध: हेदठत्वाखिद्धेः । 

अयने दणङादिकं चटादेने शमेवत्तितवा कारणः 

तदा चटादेरभाषात् कल्य कारण स्छात् आतणव 

मृ घटादय ्रक्ाशवत्तिं तयाऽपि नवा शमामक्राखवत्तिं - 
लया दख्काशवसतिंनोः शव्ये तरमिषाणयोकिवाविनि 

मपनापके; तथा च काचशम्बन्धखय्डनेनाहेवतया 

प्रत्यवख्यानमरेदसमः !६ कारणमालखर्डनेन चनि 
ेलोरपि च्छनाच तददंयङ् षलिङ्दतकेरेशनानाङा 
अव् इउन्तिः। 

न हेदतः खाध्याख्े स्तं कारयादिद्धिः' ' छ्° । 
“अनोलरमाङ । नं काखाचिच्िच्रौ कारेन याऽ 

शिद्चिरुक्ा खान, कुतः हेदनः उाध्वचिद्धेः त्वयाऽष् 
भ्व पगमात्?' इसिः । 

प्रविचेधाहपपन्तेः प्रतिषेद्गया प्रतिभेषः"” द° । 
“पूवव स्ति ताजाले चेव हेठतासन्धवात् अन्यथा स्वदी- 

अ्ेतोरपि साध्य न शिष्ये दित्या डेदकलभाव 
गने यिरेधद्यादपपतेः यतिषेच््यख्य परदोय- 

हेतोने पुतिभेध त्यथः" इस्तिः । 
“अ्थापत्तितः प्र सिपच्चसिद्धे रथो पचिम १७१० छ. । 

^“ कमपुप्रमया पत्तिसभं खयति । अथा पसिर्था- 
पक्छाभाखः तथा जायां पत्याभावेन पतिपच्चसावनाय 
पत्यवस्यानमथां पतिसिमः १७। अयमाशयः शर्या पर्ति 
खच्च नाहक्षमाद्िपवि यथा यब्दोऽनित्य इत्यक्तोऽचौ. 
दापाद्यतेऽज्वत् नित्य तथः च हदान्ताडिद्धिः रोष 
तकत्वादनित्य पर्य त्त ऽथादापचम् अन्धा तोवांघः 
शत्प॒ तिण्यो वा नुभानादनित्व इत्च कञो पत्यचाचित्य 
षति च वाधः विशेभविषेः चेघनितेधफलकत्वजित्य- 

जिभानः सवेदेशनाभ्मखा चेयम्” हन्तिः | 

“कलुक्गद्धा्था पत्त: पच्चहानेरपपन्तरलुक्तलादनैशान्ति- 
कत्वाञ्चायां पत्त 1" दर 

अलोत्तरम् । क्िक्लेन अनंक्ग' यत्किचिरेवा्ा- 
दाषाद्यते उक्तोपपादक वा आद्यं तत्पच्ङानिरण्याप,- 
दधतां त्वयागक्तस्वात् अन्ये अश्या अथां पत्तर नेकान्ति- 
कत्वम् रेकान्तिकत्वम् टक्पच्साधकत्वे बलं तश्ञाख्ि 
भ हि अनित्य इत्यसखोपपादकं नित्यत्वमिति न लि 
विेषविधिभालः येषनिषेध फलकम्, खपि ठु सति तात्य 
कचित् न हि नोलोचट श्यकं सवंभन्यदनोकभिति 
कचित्ष तियव्यते” इस्तिः । । 
एकधरमपरपपते रविेषे शवां वियेषप्रसङ्गात् शद्भावौषः 

धत्त रविशेषसमः'” १८ ख° । 

आषियेभसमं छ्यति । रकख धेड लतकष्वारे+. 
अन्द् षटे चोपपत्तेः शतृत्णात् यदि शब्द्चटयोरनिन्य- 
खे माविरेषः रच्यते तदा से पामविगेषपसङ्गः, छतः 
शद्रावोपप्ेः शतः बन्भालखय वे भावाधर्माः खद्लयुभे- 
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यतवादयस्ते भापयते: सत्त्वात् तथा च श्वैषासभेदे 

पचचाद्यविभागः खें भाजेकजातोयस्वेऽवान्तरजाषय च्छे ट्ः 

खँ घामनित्यत्वे जात्यादि विकयद्न्यादि तथा. च सन्ा- 

वत्तिधजे ष्वाविशेषाप्ादनमविशेषलभेति १८ फिन् 

च्यल चावियेषसम इति लच्छनिदेशः शद्धावोपपलेः 

स्वाविथेषपसङ्गादिति खच्च येषं व्य् त्मादकम् | पुति 

द तकरेशना षा चेयस्”उन्तिः । 

““कचिदधभ्यय डपयन्तेः कचिद्लोपपन्ते प्रतिरेधामावः""छ. 

“खलोत्तरमाह । गद्धमेस्तखख हेतो मौव्याप्रयादि- 

ख्य कचित् लतक्षत्वादौ उपपत्तेः सत्त्वात् कचित्- 
शतृत्वादौ अपप्तः अभावात् सड्क्घख णतियेधखा- | 

आवोऽसम्धव इत्ययः?" इस्तिः । 

` «“डभयकारखोपपन्ते रपपलिसमः १९८० 

खपपलिशभं कश्चयति | ङभयं प्चपतिपच्लौ तयोः 

कार प्रमाश्यदख उपपत्तेः सत्त्वात् तथा च व्या्चि- | 

अपुरस्छत्य यत्किञ्चिख परपच्चदष्टान्तेन खपच्चसा 

धनेन प्रत्यवस्वानस् उपपत्तिसमः१९ यथा शब्दोऽनित्य 

कतकत्वादिन्य्ते यथा स्व॑त्पच्छेऽनित्यत्वे प्रभाश्मस्ि 

वथा मल्मच्चोऽपि सप्रभाखकः स्वत्मच्चमत्पचचाभ्यतरत्वात् . 

लथाच बाधः प्रतिरोधो वा । तहे शनाभासा चेयम्" ०। | 

<ङपपत्तिकारणाभ्यहन्नानादेप्रतितेधः?' ० । 

`. अनोत्तरमाह । आयं त्वदु्तप्रतिषेधो न सम्धवति- 

कतः मत्मच्चे उपपन्तिक्ारणद मत्पचखाधकप्रसाखद् | 

स्वयाऽभ्यनुन्ञानाव् स्वया हि मत्पय द्टान्तोकरखेन 

सप्रमाणकत्वमतुन्नातमतः कथं ततृप्रतिषेधः शक्यते 

क्तम् अरेच्नातस्छापि प्रतिषेधो खच्च एव किं न 
प्रतिषिध्यते" इस्तिः । 

«निहि टकारणाभावेऽप्् पलस्भाइपलच्विसमः'२०ख०। 

“उपलग्धिसमं लच्चयति[ वादिना निदि्ख्य ॥ 

कार्य साधनदखाभाकेऽपि साध्यखोपलम्धात् प्रत्यव 
स्यानमदुपलब्थिसमः२० इत्य्ैः। वथा हि परेतो वद्धिमाम् 

धूमादित्यादिकं व्य वधारणा्ंच्यते न च तद्यश्छवति 
धमं विना खलोकादितोऽपि वद्किखिद्गः तथाचन 

वद्यं साघकल्वसिति प्रतिक्रूलतकेः न वा धृमादङ्किमाने- 

बेव्यवधार णं द्रब्यत्वादेरपि धूमेन साधनात् न वा पवेत 

, वं वदङ्किमानेवेव्यादिकम् अवधारय शक्यते महा- . 

नष्धादेरपि वङ्किमत्स्वादन्यया इष्टान्ताडिद्धिः छात् णव 

वद्धिनल्यपर्ये तदापि ददुवा  दव्यादि तहोशना 
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भाषा चेयम्” अख विच्चनायविरचिता इन्तिः । ` 

“कारणान्राद्पि वद्रमनोपप्रततेरप्रतिषेधः”” ० । =, 

“"इअललोतरनाङ् । कारख्वान्तरात् साघनान्नरादाखौ. 

कादितोऽपि लख्य घर्ख साध्यख्योपलरब्ये खडः प्रात- 

जेधो भ शश्धमवि । अयभाशयः'न हि वयमवधारखायं 

बद्किननान् चलादिन्यादिकः प्रयुञ्च महे पित सन्द 

ग्ध वद्ध; सिद्धयथेम् अन्यया त्वदुक्तमसाचघकतासाधन- 

भपि न खादसाधकतासाधकान्तरद्यापि सतृत्वात्"डत्तिः 

५तद्चुपलब्बेरलुपडभ्पादभावसिद्धौ तदिपरोतोपपत्तर- 

पल श्धिसमः ३१०८० | 

शआदपचव्धिसनं चचयति | यद्यपि चेयं हितीया- 

ध्याये दर्भिता दूषितां च तथाप्युपलब्धिसमा२१ जातिरेव 

जिति तनादक्तोरव कऋरसप्राप्नो$भिधीयते तल्लायः क्रमः 

नेयायिकेस्तावच्छन्ट्ा नित्यत्वे साध्यते यदि शब्दो 

नित्यः ख्धादुद्धारात् प्राक कुतोनोप्लभ्यते म हि च्टा- 

द्यावरखक्द्या दिवच्छन्द्स्छावर मस्ति तददहुपलब्येरिति 

सन्नेव' जातिवादौ प्रतदरवतिषते यद्यावरणानुपलब्े 

राव्छाभावः सिध्यति तदा आवरणानुपलब्धेरष्यनुपल- 

भ्भादावरस्यादुपंलग्धेरष्यभावः सिध्येत् तथाचावरखानु- 

पलच्धिप्रभाणक आावरखाभावो न खादपि त्वावरणोप- 

पक्तिरेव खादिति शब्द्निव्यत्वे नोक्त" बाधकः दुक्त. 

नन्वनुपलब्ये रनु पलवध्वन्तराभपेचचष्यात् कथमेवनिति चेत् 

इत्यम् शअनुपपल्य रनु यरुब्ययउन्तरानपेच्ये खयमेव 

सखिन्चनु रब्विूपे ति वाचः तथाच लयेवानपल- 

च्चयान् पलब्धत्वसम्धवात्तदभावा सिद्धं : खात्मन्यन् पलच्धि्प- 

स्वाभागेऽनु पल श्वित्वनेव न खात् अनुपलब्धे रन् पलब्धयन- 

रापे्चथेऽगवस्या स्रव इतयद्चंवं्पेख॒प्रत्थवस्वा - 
नभनु पश्न्धितमःर१ इत्यधेः प्रतिङ्लतकंदेशनाभासा 

चेयम्” इत्तिः । 

““अचपलन्भामकत्वादहपचब्ये रहेदंः” घ०। 
अतोत्तराडङ । अग् पकन्विः आअाल्मन्यनपलन्धिरिति 

` कोऽथः यमन पलन्धिङ्पेति चेद्धवग्येव खविषयिणः- 

नुपलश्धिरिति चेच्धेदं पुशक्तः अनु परश्च रनुपलन्भाक 
कत्वात् उपलभ्भ्ानावात्मकत्वात् अभावद्छय च नििषयक- 

त्वात् स्लान्यन् पलस्धित्वाभावेऽलु पखश्चित्यभेव कथमस्या 

षति चेत् कृतो विरोधः नि षट: विष्यो न भव- 

लौकि नायं बढ; खपिषयो न भवतीति । नायं घटः 

आवरष्याभादः षथमद्ुपदन्विविभय इति चेत् क यव- ` 



जाति { ६१०४] भाति ` 

[इ ।कनवदुपलग्धिस इहतेन्द्रिपसमाहात्वादहपखष्विपाहा 

द् पचते अतस्तदद्यशबयेरनपलम्भादिन्यादिषन हदः 
चन्यथा, त्वतुसाधेनभपि दोषानपलब्धे रनु षखस्भात्, ख- 

दोषनेब दयादिति” इत्तिः। 

*ज्ञानविकल्यानाञ्च भावामावसगेदनादध्याल्मम्”? य् ॥ 

“नन्ब् परब्धः खख्िन्चमुपल स्थित्वा भावेऽनु पडभ्थिरपि 

केन सिध्ये दतश्चाङ आखध्याकम् आत्मन्यपि च्नानवि- 

कराना स्ञानविगेषाणां भावाभावयोमःनखा वेदनात् 

चटं साक्चात्करोभि वद्किमनमिनोभि नानुभिनोमोव्येवं 

चानविरेषतद भावानां सनसेव छखहत्वादिति भावः'" इस्ति 

“साध्या लख्यधर्ोप पत्तेः सवा नि्यलपरसङ्गादनित्य- 

ससः२२'० स्* 

५खनित्यसमं खछयति । यदि ददान्तचटलाधम्योँत् 

 शतकत्वारेन सह त॒च्यघभेतो पपद्यते शब्द् ऽनित्यत्व 

खाध्यते तदा शरदं वाजित्यत्व स्यात् सतत्वादिक्छपला- 
धम्य सम्धवात् नचेदमथांन्तरद्स्तणिति वाच्यः शवेखा- 

नित्यत्वे व्यतरेकाख हादनु मानदूषयो तात्पर्यात् परखा- 

न्वयव्यतिरे किष्एवानुमानत्वा दित्याशयः नघा च व्यानि 

मरस्य यत्किञ्चिट.टान्तसाधम्ये"ख सवेष साध्य- 

ब्वापादनभनित्यखमार२ साध्यमेदादविरेषषमातोष्यव- 

च्छद्र सवांविगेष रवापाद्यते नत सवेख साध्यवत्वम्। 

यन्न्, नित्यत्वे न समाऽनित्यसनेति भावप्रधानो 

निदे थस्तया च अन्वये लब्धमेव लचष्णमिति तच्च उद्कि- 

सान् धृणादिल्वादौ सहानखसाधम्यं खय शत्त्वात्सवेख 

्वा्कपत्वं खादिल्यय जाच्चन्रत्वापरत्तः । आचार्यास्तु | 

साधम्यं तैषम्यं याप्य पलच्कं यथाकाशवेधष्यात् 

ललकत्या्व्दोऽनिन्यस्तथाकाशवे म्या दा कषाशभिन्नत्वादित ४ 

शषपसेवानित्य' ख्यादिल्यनञ्च ल्के यत्किदमे णेत्यव वाच्य 

{मत्याः । अत्र॒ च वे धम्यं खय पिपन्ञात्तित्वाच् सर्वख 

साध्यवत्त्वापाद्नं किन्त्वाक्धादौनामध्यनित्यत्वं खादिति 

ननन चाथांनरमित्ब्धेयं प्रतिक उलकेदेथनाभासा 

चेयम्" ठ्तिः। ४ 

“' घाधम्यादसिद्ध प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिेष्यसाध्या ञ्ज" 'स्° 

“वअन्नोत्तरमाडइ । यदि यत्क धम्य त 

साष्यवक्षानापादयतस्तव साधम्य सखासाधकत्वमशिमतं 

लदा त्वसृ्तप्रतिषेघद्दाप्यिद्धिः तखापि प्रतिरेष्यसाध- 

श्येण््य प्रडसत्वातृत्वया दोयं बाध्यते शतकत्व न 

साधक र्टानषाभस्यं ङ्पत्वातृत्त्वा द्वित् यल च 

॥ 

स्वदोय हदच्छद्पलिषेभ्ये न॒ जदौगङेदणां कलकाषयेन 
शतत्वेन च खड् साधज्यं दपशवा पाथण व वाधक; 

श्धात्“हतिः । 

वहष्ान्े च साध्वसाधनभातेन प्रश्नावरा च्थेद्य रेव- 
स्वा चोभययाभावाज्ञावियेषः”› चू" 

५वदि च साधम्यंमान' ग साधक्नपि व व्वाधि- 

शड्हितलित्यभिभतं तदा जतस्य तदसि गत॒ खत्त्व 

शति वियेष इत्वाङ । साध्यसाधनभागेन व्याप्यव्या- 
पक्षभावेन इष्टान्ते प्रन्नातद्छ प्रभितद्ध वख डहेतल्वात् - 
शाधकत्वात् तन् हेतत्वद्य उभयथा खन्ववेन व्यिरेकेख 

अ भावात् भदोयशेतौ शत्त्वास्धाघने सत्त्वादिति ना- 
विशेष इति यदुक्तं तन्न भवति"इत्तिः । । 

“नित्थलनित्य भावाद्निल्वे निन्यत्वो पपत नित्यस: २९६०१य्* 

“जिष्यशभं स्यति । अनित्यस्य भावः खअनित्यत्व' 

सश्छ नित्य स्वेकाखं सक्षारे निन्ये शब्दे नित्यत्व 

खादिन्यापादनं नित्यसमार१९ ¦ अयमाशयः अनित्यत्वद्धय 

जित्यमसख्लोकारोऽनित्यत्वाभाव्दशायःं तद्धाजिव्यत्व' म, 

लद्यापि नित्त्वापन्तिः =: देख्डाभावद्शायां दर्डो- 

य् च्यते ऋतोऽगित्यत्वद्ध नित्यभेव स्लोकार इव्भ्य् पन - 

न्तव्य' तथा च शब्द्द्धापि नित्यत्वाएिः तेन वाधः 

भतप्रतिषश्चो वा तह थनाभाष्ठा चेयम् । एवमनित्यत्व' 

अदि नित्य कवं श्द्शखानित्यतां क्यात् गङ्ि रक 

ज्ारजनं परद्य नोलतां सम्पादयति अथाऽभिष्व' तदा 

वद्भावदशायां अनित्यकू न खादिव्वादिकक्ाम् । एत- 

दहषारेख चश्णमपि काय्यं भित्वा चाथांः। वयन्तु अनि 
श्य भावो धेल नित्यम्य्, पगजेऽनिन्यत्वे माञप- 

गतद् नित्यल' ख्यात् यथा चितिः. शक केत्यन 

व्छनित्यजितेधेमेः सश्टःकत्व त्वया चितौ नित्यस- 

पेयते न वान चेत् तदा खाध्याभावादंशतोबाधः अथः 

चितौ नित्यमेव सकट कत्वं विरुङध. तहे शन्ाभासा चेव- 
भिति जमः इत्ति 

प्रतिषध्य नित्वमनि्भावादनित्ये नित्यत्वोपपतेः 
प्रतिषे घ्ाभाषः”" स् 

५खल्रोत्तरभाङ् । प्रातमेध्ये सत्पमे चञ्ध सवेदा 
शनित्यभावात् अनिनप्रत्वात् अनित्ये अब्द आअनित्यत्वहप 

ष्यते न हि शण्यषति आनित्त्य नित्यलस्ि खथ चः 

तद्खित्वलिति व्याचालात् नच नित्बभिति स्वेकालमित्वधेः 

तथा च शब्दख्ानित्यस्ये कं सवेकालमनित्यलशभ्बन्य 



जाति [ ३१०१५ ] लाति 

इति वाच्य्ः उवेकारलभिन्यद्ध यावतशश्तवभित्य्थात ऋतः 

श्वतृक्लतः प्रतिषेधो न सम्धवति भतान्तरे द॒ अनिषे- 

नित्यत्वोपपन्न ेतोशखपायः पनिचेधः छतः श च 

इ्प्रवतीत्यधेः?'इत्तिः । 

भप्रयलकार्यानेकत्वात् कायं समः९४१ ष्, । 
“कायं सम स्यति । प्रयास प्रयलसस्या- 

दनोयख्ानेकत्वात् अनेक विषयत्वात् । आअवमधेः शड्टो- 

ॐनित्यः प्रयद्नानन्तरौयकत्वादित्य छे प्रयलानन्तरोय- 

कतवः प्रयलकाय चटादौ प्रयल्लानन्तरोपलभ्यमाने 

कौखकाद्ावपि बटन्तत्र हितीयं म तच्जन्यत्वसाधकं 

चाये त॒ असिद्धः तथाच सामान्यत खङ्गो हेलोरमभिभ- 
लेविशिषटनिराकर्येन प्रत्यवस्यान कायेंखमा २४ ख शिद्वदेष- 

नाभासा चेयम् । अथय वा प्रयल्लकार्यां खां प्रयल्लकसत व्यानां 

कतं व्यपुयल्नानानिति यावत् ताहश्ानां अनेकविधत्वात्- 

ञुक्तान्यद्छ वाचातकश्त्तरं कान्य समा तथा चाख्या 

 आरूतिगच्त्वात् सृलासुपदधितानासपि परिह: यथा 

तत्परे किञ्चि षं भविष्यतीति शङ्धाऽपि थङ्धा बभा 

कार््यकारणभावस्योपक्षारनियतत्वे ऽनवस्ये त्यन् पकारखमा 

इत्यादिः इन्तिः | 

“कायौ न्यत्वे पुयन्नाहेवत्वननुपकस्विकारष्योपपत :""स^। 

` "“अनोत्तरम् । शब्दश का्यान्यत्वेऽकाययैत्ये प्रय 

लख वक्.परयब्रस्य अहेतत्वस् खक्षारशत्यस् इदञ्च तद्] 

द्या यद्यदुपरश्विकारण्यनावरथ्ादिक्डपयद्यते न 

च तच्छ्दे ऽस्तो््धः । आज्ञतिगच्यपशच त॒ काय्यांयां 

जातोनामन्धत्वे नानाविधत्वे इदहत्तरं प्रयत्न त्वदोय- 

दूषय प्रयलख अद्ेठेत्व आअखाधकत्वाभावः उपलब्धेः 

कारणस्य प्रमाणस्य निरदेषवाक्यख्य या उपपत्तिः 

निर्दोभवाक्याघीनोपष्मदनं तद्भावात् तदाक्यख खनग्या- 

चातकेत्वादित्यघः?" इतिः । 

१४खभावे जातिषैरम् जातिखन्द्रम्। जातिञ्च प्रकार 

विशेष्यतया वा शब्द शक्तिन्नानविष्यः | तल प्राभाकरमते 

आल तिब्यङ्गयाया एव ज।तिल्वः न युखत्वादनां नेयायिक्ष- 

भते व खलभते कवुद्धिनियासकषतवात् नित्यल्वे उति कनेक- । 

समनेतत्वद््पख्यष्ययोगाञ्च चखत्वादोनाभपि जातित्वभ 

येव | ‹“सणानप्रचवा विका जाति गो °छलभाष्ययोर- 

चेबोक्लेच | जातिशक्तिगष्दशब्द च तद्धाध उण्म्ं । 

तरव . "“इूव्यादिलिकषटलिस्तु सत्ता परतयोचःते । 

परभिश्चाव य जातिः शेवापरतयोचरते ! शव्यला- 

रिकजातिसखखु परापरतयो चयते"भाषायाषक्तम् । चन्दो- 

भेद । «पद्यं चतुष्मदौ न्यं हत्त जातिरिति दविधा । 

इृत्तमचरसंख्यातं जातिनांलाङता भवेत्” खन्टोभञ्ज- 

क्त: माल्रालतं खन्द: | “दयमचन, तकोलाद्या बद्- 

इसा जातिश्ालिनो"डन्द्गेम०। टषटजातिरेषजातिषिद्धेष ` 

जातिप्र्टतयद्च पाचोनानासिषटकमसंत्ताभेदा कौखाव- 
त्यादौ एष्कम्मपरकरणे दृश्याः । "सङ्तो ण्टहाते जातौ 

.पुषदरव्यक्रि याच्च च” काव्यप १ ̂“खसस्याट््यतः कञ्धिदध " 

जातिक्रियायखेः साधः | ब्राह्मशादिजातौ “जातया 

काममवध्योऽसि चर त्विदचद्ध तस्" गेयोसं°" बाह्म 

माद्मययोना हयानाञ्च संबधे) पावचितस चेकत्व' 
जातिच्ाचित्य च्छते” प्राग्त० ¦ जन्मनि “आचाय - 

सख्य यां जातिं {धिव वेद्पारमः। खतृपादयति 

साव्लि्रा सा नितया शाञ्जराऽजराः० जन्: । 

 आकारव्यङ्गम "सश्च सष्ठिसूलायःकाटवलकलवास- 
शाम् | अजातौ जातिकरणे विक्रो याष्टगुखोदलः” 

याच्च" । १५जातिवाचकथब्दे च “पोटायुवतिस्तोकक- 

तिषवम्ड धेनुष थ चे इन्वाव्ोपयन्ु ओनियाध्यापकधृत्ते" 
जातिः" “सत्यतल्याख्वा अजात्या” “जात्वाख्छायालक- 

श्थिन् ब्वचनमन्धतरसखात्” (बाह्मणः पृच्छा 
पृज्छः) ““जातिर स्त्रो वियादयो पधात्” इति च पा०। 

जातिकोश्(ष) इ" न° जातेः जातीफलस्य शोशमिव । 
(जायफल) जातीफले भावप्र “जातीफलं जानिकोः 

सालतौ फलमित्यपि ¦! जातिकलं रसे विक्त तीच्छोष्ण' 

रोचनं षु! कटुकं दोपनं पाहि स्ं' छे द्मानिखला- 

पस । निहन्ति हखपेर्मलदौडगं न्ध यजष्णताः । 
कलिकासवभिश्चासशोषपोगरुद्ृदु जः" भावप्° | देलचन्द् 

आयं सूदं न्ययान् दोषेनध्य्च पठितः । 
जाति(ती)कोषौ खलो जातिं जातिफकं कुष्णाति ज्ञष-नि- 

करे -कश्ः उपन्सन्गौरा, डेष | जातोफके राशनि०। 

` जातिध् इ ६्त०। बा्मणादीतां ध्ेभेदे। शच 

भार शा. ६" अ दितो यथा 

५बराह्णखच ठे ओ ध्ेसतन्ते वच्छामि केवलम् | 

इभनेव शङ्ाराज | धरमेमा्धः एराननस् । खाध्यायाभ्य- 
शगद्धेव तल वमे समावते । तश्च दि्पागचछो दरेभागं 

स्लसखकसेखि । अङुव्यौ्ं विकश्पांखि शान्त प्रक्नानतपि- 

ताम । ज्व्वीता पत्सन्तागभ्रयो दद्याद्यजेत च । शंविभव्छ 

शि भोक्ष्य धन' शद्धिरिटीखेते । परिभिषितका्ड खु 



लाति 

स्लाध्यावेनेव नाज: । कयादण्यद्च वा ङुग्ांसेलो 
जाद्धण रच्यते । च श्ियख्ापि यो धमेश्तन्ते वच्छामि 

भारत !} दद्याष्ाजन्न याचेत यज्ञेत न च याजयेत् । 

नाध्याप्मेदधोवोत प्रजाच्च परिपालयेत् । नित्योद्युक्तो 

दख्युबधे रखे क्यात् पराक्रमम् । ये ठ कढठभिरोजानाः 

खुतवन्तञ्च भूमिपाः | य एवाहवजेतार्सर एषां लोक- 

जित्तमः | श्यविच्चतेन दषेन शमरादयो निवन्तेते | 

चछज्तरियो नाद्य तत् कमं प्रशंसन्ति एराविदः। णवं हि 

चच्नवन्बूना समागमाः प्रधागतः। नाद शत्यतमं 

किञ्चिदन्य निवत् | दानभध्ययन' यन्नो राज्ञां 

सेम विधोयते । तखादरान्चा विजेय योद्धब्य' घमे- 

मौपसता । खेषु धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सव्वं महोपतिः। 

धर्ते सवेलत्यानि शसनिष्ठानि कारयेत् ‰ परिनिष्ठितः 

कार्यरत छर्पतिः परिपालनात् | कययौदन्यन्न वा 

कययौरन्द्रो राजन्य चच्यते । वैश्यस्यापि {हि यो धर्म 
श्तन्ते वनच्छामि शाश्वतम् | दानमध्ययन' यन्नः शौचेन 

धनसञ्चयः 4, पिद्वत् पाल्येदग्लो युक्तः सव्वन् पश् 

निद | विक्स लङ्कवेदन्यत् कथ यत् ख॒ सभाचरेत् । 

र्या च हि तेषां वै भहत् छखमवाप्,यात् । प्रजा- 

पतिं बेश्लाय खषा परिददौ पन् । बाह्य च 

रान्न च सवाः परिददे प्रजाः। तद्ध इत्ति प्रवच्छासि 

यञ्च तसो यजोवनम् । षामेकां पिबेद्धेदः अताच्च भिधनं 

रेत् । लब्धाच्च सप्रमः भागः तथाऽष्डङ्गः कलाऽखुरे । 

शद्धानि सर्वदीजानामेषा दांबल्धरी श्ट्तिः। नच 

वेशग्ख कामः खान्न रचे पश्जिति। वैरे चेच्छति 

नान्येन रक्ितव्याः कथञ्चन । शद्रखापि ह यो घम- 

स्तन्ते वच्छानि भारत | प्रजापतिद्हि वानां दासं 

शदूमकल्यत् । तस्ाच्छः दर व्यानं. परिचयन्रौ विषो- 

यते। तेषां च्र.षथयाद्धंव मत् चखमवाभ्् यात् । 

शृद्र णतान् परिचरेक्लीन् वशानदपूवेशः । सद्धयाश्च न 

कुव्बगत जातु शद्रः कथञ्चन । पापीयान् हि धनं लब्बै( | 

वे कुयदराद्रीयसः। रान्ना वा समलुन्नातः कालः 

कुर्वत धार्मिकः । नख ठन्ति" प्रवच्छामि यञ्च तद्योप- 

जौवनम । वशय्रभरणोयो हि वानां शद् उचते | 

लं वे्टनमौगौरख्पानहयंजनानि च| यातयामानि 

देयानि श्राय परिचारिखे) अधायवांखि वि्ोर््णौन | 

वसनानि दिजातिभिः 1 शदरायेव प्रदेयानि तख धमधन 

डि तत्। यद्ध किञ्चिदुहिजातीनां शदः ुत्र.ख्रात्रजेव् । 

{ ११०६ } चाति 
करां वख व्र॒तेनाडं तिः धमेषिदो जनाः | देवः 
पिख्छोऽगपत्याय भनतव्यौ उबडुवखौ । शद्रे द न 
तव्यो मत्तां कखाञ्धिदापदि । अतिरेकेख भसष्यो 

न्तौ एव्यपरिचचये । न हि सभच्ति शष भद इयय 

धनो हि इः । उक्गख्याण्ां वच्यीनां यच्चरख च 

मारत ! । खाङकारवष्ट्कारौ भन्तः शूदर न विद्यति । “ 
तदा च्छदः पारय वंजेता तवान् खयम् । पू्ेषाल- 
भयोमा छः पाकयच्नख दक्तिणाम् । शूद्रः पे जवनो गानं 
शरस्ताणां शतं ददौ । शष्द्रार्न्योन विधानेन दकिशा- 

भिति नः तम् । यथा डि सपव्थांनां यन्चसलद्ोव 

भारत !। अस्य: स्वेषु यश्चेषु चद्धायन्नो विधोयते । 

देवतं {ड मङचछरदधा पिल" यज्ताञ्च यत् | दैवतं {डि 
घर विप्राः खेन खेन परश्यरम् । अयजच्िह सब्र 

लैश्तौः कारेः समाहितः । रंशा बाह्मसेरेब लि 

वणु छषटयः । देवानासपि येदेवा यदनु दुस्ते धरं 

हितम् । लवाः सष्यन्नाः संव्यन्ते म काम्यया । 
कम्बजु :साशवित् पूज्यो नित्य खाद् ववद्िजः ।” 

शष्धोणेजा तिधा सतु॒भन्वाद्य् क्तो जातिशवदे दितः 

“उत्खाद्यन्ते जातिधम््ाः कुलधर्म शावाः” गोता । 

जाति(तौ)पत्रो शो जतेः(तपराः) जावोफलख पली गौरा 

डेष. । (जायलो) ख्याते गन्ध टव्यभेदे^“जा तोफलखछ सयक 
ढक्का जानि(तो) पलो भिषम् वरः । जाति(ती) पल 

लषः स्वादुः कटूष्णा रचिवलत् । कफकासवमिन्चास- 
दष्णाशनिविषापडा" भावप । 

जाति(तौ)फल न° जातिः(तौ) तञ्चासकां फलं, ६ैत° वा । 

(जायकल) गन्छदरव्यमेदे हेनच° । 
जातिबाधक नि त° , जातेबाधके प्रा चोननेयाविशोक् 

श्यक्गोरभेदादौ ख च जातिशन्ट् दधिवः। 

जातिब्राह्मण इ" जात्या जच्ाना बाह्धणः । तपःखाध्याय 
रते ब्राह्मणे ।“ तषः खतञ्च योनिच्च लयं बाद्णयका 
र्यम् । तपःखताभ्यां यो नो जातिब्राह्णण णव खः 

अन्द्ःधचि° ेतवाक्यम् । 

जातिस्जशःन पापभेदे। ततृस्लद््पपावचिक्ते मदनो 
पा० विर व्यवस्थापिते च यथा| । 

तब्न ललुः "“न्राह्धणख रजः शत्या व्रातिर्रे यभद्ययोः| ` 

सीद्यञ्च मेधुनं इसि जःतिम्डशकरं ख.तस्"।" जातिशव 

शकर' कम्रं छत्व न्यतममिच्छया । चरक सान्तपनं गच्छं 

पजापत्वमनिच्छवा'. रजः बल्या पडङ़ाकरथम् । खम्रेवं 
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कशुनादि जेद्ध` मिते कटिलल' पुसि नेदुनं एरुषे याम्य 

धमेकरणम् । अत कामतः सान्तपन तत्र॒ पेन्हयम् । 

श्यक्रामतः षुा्तापत्यं तत्न चेनुरेका । रएतच्वाम्यासे बोद्ध- 

व्यम् । खजः कव्ये तब विशेषमाह मनुः ̂खवयुयं चरेत् 

शच्छमतिलंच्छर निपातने । शच्छरातिलच्छ्रं कृत विपुधो- 

पाद्य चोखितम्” । तया यान्नवलक्यः ^विषृदस्डोद्यमे 

लच्क्रमतिलच्छं निपातने । रचछरातिकललच्छोऽष्टकपति- 

कार्ययोऽभ्यनर शोणिते" । खत्र दण्डशब्दः शस्त्रमपि क्त- 

यति । अतिकृच्छ्र पेननयं ठच्छातिरच्छरे घेदुपञ्चकम् | 

यमः ५शच्छरा तिकच्छरं कुवैत चान्द्रायणमथा चरेत् | दश 

शंख्याख्च गा ददवरादङ्ग्छेदो यदा भवेत्” । यत्र दिजा- 

छ्नच्छटे व्रतदयस्य गोटानानाच्च ससद्धयः | विशेषमाह 

इरुष्छतिः, “काछादिना ताडयित्वा त्वगमेदे सच्छ्रमाच- 

रेत् । अस्थिभेदेऽतिकच्छन्त॒ पराकं चाङ्गकन्तं ने" | 

जातिमाव नर जातिरेव जाति+णवार्ये मात्रच | खाध्या- 

यादिद्ीने जन्य्मानरे “"जातिमाल्नेख कि कञ्िद्धन्यते 

पूज्छते कचित्" {हितो°। “जातिमाबोपजोवी वा कामं 

ख्यात् ब्राह्मणन्,वः”' | ^अन्रतानामसन्त्राणां जातिमा- 

न्मोपजीविनाम् । नैषां प्रतिखह्ो देयो न शिला तारये- 

च्छिलाम् मदः | 

जतिमा जातिवियेषन्नापके सन्वभेदे । 

जातितैर नण्लात्या खभावेन वैरम् । खभाववैरे यथा अहि- 

नक्ूनयोः उपयमशब्ट योनिकूटप्रकरणे१२५.०दधगम् । 

जातिशक्तिवाद ए° जातौ शक्तोवांदः। शब्दानां जातौ 

, शक्गिसन्थके कथमेदे ख च वाद्ः शबद्शक्तिप्रः पूथेपक्च 

विधया दशिता यथा 

५ननु गामानरेत्यादौ गोत्वादिकर्मताङत्वेनेवानयना- 

देरन्बयधोर्गोत्वादिशक्तत्वे न पदन्नानख ` गोत्वाद्यन्वयवु्धि' 

प्रत्येव ेठत्वात् छवथेकभेतवादौ स्वा ग्रयडत्तित्वसम्बन्धेनेव 

प्रख्यथख्य गोत्वादेः साकाड्-्त्वात् गवादिक्मताकल्येन 

बोधस्त् त्रकाखना्तेपात् कर्मत्वं गोडत्ति गोत्वनिष्ठकमेत - 

त्वात्, अनयन मोधत्तिकमताकं गोल (सिक ताकत्वा- 

दिचाद्यदमानसास्नाज्यात् | नच वस्तुगत्या यद्धोत्वशक्तत्व 

तज्ञन्नानश्य हेतत्वे गोपद्ं जातिशक्तनिन्ये वंह्ादपि 

श्एुद्धगोतवद्यान्वयबोधा प्तिः गोत्वत्वावच्छिच्नथक्ततप्रकारक- 

श्वानत्वोन तथात्वे च लाववाद्गोत्वावच्छिन्नयकतताप्रकारक- 
श्वानत्वेने हेत गोत्वत्वाद्यमरनेशादितिवाचय" गोपद् 

, गोतवशक्तमित्याकारकन्ननत्वेन हेतुतायां शुद्गख्येव गोत्व 

७२ वा> भाग ४  9्ह 

विषयतासम्बन्धेन शक्तये पिशेषष्यत्येन गोत्वत्वादिप्रमेथ- 

गौरवखयायोगात् । न हि समवायान्यसम्बन्वेन जातेः 

प्रकारतायां धम्पौवच्छिद्लत्वगनियमो मानाभावात् अयं 

गौ रित्यादिव्यवस्ायोत्तरभिभं गोत्वेन जानामीव्याक्षारे तस्य 

ाततालिङ्ककाचुमानेऽचुव्यवसाये वा व्यभिचाराच् प्राग- 

चप्स्थित्या गोत्वत्वादेस्तत्रो पनयायोमात् | एतेन जातै- 

निरवच्छिन्नप्रकारत्वसख समवायसंसगाच्छद्ववनियमात् 

केवलस्य गोत्वादेः शक्तय'शे विषयतया सव्ेकसेत्वांते च 

परम्परया प्रक्ञारत्वायोग द्व्यपि प्रत्य्, उन्तस्यल 

एव व्यभिववारात् । न चैष क्रालोमौः पद्" मौरित्यार्टि- 

प्रत्ययोऽपि प्रमा स्यात् कालिकादिसम्बन्छेन ग)त्वादिमिवि 

ततृ प्रकारकत्वादिति वाच कालिकादिसम्बन्धेन गोत्वादेः 

प्रामार्टखं गोत्वत्याव्यव च्छच्चप्रकारतागभत्वेन ताटशमतेः 

प्रमाश्वायोगात् अन्यथा घटत्वादिजातेः संस्थानसमवेतत्व- 

ते संयोगो चट इत्यादटिप्रतीतेः समवायेन प्रमात्वस्य 

इवा रतापत्तेः शाब्द्ष्धेव प्र्यच्चखापि कालोगौरियादि- 

बोधस्य नियमतो गवाद्यभेदावगा इत्वे नैवाप्रमात्वसम्भवा ` 

ञ्धेति भदुमताजुवत्तिनः 1 

जातिशक्तिवादिप्रभाकरमतं च सलेवोक्त' यथा 

““प्राभाकरास्तु गोत्वशक्रल्वेन न्ञातं पदं ताद्रूप्येण 

गोशाब्द्त्वावच्छिच्र' प्रत्येव हेतरतोगोतशक्तिमद्ाच्र 

गोत्वेन गवयादेः न वा दृव्यत्यादिना मोरन्वयधियोऽवि- 

प्रसद्धः | नचैव जातेरिव व्यक्तोरपि थक्यत्वमावशयक 

म ड गवादिष्दख्य शक्यत्वं जन्यत्वभपि तु जन्यशाद्ध- 

श्रीविषय्वं तच्च गोत्व्यव गोर्यविधिरनिति ब।चद् 

गवादिपदधसिकस्वशक्ततान्नान त्वार छन्न शाढ्ट्धीजनक- 

तावच्छे ट्कत्वेन गोत्वादेरेव गवादिपदट् शक्यत्वात् गोत्वशक्ता- 

तापेक्ंया गोशक्तत्वद्य गुर्तवा तजज्नानत्वल्. गोशाब्द् 

पति जनकतानवच्छरेट्कत्वात् | अतणएवान्वयवुङ्गरान्म- 

खवातरत्वाद्यवगा {त्वेऽपि न तेषां पद् गक्यत्वम् | अस्तु वा 

गोत्वाद्शक्तत्वेन ज्ञातं पद् गेःत्वादिशाब्द्त्वावच्छिन्न 

प्रत्येव हेति येष्यतया तादशशान्द् प्रति समवायेन गोल 

नियामक्त्वकल्यनाञ्चं नातिप्रसङ्कः गोत्वाद्निा गवाे{रव 

गशादेरगोतवादिनान्वयने घत्वाच्छिन्नः प्रत्यपि विनिगमका- 

भावेन गोत्वादिशक्तिन्नानत्वेन हेठत्वमपेच्य गोत्वशान्द्- 

स्वावच्छिन्न" प्रचये गोत्वख तच्छक्तत्वज्नानख तच दयोः 

कारतायामेव लाघवात्, वस्तुतो गोत्वशाद्ट्ः प्रति गोत्व- 

शत्तित्नानभेव ेषठम त॒ गे वपि जातिगयक्तमोसुल्य- 
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वित्तवेद्यतस्वनियमारेव गोव्यक्तौ नान्नदिषयत्वखिङ्धेः प्रमाण - 

विर ह्मरेव गोत्वादिना गबरयादिविष्यतद्य तत्रासिद्धेख | 

यद्यपि जातेिषयस्य' तद्धमवायिव्यक्किविषयतानिद््पित- 

सिति न व्याध्चरमोल्वाद्यालोचने कालोगोत्ववानित्यादिबोषे 

च व्यभिचारात् नापि जातेनिरवच्छिन्नप्रकारतायास्तथा- 

त्वनियमः गौरयमि चादिज्नानख्य प्रत्यक्ते गोलवेनेमं जाना- 

भीत्याक्ञारे तथात्वात् तथा्यन्वयबोधद्य निरवच्छिन्नगोत्वा- 

दिप्रकारत्व' गवा दिविरेष्यतानिष््पितमेवेति व्या््निस्ता- 

इशधियेष्यताकत्व' विना शुद्धस्य गो त्वारेरन्वयनो घेनास्स- 

नात् गुखश्णां गोत्वेन गवयादिबोध्खयालौोकत्वात् । अत 

व गवाद्यंओे गोत्वादिपुकारकोबोध : ससवायेनेव सम्बन्धा- 

नतरेष्यापि ततूप॒क्ारकः स्धादरोतवथक्निननानख तदोयम्ब- 

ग्धभानं प्॒य्,दासीनत्वादित्यपि पन्य्क्त शाग्दमतेः शुडध- 

गो त्वपुकारतायां गो विगेष्यताकत्वम् व॒ समवायावच्छिन्न- 

त्वखापि व्या्चिवलेन सिद्धावपि सम्बन्धान्तरावच्छन्नत्वेख 

पमाखविरहेशासिद्धेः) एवञ्च गोत्वादिशक्तिन्नानतवेन 

जनकतायां विषयतयावच्छद्कत्वाद्रोत्वादिरेव गवादिपद्- 

स्याथ गवादौ तद्मवहारस्तु ताडथावच्छे द्कधसेवन्वपु- 

क्रोगौखः | नचेवं मम्यादिधातोरपि गत्यादौ शक्तिनं 

स्याद्गतिलवा दि ्ग्ञान1हैव तादयो ख मत्यादेम्यादि- 

धाततोबोधसम्भवादिति वाच्च शुद्णां म^तत्वादेः 

संस्यानाव्यङ्लेन जातित्वासखवात् उन्तरसंयोगाद्यय- 

च्छिन्नक्रियात्वादयुपाधि््मे च तने स्वश्छ्पतः शक्ियदहा- 

योगात् सखण्ड निरषच्छिन्नपकारत्वाभावात्ः निसङ्त- 

क्रिवोतवत्ावच्छिन्नशक्ततान्नानेतवेन हेठतामपेच्य लघुतया 

ताडशक्रियात्ाषच्छिच्चशक्तिमन््वन्नानलवे नेव तथातौचि- 

व्याव युरूत्वा दपुयोज्स्य पतनत्वादेरखण्डत्ये प्यादि- 

घाठुनान्तन शक्तत्वे ऽपि च्षव्यभावाञ्च। पश्चादिपदानामपि 

लामवङ्गाङ्गः, लादिप््ं वसिति पशुत्वादिमानेे न शक्तिस्तन्न- | 

इ तिष्य त्तरं तन््रात्रसखेवानुभवेन तद् चयस्यालाभात् 

सोमादीनां स्वा ्रयतुल्यवित्तिञ्यलब्ड लोमवज्ञाङ्ग लवान् 

देश इत्यादा भवे व्यभिचारादिनिपाडः ।* 
1 (1 \भ टि ४ ४ 

नेयायकास्तु तदेतच्छतं पूव पर्तविधया व्यक्तवादोनां केव- 
॥ १ 1१ 

चानां शब्द्वाचतो निरारुतत ज्ातिविशि्खव शक्तः 

ग्यवस्यापितं यथा गौ" सूले तद्भाष्परो च | 

“न्तदे व्यक्तयाछतिजातिसच्चिधाठ्पचारात् संशवः ।* 

“'खविनिाभावटढन्तिः सच्चिधिः अविनाभावेन वत्तं मानाच 

व्य्प्रालतिज्ञानिषु गौरिति प्रयुज्यते तनन च्नायते 

 किभन्यतमः पदाथेः उत शवे इति। शब्दश्च प्रयोगशा- 

म्या ूपद्ाधौवार णम् य च्यात्"भाष्यस् | 

` “याशब्द् सम् इव्यागपरि हसं खथाढद् पचयवसमासा- 
हबन्धानां व्यक्तावुपचाराद्यक्तिः" ख 

“व्यक्तः पदाथः कचात् याश्दप्रभुतीनां यज्ञाबुपचः- 
राद्प्चारः प्रयोगः| याः गौख्िषति या गौनिषखेति 

नेदं वाक्यः जातेरभिधायकमभेद्ात् दृव्याभिघायकम्, 

गवां समह ग्यमेदात् दरव्याभिधामं न जातेरमेदाव् . बै- 
दायां ददातीति दव्य यागो न॒ जातेरभत्तं लवात् 

प्रतिक्रमाचुक्रमादुपपत्तस्च। परिखरहः स्वत्व नाभिसम्बन्वः, 

कौ श्षडिग्यसख गौ नां द्ण्ख गौरिति दव्याभिधाने व्य 

भेदात् सम्बन्धभेद् इति उपपन्रमभिच्ना त॒ जातिरिति, 
सह्या दश गावो िंथतिगाव. दति भिन्' दरव्य सह्यायते 
न जातिरभेदादिति, इद्धिः कारणवतो द्रव्यख्यावयवोप- 
चयः अवङ्गत गौरिति निरवयवा त॒ जातिरिति, रते- 

नापचयो व्याख्यातः) वर्थ॑ः शुक्त मौः कपिला गौरिति 
द्रव्यस्य श्ुक्तादियोगो न साभान्यद्ध, समासः गोहतं 

गोखखमिति द्रवख इखादियोगो न जातेरिति । अचुबन्वः 

सद््पप्रजननसन्तानो गौ मै जनयतोति तडुत्पत्तिधभत्वाट् 

रव्यं युक्त न जातौ विपथ्येयादिति। द्रव्य व्यक्तिरिति हि . 
नान्तरम्, छख प्रतिषेधः।?'भा०५न तद्नवस्यानात् "छ" 

न व्यक्तिः पदाथः | क्माद्नवस्यानात् याश् प्रभ~ 

तिभिर्यो िेष्यते स गोशब्दर्योया गौल्तिषति यां 
गौ निषखे*ति न द्रव्यमात्रमविशि्ट' जात्या विंनाऽभिधौ- 

यते, किन्तह्ि जातिविथिष्ट, ल्मान्न व्यक्तिः पदाभैः 

एवं समहादिष् द्रव्यम् । यदिन व्यक्तिः पदार्थः कथं 
तहि व्यक्तावृप्चार इति। निभित्तादतद्धावेऽपि तदुप 

चारो द्यते खल! भा* * ` 

५स ह चरखणस्थानतादय्य टन्तमानधारशसामीययोगसाध- 

, नाधिप््यभ्यो नाद्यणमञ्चकटराजरुकत् चन्द्नग इग्ाट- 

काच्पुरुषेप्वतद्धावेऽपि तदुपचारः” ख् 
“च्तद्भातेऽपि .तडुपचार इत्यं तच्छब्दस्य तेन शब्द् नाभि- 
नमिति, सहचरणात् यिका भोजयेति यटिकाश- 
अरितो बाह्मणोऽभिधीयेत इति, ख्यानात् भच्चाः क्रोश 
न्तीति भञ्चस्याः एरुषा अभिधीयन्ते , ताद्थ्यात् : कटर्येष 
बोरेष व्य हामानेष्ठ कटङ्रोतीनि, ठन्तात् यसो राजा 
कुवेरो राजेति तददरत इति, मानात् चद्क्ेन भिताः 

सक्तवः च्याद्कसङ्गव इति धारणात् तलया तं चन्द्नं 
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उनल्ाचन्द्नमिति, खामोप्यात् गङ्गायां मावश्वरन्तोति 

इच्चिक्टोदेशोऽभिघधीयते योगात् कष्णन रागेण युक्ताः 

शाटकः लष्ण् इत्यभिघौयते, षाधमात् अन्न प्राणा इति। 

चऋाचिपन्यात् चयं पुरुषः कुलः अयं गोनमिति तवायं 

शहचरणाटोगाहा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यत इति, 

यदि गौरित्य्य पदख न व्यक्तिरर्थौऽस्तु तर्हि 1“ भार 
“खाङतिस्तदपेच्चत्वात् सत्वव्यवस्यानसिद्धे :'" श 

५च्ाङ्लतिः पदाः कन्मात् तद्पे्षत्वात् त्वव्यवस्यान- 

सिद्धः। शत्वावयवानां तद्वयवानाञ्च नियतेन्य् ह 

, च्यालतिः तखा ग्टहामाणायां सत्वव्यवस्यान' सखिष्यति 

ऋयं गौरयमश्च ति नाण्टद्यमाणायाम्, यस्य यह खात् 

सत्वव्यवस्यानः सिध्यति त' शन्देाऽभिधाठमहति शोऽ- ` 
द्धाय इति नैतदुपपद्यते तस्य जाव्या योगस्तदव्र जाति- 

विशिष्टमभिधौयते गमैरिति। नचावयवब्य खख जाया 

योगः, कय तदहि नियतावयवव्य् छ द्रव्यस्य, तसखान्ना- 

सतिः पदार्थः । अस्तु तदि जातिः पदाथः” भा 

 “व्यक्त्रशतियुक्तेऽप्यप्रसङ्कातुप्ोचचख्यादीनां ऋङ्वके . 

जातिः" द्धः 

भजातिः पदार्थैः, कात् व्यक्तालतियुक्तोऽपि सङ्गवके 

प्रोच्खादौनामप्रसंद्कादिति | गां प्रोच्य गामानय गां 

ङेडोति नैतानि खद्वके प्रयुज्यन्ते कल्य्रात् जातेरभा- 

वात् | अस्ति हि तन्न व्यक्तिरस्यारनिः यदभावात् 

तल्नासस्मत्ययः स पदाय इति |” भा 

«नाक {तव्यक्तयपेचत्वाच्जान्यमिव्यन्ग (+ 

“जातेरभिव्यक्रिरालतिव्यक्तौ पेक्षते नाग्टहमाणाया- 

सारौ व्यक्गौ जातिमात्र" शद्धः भ्टहति तान्न. जातिः 

पदार्थः इति| नवे पदार्थेन न भवितु शक्यस् कः 

खल्वदान' पदां दनि" भार 

“व्यज्य जतिजातयस्तु पदाथः" ° 

“तुशब्दो विजेघणाथः। किं विशिष्य , प्रधानाङ्गभाव- 

स्थानियमेन पदा्त्वमिति । यदा भेदविवच्चा विशे- 

चमति तदा व्यक्तिः प्रधानमद्धन्तुलात्या्लतौ । यदा त॒ 

मेदोऽतिवचितः सखामान्यगति्दा जातिः प्रधानमद्धन्तु 

व्यक्त रुतौ खरने तदेतद् बलं प्रयोगेषालनेखु प्रधा- 

नभाव उतृप्रन्तितव्यः | कथं एुनन्नौयन्ते नानाव्यक्तया- 

क्निजातय इति लच्चश्पभेदात् तनन तात् भा. 

व्यक्तिगु यवियेषाश्रयो मन्तिः" छ. 

“व्यज्चत इति व्यल्लिरिन्दरवसाद्योति न स्व॑ः द्रव्य 

व्यक्तिः । यो सुयविरेषाणां स्सशन्तानां युरुत्वचनत्य- 

द्रव्यत्व संस्कारा ् ामव्यापिनः परिमाण्याच्रयो यथासम्भवं 

तडद्रव्यम्, मृति : मृच्छ तावयवल्वादि"” भा” 
^“ च्लतिज्ज तिलिडगख्या'' स्° 

«यया जापिजां तिलिङ्घानि च प्रह्यायन्ते तामांलतिं 

विद्यात् । साच नाना सत्वानां तद्श्रयवानाञ्च नियत 

व्य इदिति नियतावयवव्य् हाः खल् सत्वावयवा जाति 

लिङ्क" शिरसा पाटेन न गामनुभिद्यन्ति। नियते व 

सत्वावयवानां व्ये सति गोत्व" प्रख्यायत इति । खना- 

छतिव्यक्तिकायां जातौ खतृद्चवं' रजतमिल्ये वमादिष्वा- 

लनि्निवरते जहाति पदा््वसिति" भ. 

“समानप्रसवाल्मिका जातिः" 

“या सनानां बु" एषते भिन्नेष्वधिकरणेषु यथाः बड्ध- 

नौतरेतरतो न व्यावत्ेन्ते योऽरथेऽनेकतर पत्यवानुटत्ति- 

निमित्त तत् सामान्यम् | यच्च केषाचचिद्धेद् कुतचष्धद् 

करोति तत् सामान्यविरेषो जातिरिति" भा० 

अन्द्थक्तिपुकाशिकायामपि तदेतन्कतं समर्थितं यथा 

““जातयवच्छिन्नस हो तवतौ नेभित्तिङ्ो मता । जातिमात्र 

हि सदः ताद्यक्त भानः दष्करम्'” «यन्नाम जात्य 
वच्छिच्नसद्ोतवत् सा नैमित्तिकी सन्ना यथां गोचेवाः 

सा हि गेःत्वचैनत्वादिजात्यवच्छिच्चमेव गवादिकमभि- 

धत्ते न, व गोत्रादिनातिमान्र' गोपदं गोत्वे सडतित- 

मिव्याकारकयहहाङ्गामानयेव्यादौ गोत्वादिना गवादेरन्व- 

` यातुपपत्तेः ठक्शक्तत्वपहस्यान्याचुभावकत्वे ऽतिप्रसद्खत्” 

ततःपरं पाकदर्भितं भट्रमतं पदर दूषितं यथा 

विनाप्याच्तेप" गामानयेत्यादिनोगवादिकमेताकत्वे नानय- 

नारेरन्वयबोधस्यानु भविकत्वात् गौगेच्छतीत्यादौ शुद्ध - 

` गोत्वे गतिमत्त्वादान्वयद्यालुभवेनास्य श्नात् गोत्वतादय- 
गच्छतो्याद्यनुभवद्यासम्भवात् 

` मतिभक्त्वादिहेतुमा गवादौ 

चुपस्यित्या च गोत्व 

खवा श्रयडत्तित्वसम्बरन्वेन 

साच्तात्यम्बन्धे न गतिमन्त्वाद्याक्ेपश्य व्यभिचारादिदोरेण ,. 

ुःशकल्वाच्च। रतेन कमैत्वादौ गोलादेः सखाखरय- 

इत्तिलव सम्बन्धे नान्वयबोधोत्तर' कमेत्वस्य॒मोत्वटटत्तितव 

गोडल्तित्व' विनानुपपच्नमित्यद्पपत्तिधीसहकतेन गामि- 

त्यादिवाक्येनैव कसत्व' गदीयभित्यौ पादानिकोगवाद्- 

व्यक्ते कौध इति श्रौकरमतमप्यनारेयं निथोविशङखाभ्यां 

शान्द्खा् पत्तिलवाभ्यावच्छद्रयोधसाङोकस्वो न शन्दा- 

हपपत्तिभ्यां सभ्भय तथाविधौ पादानिकबोधद्य जनना- 



जाति 

बोगाञ्च। यत्, गौ व्यते गौनष्यति शवेन गोत्वादि- 

जातिशक्तनेव गवादिपदेन लच्वण्या गोत्वादिविशिष्टा 

व्यक्ति्ध्यते व्यक्रोनां बह्त्वे नान्दलमभ्त्वेन च तन्न 

अरक्तोरल्यनात् तात्प्थाँदचपपन्नेरपि लक्षणाया वोज 

त्वात् यदाड्कमेख्डनाचाव्याः “जातिरस्तित्वनास्तित्वे न 

डि कञ्चिद्धिवक्तति । नित्यत्वाङ्गच्वयो याया व्यक्तौ स्ते हि 

विशेषखे"" दति तदपि तुच्छ व्यक्किषिनाङ्लतायां गोत्वादि- 

जातौ गवादिपदख खख्यप्रयो गाभावेन तन््रालस्याशक्यत्वे 

तदति गवादौ लचणाया वक्त मशक्यत्वात् शक्यसम्बन्ध 

ख्धोव ख्त्यौत्वात् । नच गोरन्यो मह्हिष इत्यादौ 

पञ्चभ्य ऽवधित्वे प्रतियोगित्वं वा स्खावच्छ दत्वसम्बन्वेन 

शुद्ध गोतवादेरन्वयात्तथाविधस्यल रए जातौ. शख्य- 

प्रयोगः तत्र पञ्चम्याः खार्थेऽवयधितवादौ खनिषटगोत्वा- 

वच्छ दात्वसंसर्गेख प्रखत्य्थेख गवादेरन्वयबोधक्षत्वात् 

अन्यया गो गोत्वयोभं क्रिशक्तिभ्यां गोपदेन बोधने उत्ति 

इवयौ गपद्यापन्तेः वस्तुतः शद्ख गोत्वादेः शानब्द्धौ- 

प्रकारतायाः समवायावच्छिच्चतलनियमात्ख्यावधित्वादौ 

श्वावच्छ दात्वा दिसम्बन्धे नाज्योदुषेटः एव द्रव्य घट 

दत्यादिप्तौतेः समवायेन प्रमात्वाचुरोधाद्वटत्वजातेनाना- 

व्वोपगमादिनिः' | 

ततः पर पाुषदभितं पाभाकरमतदल्याष्य दूषितं यथा 

त अाद्मतेग बाद्ब्यक्घवगा हित्वमवश्यद्भार ण प्रयच्च 

जन्यभौ विषयतायास्तत्प्रयोज्यत्वनियमादन्यथा पचधरमिक 

साध्यावगाह्ितादेरपि पराजशादिप्योज्यता न खादन्- 

मित्यादि सामान्यः प्रत्येव न्नानत्वादिनिा डेठत्वख लाचवे- 

नौ चित्यात् पक्तताद्सिहकछलतपरामर्थादयुत्तरन्नानख्छ तत् | 

प्रकाशद्येव वा प्ते साध्यावगाह्ितलनियमादेवानुभि्यादेः 

प्रतिनियतपच्चाद्यवगाहहित्वसिद्गः | किञ्च गोत्वशक्यत्व 

न गोत्वसमथेत्व' यख धोरन्वयधीष्ेठरप्रसिडत्वात् नापि 

तद्धोचरमभिधानामकं पदा्थाँन्तरः तत्र भानाभावात् न 

गा गोलवानुभवजनकल पटादिष्दखापिं गोत्व्क्यत्वाप- 

कस्तस्यापि गवादिपदाकाङ्खादिसाचिव्येन गोत्वानुभव- 

जनकत्वात् न च गोत्वानुभवसामान्य प्रति हेदुत्वन्था 

गवादिपदेऽष्यसन्त्वात् नापि गोत्वानुभवजनकत्वपुकारक- 

नित्यस तवच्त्व' ताहशसद्ः तवन्त्वभाल्' वा गोत्व क्तत्व- 

सिति सस्प्रतं, गोपदं गोत्वेन गवानुभवस्छ जनकतया 
न सङ्क तितभिव्यादिहेऽपि तद्य प्रहादुगोत्वेन गो- 

रतयधौषुसङ्गाद् किन्तु गोत्वेन गवानुभवश्च जनक्तया 

[{ ३११० । ज।ति 

शङ्धतितत्वः तथा, तथा च पद्धर्भिंकतजन्नानत्वेन 

गोत्वप्रकारकथान्द् प्रति हेठुतायां गोत्वद्येव नपिषि्टक 

गोरपि विघ्थविधयावच्छेद्कत्वाद्वग्य' गोत्वादिषिशिषो 

गवादिगेवादिपदद्या्धैः” | 

जातिशब्द ए" जातिवाचकः शब्द्: । प्रकारविधया विरेष्य- 
विषया वा जातिवाचके शब्द इहसर्टगादिशब्दादौ । 
“विद्ध वगर तौ भगदयकतो जां तिशब्दोऽपि वाचकः" हेभच० । 

जातिशस्य न०६न°। (जायफल) चगन्धद्रशयभेदे शब्दाय चि 
जातिसङ्कर ए" जाव्यो9िरु्योः सङ्करः। परस्यर विधयो; 

(परस्राभावसमानाधिकर णयोः) ?जात्योरेकल शभायेये 
ख च जाटिशवदे जातिवाधकतया वैशेषिकद्धनोपस्करे 
प्रदिः | रवयंसङ्करे विभिन्नजातिकाभ्यां सातापिदभ्यां 

सङ्ोशेवे च यथा मद्ावसक्ताम्ब्ादि। 

जातिसार नर ईत, । (जायफल) ख्याते पदायै राजनि। 
जातिस्फाट ए्व्याकरणमतसिङद्धे सोटभेरे रेयाकरथभणस. 

सारे हि वख स्फोटः पदृस्फोटः वाक्यस्फोटः ब 
पदवाक्यस्फोटौ इति वरक्तिस्फोटाः पञ्च अर्थपद्वाक्य- 

भेदेन जातिसफोटा्नय इत्यष्टौ स्फोटा उक्ताः| तत 

जातिस्फोटत्रयं करमेण इरिथा दर्भित' यथा 

“शक्यत्व व॒ शं्ततवे जातेलाषवमोच्छताम् । श्यौ 

पाधिको वा भेदोऽस्तु वच्यानां तारमन्द्वत्” श्यं 
भावः| व्णास्तावदावश्यकःः चक्ररौत्या च सोऽयं 

गकार इति वदु योऽयं गक्षारः चतः सोऽयं इकार 

इत्यपि खात् स्फोटस्य कलात् गकारोऽयं न इकार 
दत्यनापत्तेच \ कञ्चि स्फोटे गत्वादयभ्् पेयं नवा 
चराद्य तदेव गक्रारोऽस्तु व्यनित्यतावादिभिरतिरिक्त- 

गत्वानङ्गोकारात् | तथा चातिरिक्रस्फोटकल्यन. रष 

गौरवम् । न्त्ये गक्रारादिप्रतीतिविरोधः। वायु 

रुयो गट त्त ध्वनिटत्ति वा वैजात्यमारोष्य तथा प्रत्यय 
दति चेन्न प्रततेजिना बाधकं शमत्वासम्भरवात् अस्तु 
वा बायुसंयोग एष गकारोऽपि , तखानोन्दरियत्व' दोष 

दूति चेद्वमेवडुपपत्तेरिति शतं स्फोटेन | तखाद्यन्ये व 
व्याः । परन्तु न वाचकाः गौरवात् । चखालत्यशधिक- 

रणशन्यायेन जातेरेव वाच्यलवद्ाचकत्वस्ापि युक्त्वा । 

इट् हरिपदभित्यलुगतप्रतीत्या य्य पस्वितितवावच्छेदेन 

हरिपदन्नानत्वन हेतत्वात्तद्वच्छेद्कतया च" जाति 

विशे षद्धावणश्यकल्य त्वात् | न च वर्णातुपून्यैःव प्तीव्यव- 

चे द्कल्योनिवांहः घटचटलत्वादेरपि संयोगवििष्ट 

` व्ल ऋक 



जाति 

सद्ा आकारादिभिश्चान्यथासिद्धवापत्तेः | , त्मात्या 

जातिरेव वाचिका तादाक्ये नाच्छ [दका चति । नलु 

सरोरस इत्यादौ जात्योः संत्वादर्थमेदबोधो न खादि- 

त्यत आह च्ौपाधिको वेति! वा त्वय उपाधिरातु- 

पूर्वी सेव जातिविरेषाभिव्यञ्चिकेति भेदः कारणोभूत- 

ञानस्य ति मातिपसद्ग द्रति भावः। उपाधिपयुक्त- 

ज्ञानवैलच्तगे दष्ान्माह वर्णानामिति । नन् जातेः 

म्यक वेष्वपि' सत्त्वात् पृतये कादधेबोधः स्यादित्यत 

च्याह। “सनेकव्यक्तवभिव्यङ्गवा जातिः स्फोट दति 

खटता । कैचिदक्रय रवादा ध्वनित्वोन प्रकल्पिताः ।“ 

नेकानिशेव्यक्तिभिरभिव्यङ्गपरौव जातिः स्फोट इति 

खता योगाधेतया बोधिकेति यावत् | रतेन स्फोट 

नित्यत्ात्ववा्वोधाप्तिरित्यपास्तम् । अयं भावः यद्यपि 

वर्प॑स्फोटपन्ते कथितटोषोऽस्ति तथापि पद्वाक्यपन्चयोर्म, 

तत्र तस्या ॒व्यासच्यटत्तित्वख ध्मा हकमानसिदत्वा- 

दिति । केचिद्वयक्ञयोध्वनय णब ध्वनिवणंयोभैदाभावादि- 

त्यभ्य् चेयन्ते इति येषाधः | चत्त छि काव्यपरकाये 

“वुषतैवाकरणेः प्रधानोमूतस्फोटद्पव्य्गयव्यश्च कशन्द्ख 

ध्वनिरिति व्यव्डारः लतः” इति | 

नलु कासा जातिस्तव्ाड। ^“सल्यासत्यौतुयौ भागौ 

पृतिभाय" व्यवस्वितौ । सव्य यत्तव॒ सा जातिरस्या 

व्क्तयोमताः ।* युतिभावम् पृतिपद्+येम् । सव्यांशो 

जातिः सन्या व्यक्तयः । तच्चदुव्यक्तिषिशिड' ब्रह्मंव 
जातिरिति भावः| उक्तश्च कौयरेन “खलव्योपाध्यव- 

च्छिन्न" ब्रह्मत्व" द्रव्यशब्दवाच्रमित्यथे इति" । ̀ “द्य - 

तत्वे शब्द्स्तद्टपतया भानौति” च । कथ तहि . 

ज्मद्भने च गोलादिजातेरयसत््वादनित्यत्वम्, आत वेदं 

स्व सिति खुतिवचखनादिति केयटः सङ्कच्छताम् अविद्या 

आखआविद्धिको धर्मविशेषोवेति पच्वानर मादायेति द्रटव्यम्" | 

जातिस्मर पुण जातिः खययंतेऽन्र स््ानादिना ख, -आाधारे 

नाभ्यप् ॥१ तीर्धभेदे“ततो देवद देऽरणये लब्णवेनाजलो- 

ङ्गे । जातिखर ददे ् ञात्वा भवेच्नातिद्यरेा नरः?” भा” 

व०८५अ० जातिं ूषेजन्दटन्तान' अरति ख अच्च | रपू 

जन्कत्तानखारके तरि । तत् खारणद्ेतकमे च मनुनोजन 

यन्ना ““बेद्ाभ्यासेन सततं शौचेन तपसेव च । अद्रो्धेण 

च भूतानां जातिं खरति पौिंकौस्? । “शमेन क्षणा 

तेन जाना जाति्रा ष्टगाः । लाखानुत्पाद्रं रंषिग्ना- 

रम्यो कालञ्जरे गिरौ? हरिव २१ अ । 

[ ३१११ } 
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जात 

जातौ स्रौ जन-क्तिच वा डोप | माल्या पष्य्रधानडे 

अमरः। पष्प ऽपि स्त्री “ष्ये जातो प्रष्टतयः खलिद्खगः 

द्त्यनरोक्तः । “जातिजांतौ च छसना मालतीं राज- 

पलिका | चेतिक्ां इद्यग्न्बा च सा पीता खणंजा- 

तिका। जातोंगुगं च तिक्रोष्ण' तुवरं रष दोषजित् । 

शिरोक्तिखखदन्तात्ति पिषकृष्टानिलास्[ जत्?" 

("त् कुद्मलं नेत्ररोग बश पिसूफोटकुृत्'* राजनि° । 

भावप्रर 1 

जातौय ति जातौ भवः क| जातिभवे। अख किञ्चिदु- 

पदादेव प्रयोगः सजातौयः विज्ातौयः तुष्यजातोयः । 

जातु अव्य जे-चवे जन-वा बा" क्ून् । ।कदाचिदिव्य्य 

चमरः | “(मनस्तु यं नोज्छति जातु यातु मनोरथः 

कणटपथं कथं सः” नेष | “न जातु वैनावकमेकञ्च- 
ब्,तस्'” साघः | “न जातु कामः कासानाखपभोगेन 

शास्यति” भनुः रसम्ावनायां श्गहायान्च शब्ट्र । 

गह्धौधेकेन जात॒शव्देन योगे अन्यलकारवाभेन सुगेल 

खट । “जात निन्दसि गोविन्दमपि निन्द्सि शङ्करम्". 

छग्ध° । “जात॒ तत्रभवान् इषलं याजयति” | 

जातुक न° जातु गद्डितं कं जलमसखात् | डिङ्कनि शब्द्च 
जातुधान न° जात गरह्ितं घाननभिधानमख । यादुधाने 

राचसे अभरटीकायःं रमानाथः | ८ 

जातुष ति" जठनो विकारः अण् सक् च । जवतनिर्भिते | 
“यदाऽश्रौषं जातं श्सनस्तान्”" भाः अआ० १९ ० । 

जातू एनन-ड जान् तकति नस्ति तूवं-किष पूवपद्- 

दौषः | बजे । “स जात्भमां खरदूधानः "> ऋ०।।१०२।: : । वज तुभसां दधानः *› ऋ०१।१०३।२ । 

“लात् इत्यशनिमाचच्चते" भाग व्य पत्तिरलयैगोक्ता । 

जातूकण पु छषिभेदे। सं च आष्टावि'श्तितने दापरयुगे 

जातः यथोक्तः हरिवः ४२अ० “नवमे. हापरे विष्णो- 

रष्टावि'े ्राऽभवव् । बेदव्यासस्तथा- ~तो जातूक्ं 
छरःसरः" स च उपस,निकनत्त ययोक्ती हेमा दा० खर 

“ज्ञावालिनांचिकेतच्च कन्दो लौगाचि 

व्यासः सनतुकुमारञ्च शनगजेनकस्तथा । 

अङ्गिरसा 

कशपौ। 

व्याः काल्यायनच्ंव जातूकश : करपिञ्चलः बौधायनः 

कण्ादश्च व्ाभिलस्तयेव च । उपरटतय द्व्येताः 

प्रवदन्ति भनीनिखः?? । ततो गग अपत्यो यज । 

जाद्वकण्यं तदपत्ये एसो । श्यां ङीष् यलोपौ | 

जग्ढक । 
जातूष्ठिर ल्रि° जात कदाचित् स्थविरः बेदे भा षत्व एषो* 

दोषश्च । सष द्ास्विरे । “जातृणिर ख प्रयः स हसतः” 



जाते 

ध २।१३।११। “जातृरिरस्छ सबं दास्यिरय'' ° । 
जाति स््लो जाते एवबजनने दष्टः । पबलन्मोत्तरं श्वति- 

विहिते शश्चानर्ये इटटिभेदे । 

जाते्टिन्याय ए, जेभिनिपदिंते पिषटलतेषटया इलगत- 
फलद्द्क्े एकषख्थ काम्यत्वनेमित्तिकत्व् चके न्यायमेरे 

श च न्यायो जै" प्रथम चतुय पारे यथा । 

काम्ये काण्डे शर.यते । वैश्वानरः , दाद्धकपालं 

निर्भेषेत् एत्र जाते यद्टाक्षपालो भवति गायन गनं 

जद्धवञ्चंसेन इनाति यन्नवज्जपालस्रिटतेवासि'स्तेजो 

दधाति यदहशकपालो विराजेवाखिच्नच्नादां, यदेकादगपाल- 

च्लि मैवा्िचचिन्द्रियमादधाति द्वादशकपालो जगव्यं “ 

वाशन् पच्छून् दधाति यस्मिन् जाते एतामिषटिः निवै- 

पति सण्व पूत बलवान् तेजखो अन्नाद् इन्द्रियावौ 

पशुमान् भवतीति" । अत्राटादिसंख्यासामान्यात् पुरो- 

डाशादीनां गायत्रादिषूपताकल्ना लता हादशकपालेष् 

या संख्या तस्यामष्त्वादि सं ख्यानासन्नभावात् सं ख्यां निमि- 

त्ोक्लवयाग्नि होला दिशब्द्वत् अष्टाकपालादि शबदाः कमं - 

मामधघेयानोत्ये कः प्च: । 

अयमनुपपन्नः तथा हि दादशकपालादिशबदा म संख्यापराः 

किन्तु एरडाशट्व्यपराः दादशकपालेषु संस्कत इति व्य त्पत्तेः 

खवमष्टाकपालादिशबदाद्योऽपि तथा सति नामघेयख. 

निमित्तत्व नास्तोति चेत् एरोडाशद्रव्यष््पयुणो विधीयतां 

न च इाद्शक्पालः निवेषेदिवय त्मत्तिविधिशिटदादशएरो- 

डाशविर्दत्वाद्टाकपालादेरेनवकाश इति वाच्य बद्ध 

वद्धं सादिषिगेषफलाय तद्भिभीनाखपपत्तेरित्यपरः पच्चः। 

अयमपि पच्चोऽनु पपच्नः अनेकयुणविधौ वाक्य 

भेदापत्तेः न च भिच्राग्येव वाक्यानि, इादथकपालं 

निषेपेदिति विद्ितयागम्य यञ्जिन् जाते रएदाभिय्प- 

मंद्ारेश रकवाक्यत्वावगमात् द्ादशकपाल `इतीरटोनांम- 

पेयसिटटिरंभौ चअटाक्पालादिभिरनैः सतयत इति 

सिद्धान्तः पन्चः। शन च पुत्रजन््निश्चयः, पुब्रख पूतत्वा- 

दिफलक्ञाभना चेति संवन्लिताधिकारः काम्यनेभिन्तिक 

स्वात् अतः केवलपुव्रजन्मद्ध्पनिमित्तनिश्चयवतः केवलपुले 

पतल्यादिक्ामनावतो वा नाधिक्लार इति सधीभि्विंभाव 

नोयम्" तन्वबो° | 

अनेन न्यायेन अन्यललतकरम्रं या अन्यस्य फलसाधनता- 
$पि चिता यथा घुत्रशतच्राद्खेन पिः खरगाँदि फलं 

जन्यते खव पिदकते्टया एलगतपृतलादिफलशिडिः | 

 ( ३११२] जान 

ऋतएव हेमाद्रि चराइकल्ये अयमेव ज्यायः एवजल- 

तश्राद्धोन पितरूपकारकत्वे टान्तवयोक्तः । 

ज्ातोत्त ए जातः प्राप्रदभ्यावस्यः उच्चा टचसमा०। युवद्वषे 

इ जातत्वं ा्रवलोवहूं भावत्वं पाप्नदम्यावस्यतभिति याषत् 

जात्य लिन्जातौ भवः यत् । १कुलोने,२श एे , कान्ते च नदि! 

४खन्द्रे जटाधरः “किं वा जात्याः खामिनो द पयन्ति'" 

माघः। “लाग्यसते नाभिजातेन शरः भव्यं वता इशः” 
रषः “सवं वथ च दल्याच् पलौष्वचनयोनिष् । च््ाह- 

। डोस्येन सभूता जान्या जादाश्च णव ते" मलः । 
जात्यन्ध नि जातौ जश्छण्यवाज्धः। जन्पाग्धे “खनंथौ 

क्लोवपतितौ जाव्यग्तबधिरौ तथा । छग्रत्तजङसका 

ये च केचिच्निरिन्द्रियाः” भः) 

छात्याञ्चन “अथ जात्याखनं वच्छे वेन जाविद्धरो भवेत् । 

हस्तादि युन्भ' भमौ च गमनागमनं ततः” रूद्रलान- 

लोक्गं अ1सनभेटे | 

जात्यन्तर न. जात्या व्या्धिविधरसाधम्यंवैघम्यादिना 

उत्तरस् । न्यायोक्तो खदुत्तरे तञ्च चद्ि'शतिषिकं 
जातिशबहटे दशितम् ; 

जान ए.जन-भावे चञ् वेदे द्धिः! !उत्पत्तौ“को मेद जान 
मेषाम्'' ५।५२।१ । “जानच्त्मत्तिम्'” भा. । जनखे- 
दभ । र्जनसम्बज्धिनि ति*। “स्ते जान 
राच्यगेन्द्रखये न्द्रियाय'” यज््° €।४* । च्त्रियां डोप । 

जानक लिश्जनकख्य प्तिः तन्नामन्टपखेदट्ं वा अख ।१पिढ- 
सम्बज्विनि र्जनकन्टपसम्वन्िनि च स्त्रियां ङीप् । 

सा च शेरामपत्यां खोतायाम् “छमो च जानन्नपि जानकीं 
न यः'' माघः) 

जानकि एर जनक्खापव्यस् इञ । भारतपरसिदधे न्धपभेरे।. 
‹“विनाशनस्तु चन्दर य आख्यातो भहाखरः। जानकि 
नास विद्यातः रोऽभवन््रहजाधिषः” भा० आ» ६७चअग् 

“लानज् सम्भ च सणिमान् पोतिमल्धकः'' भा*उ०९य। 
जानन्ति ए ्छगनेदिभिल्ञपंयोये कषिभेरे । "ज्ञानन्वि 

बाहविगाग्य गौ तमशाकल्यबाश्वव्यमार्डव्यमार्वण्डे याः 

द्व्य् पक्रमे "ते स्वे ढपन्तिति'? आआश्वनग्ट०१।४।४। 

ज्नानपद् ए जानेन त्पत्या पदयते पद्-अप । !जने 
शोकमा ` रुतप्रन््च मेधावो बधो जानपदः शुचि 
भा शा ८श्चर । जनपद् एव खा" चख । र्देये च 
सेदि०। जनपदादागतः जमपदे भवो बा ख) 

जनपदादागते श्करादौ “ख यथा मद्ाराजो खान 



जाना 

पटन् ग्डहोत्वा खे जनपदे यथाक्षामं परिवक्तेते" शत० 

आ० १४।५।१।९० । धदेशमये च देयं चौरहृतं दव्य 

रान्ना जानपदाय तु" 

जानयदी अन्यव् डोप | स्वरे भेदः | निवप्ते टाप 

दूति भेदः । वरणा० बहृत्वे अथो लुकं | जनपदाः । 

जलानयुतेय ए" जनतः ्टषेरपत्यम् “दत्चानिजः”” 

ठक । जनुतिर पतये आरौ पपिनाभके राजभिभेदे “आरौ पविनेव 
जानतेयेन प्रत्यवरोडस्'” अतण््रार ५।५।१।१।५। 

जानायन एसी जनस तच्चामक्े गेलापत्यम् अशवारफञ | 

जननामक््् गोत्राय । 

जानु न" जन-ज्॒ । जरुजङ्कुयोष्यभागे (ट्) सताये"/ 

भनिग्डद्य पारौदभयेन जाचनोः” 

“कद् अरतीं जासनं विशोभेऽङ्कानि सवतः” 
क श्वत वाेः मरः । 

साच; | 

यज्ञ २७८ “लानकयिच्छे चतुरद्धः ले च” इ०स०५ ८० 

जानकारक ए० रविपाश्वगभेटे शब्दाय चि°। 

ज !नजद्धः पुण खपभेटे । ““चऋनरण्यो नरपतिजांहलङ्घुस्लतथ व 

ष्च" भा" ऋठु° १६५ अ० । 

जान् प्रतिक न° जानना प्रहत" प्रहारस्तेन नि्ंत्तस् 

चपच्तद्य ता० उक । जालुप्रहारनिट त्तं मज्ञयुद्धभरे। 

जानविजान् न° खङ्गगुद्धप्कारभेदे ततुप्रकाराचच दालि'थत् 
इरिवं° ९१६ दथिता यथा | 

तल तावचिना युद्धः चक्रतयुद्लालखौ । भ्वान्तरट्- 

श्वान्तमा विद्धं प्रविद्ध बद्धनिःखतम् । व्याकर विकर 

भिन्न निस्र याँदममानुषम् । खद्् चिते कुलचितं सष्यः 

जानुविजानु च। 

तम् । सवेवाह्धविनिवांड्ः सव्ये तरमयोत्तरम् । नि- 

बात क्वा च सव्योच्नतमदाखि च । हठतः पयित 

ञव यौधिकं पथितं तथा| इति प्रकारान् हालि शद्ख- 

` ऋतुः खङ्कयो धिनो? 

खानुहित) लि जनेः हितं पररिकख्ितम् षो° । जनपरि- 
क्ते । ^एतद्धि वा अद्य जान्" प्रत्तातमवसानं 

` ञचपृपथम्” शत० बरा० २।६।२।७ । ““जानुहितं जनैः 
परिकल्यितम्'*भा० । [ खव च” इरिवं २६ अ०। 

जान्य ए" ऋषिभेदे | याभ्य : शषस्तथेकप्ये जान्यो वासन 

जाप ए जप-चज | जपे मन्त्रो्ारखे कना ढ् पदे चअ | 

मन्द्रजापादयः मन्त्रादिजपकत्तंरि वलि । [धरणिः | 

ाएपनं न“ । चु° जप-भावे चुट । १निरसने रनिवत्तेने च 

जाबाल प जबालाया अपत्यम् खण | सन्यकामे कषिभेरे 

[३११३] 

यान्न" । ५८त्तौ स्तो ङीष् 

अहितं चित्रकं चिघ्न कुदरवं लवणं 

जामि 

खवानश्वहे उद्ा° | तेन इट षाम अख । श्सामवेदोये 

उपनिषड्ध दे च उपनिषच्छवदे १२२२ ए* टण्यस् । एत~ 

सिन् परे क्षमेधारये मडहच्छब्ट्ख प्रकतिखरः भ हाजा- 

बालः महष्छन्द् ान्तौदात्तः। तदौयसखर णव न समास खरः। 

जाबालि ए जबालययापत्यस् इञ । ऋषिभिदरे ख च खउप- 

तिकत्ता । जाद्कणशवदे प्रमाणं टण्यम् । 

जामद्ग्न्छं ए जमदम्नरपत्यम् गगे० यञ् । जमदग्ने 

कवेरपत्ये परशुरामादौ | “तेजो भिगेतवीय्यं लात् जास- 

दन्न्यो जडोढतः?" करवा० 

ततोऽय् यलोपः | जाभदम्न तच्छाल्रे । 

च्नामदग्नेथ ए जमदग्ने रपत्थ' पृत्ययविधौ तदन्त इण 

 यृतिषेभेऽपि चऋभेलवात् ^सग्निकिभ्यासू्"" पा* ढक् । 

रामा° बा० ७७।१२ | 

परशुरामे ५भागेवं आमदग्नेयं राजा राजविमष्टनम्" 

राभा [डश्टम् ॥ 

जामल गण्यागमशास्त्भेदे । तध वण्यांदित्वमपि सद्रजामले 

जामा खी जम-अदने बा° अण् स्लोतवम् । इवि! 

“न्यव जामया साङ्गं ' पलानां एल दैत । इद्िता- 

न्यत्र जातेन पत्रे शापि विशिष्यते" भा० अनु०४५ ° ] 
“जामया कन्यया खाङ्कः' पलः पित्र" चनमी हते” 

इत्यर्थः गोलक० । | 

जामा ए जायां साति भिनोति भिमोति वा निपा०।१ 

 इडहिदपतौ, अभरः| र्ययौवत्तेः, स्वामिनि च भेदि" 
उणादिष निपाननसिद्गतवेन दशन्तत्वाभावात् सेनाम 

स्थाने परे न इद्धिः। जमातरौ जामातरः इत्यादिः 

“ऋत्विक खस्तियजामाट याज्चशनगुरमातवलाः” यान्न° । 

“विष्णुः जामातरः न्ये ” | । 

बा° ७8 ख| 

जाभि(मौ) स्त्री जम-इन् नि" ठद्धिः | भगिन्यां रकल 
स्ियां+अमरः देदहहितरि, ४स्ञषायां, ५सच्चिह्ितसपि- 

णडस्तरियाम्, शब्दाथेचिः “जामयो यानि गेहानि 

शपन्यप्रतिपूजिनाः” “शोचन्ति जामयो यत्र विनशदरन्याशु 

ततृक्घलम् । थोचन्नि त॒ न यननौता वर्ते तञजि सेति"? 

मनः| “सहपतिशवञ्ं नोयसन्निद्हितसपिण्डस्तियो 
जामय इति" कहन. आ ङोप.। तताय .शवद्र° ! 
%सातापितुभ्यां जामीभिश्वात्रा पुने २ 

इदिता दासवर्गेख विवादं न समाचरेत् भा० शा 

२४३० । स्तनौ व° व° | उदके ऽङ्ग लौ निचण्ट 

जा(या)भित न° “जा(यः)नित्रं सप्रम' स्थानम्"? ज्योतिष - 
परिभाषिते लग्नात् सप्रभे स्याने । “तिथौ च जा(यः) 

भाग्यंया | 



जाम्ब. 

मिन्रयुखान्वितायाम्"कुमा०। उपचारात् तिये सतल्वाहहित्यम् 

जा(या)मितवतेध पापात् सप्रमस्यानस्यचन्दरङ्पे योगभेदे । 

उपयमशब्दे खशयम् । ` सललिकोखनिजमन्दिरगोऽय 

पूरं भित्रत्तं सौस्यग्ट हगोऽथ तदोलितो वा जा(या). 

भित्नवेवर्विहितानपद्त्य दोषान् दोषाकरः भमनेकविधं 

विधत्ते” ज्यो° त° । 

जाभिवत् षर उदके निधष्ट्, : जामौत्यन् पाठान्तरम् । 

जाभमेय लिग्जाम्या भगिन्या श्चपत्यम् दक् । भागनेये हेर । 
जास्बव नर जम्ब: फलं अण तखखवान लष 1 जम्बा 

फले ज म्बवेन निं तम् अरौ हणा० वुञ् । जाम्बषक 

तन्निरशंत्ते त्रि । 

जाम्बवत् ए* रामाय्णप्रसिद्धे छच्तराजपरेदे । तस्याप्य" 

स्ो अण प. ।२ तद्. हितरि च्रोशष्णपत्रीमेदे ^"वाचदे- 

वस्तु भिञित्य जाम्बवन्त' महावलम् । लेभे जाम्बवतीं 

कन्यारटचरा जख सम्बताम्'* हरि षं०२९ च° ^" जाम्बव- 

च्नीनसह्ितं चारुसद्धावमन्रवीत्"” भङ्िः | 

"॥ऋच्चराजख , पुतोऽन्र महाप्रन्नः छदुजयः | पिता- 

महद्धतश्चापि जाम्बवानिति दुजयः” राना० | ̀ जाम्बवं 

तदाकारोऽस्बखाः मठप् सख वः एषो° वलोपः डप् । 

रेनागदमन्ां स्तर राजनि । [नागद्मन्याम् राजनि५। 

जाम्बयो स्तौ जाम्बवं तदाक्रारोऽस्यख्याः च् डप् । 

जाम्बवौष्ठ न" जाम्बवभिव योोऽख । सश्छतोक्ते नणादि- 

द्षनोपकरणमेदे “अयेमानि द्हनोपकरणानि 

तद्यथा पिप्मल्यजा शकद् गोदन्तशरशलकाजाम्बवौष्े तर- 

लोहा, चौद्रगुड्क्तेहाच्च। तत्र॒ पिण्मल्यजाशशद् 
गोदन्शरशलाकास्गगतानाम्। जाम्बवौषे तरलोडहानि 

मांसगतानाम् | जम्बोढमप्यल "जम्ब नाग्निवर्थेन 

तप्रया वा शलाकया" “जम्ब नाग्निवं न पञा- 

च्छेदं दरद् भिषक्” सखु° । 

जाम्बोर(ल) न° जम्बोरस्य फलं श्ण वेद र्य वा लः। 

{जम्बीर फले तदाकार २जानुमध्यभागे च । ““जाग्डजे- 

नार॑गस्” यजु" २५।९३। “जाम्बौरं जम्बीरतरो, फलं 

रल्योरमेदः | तदाकार जानुमध्यभागो जाम्बोल- 

स्त नारगयदेवं प्रीणाभी तिः" बेददो | 

जाम्बवत् पु जाम्बवत्+ णो" । कक्राजे दिपक । 

जाग्ननद् न° जम्ब.नद्यां भवम् अण् । १ तच्नासनामके 

र्कनकाद्वे धृस्तुरे च राजनि°। 

जश्चनद्या तदत्पर्किथा जम्ब होपशन्ट् ६०४५ एर 

[{ ३११४ ] जाया 

दणश्यम् | “द्चिणेन त॒ नीलख्य निषध- 
स्योत्तरेण त॒ | द्भनो नाम मङ्ान्] जम्बटच्चः सना- 

तनः | स्ैकाभफलः पुगयः सिद्धचारणसेवितः | तख 

भागर्व 

नाम्रा ससाख्यातो जम्ब दोपः खनातनः। योजनानां 

सुहखञ्च शतञ्च भरतषभ ! । उत्से धो टराजस्वु दिष- 
स्स् सनजेश्वर !। ऋअरल्लीनां सह््तश्च शतानि दश 

पञ्च च। परिणाहस्तु टच फलानां रसभेदिनाम् । 

पतमानानि तान्य व्या कुन्ति विएुलं खनम् । सञ्धन्ति च 

- रसं राजन्! तख्िनजतसन्रिभम् | तखा जम्बा: 

फलरसो मदो भूत्वा जनाधिप || मेर प्रदकिखं लता 

सम्परयात्य.्तरान् कुषन् । तत्न तेषां सनः भान्ति 
पिपासा जनाधिप !। तस्मिन् फलरसे पतेन जरा बाधति 

च तानू । तत्न जम्ब नद् नाम॒ कनकं देवभूषणम्” भा० 

भो° ७ञ्नन । "दधद्धिरभितस्तयौौ विकचवारिजाम्ब. नद. 
विनोदितदिनक्लमाः सतरूचञ्च जाम्बनदेः”माषः “यदिदं 

निभतं तखास्तप्रजाम्ब् नद्प्भम् । काञ्चनं धरणीं प्राप्न 

हिर ण्यमभवत्तदा"” रामा० बा० श्ट सर , 

जाम्ब, नेश्वरो स्रो शदेवौ मेरे २तदोयस्वाने च शब्द्र्थचि° 

जाथंक न° जयति गन्वानर जि-खल् । पोतव्े ख- 

गज्धिकाषरूपे गन्धद्रव्यभेदे अमरः । 

जाया स्त्रो जायतेऽखां जनेर्यक _ आतवञ्चु । १पव्यां विधिनो- 
द्याम् अमरः । “पतिभ्यः संप्रविश्य गर्भ भत्व 

जायते | जायायासतद्वि जायःत्र' यद्यं जायते पुनः 

मतुः “पतिः शुक्रद्धपेख भार्या संप्रविश्य गसेतामापद्य 

तद्ां भार्यायां एत्र्पेख जायते । वथा च ऋतिः 

५च्मा्ना बै एुलननामारोति | जायायास्तरेव. जायात्व' 
यतोऽखां प्रतिः पुनजायते । तथाच बह्वच ब्राह्मणम्, 

“"पतिजांयां प्रविशति गर्त भूत्वेह सातरम् । गदां 
छएननेवो भूत्वा दश्मे मासि जायते। 

भवति यदख्छां जायते पुनः | ततश्चासौ रचखोयेत्ये त- 

(खथ प्रजानामधिपः 

` तच्जाया 

द्धै नाम निर्वचनम्” कुह्न ° । 

प्रभाति जायाप्रतिच्राहितगन्छमाल्याम्''रप्। “कः सनद 
विरहविधुरां त्वच् मेच्चे त जायाम्”? नेचः । रज्चोति- 

घोक्त लभ्नावधिकसप्नमस्वाने | तत्र स्थाने जायायाः 

शुभाशुभचिन्तनीयत्वात् तथात्वम् । ब्न्रो° जायागन्द्ख 

निङ् । युवती जायग्ख युजानः“ युवजानि ष्या खि” 

भट्टिः । [पतिशब्दन इन्दे तखाः जम् दम वा भवति।. 

जम्पती दम्पती वा पच्च जायापती । 



चर 

श्धान्न दन्जायां इन्ति “अपे जावापयोरक *पररुचण- 

कनि इन-उशच । लायादङननष््चकलच्ययुक्रो भन्तंरि। 

“अभदषकत्त"के च"पाण्टक् | रतिकाले सिणको०, 

लख्य जायाडेननद्च ङत्वात् तथ।लम् । एषं च्च तिघोक्र 

श्योगमेदे च “यान्तः याचदेरमदूनखदूनगास्तावकोनां 

विरामः इत् क्रयोगख खआायानाशद्छचक्त्वात् तयःत्वम् । 

आायाजोव इ. अयव तञ्चतेगडतया जोवति- खच | नटे 

मरः | [नटो श्वक्श्वगे च मेद् | 

आयानजोिन् पन्खायया अनुजोदति अन्+ोष-ख्िनि । 

क्ञ]यिन् ति ज-खिनि । ।जयदुक्तं ““शफलं जन्प्र त्याह 

अन्व टजेतजायिनः'' भाग्वण ११५अ. “जावोतिगान्ा 

वक्तो हाविंगन्यच्चरान्वितः | सच्जिपातेन ताेन द्ध 

शेऽभीट्दो रसे” सद्गोतदा०खक्तं रभ् वकभेदे प । तन्न 

ज्ञायौति पाठःन्तरम् | शीलार्थे तु श्नि जयौत्येव। 

ज्ञायु एन्जवति रोगान् जि-उण् । 1 चैषपे खमरः। शख 

शीञे तनि । “'भखाद्मभितो लायवोर्ये" १।११९।१ । 
। “नेष ज वु्मत्ते"ष्"" छ०-१।६७।।। 

ज्ञाये(या)न्य ए* जि-बा* ट (त्रा) न्य् | जयश्रौडे ।५यो 

हरिमा जायान्योऽङ्भेरे विश्लधकः" थ, €।४४।२ | 

नैन्तिरोये ठ जावेन्य दति पाठः| 

चार ए* जोध त्वनेन चक्रणे ञ् । शखपपतौ अमरः | 

“न्दरो यद्याव जारोन पोषमनभन्छति” यज ०२३।३१ । 

“जारं चौरेत्य;भवदन् दाप्यः पञ्चग्तं दमम्'” यान्न. । 
बा० कत्तंरि चञ। र्जारके च | ““खलखारं जारो 

खभ्येति पञ्चात्" ऋ.१०।२।१३ | ““जारोजरयिता”भा०। 

जार्ज इसत्री जारात् उपपतेजां वते जन--ड । सखनयुक्तायां 

स्तियां १!उपपतिजाते (गेजका) पुमो रतथामूत्न्यायां 

शौ “"अश्छते जारजः कुगडः ते भत्ति गोकः” 

अमरः । जन-क्त ९त* | जारजाताद्योऽष्यन । “चखनि- 

ञुक्ताच्चतच्ौव पएविगयाप्रच्च देवरात् । उभौ तौ नाडो 

भागं जारजातककामजौ" सनुः 

अारजयोग इ° जारजख चको योगः} ्धोतिषोक्ते 

योगभेदे ।““न कग्नमन्दुञ्च गुरुनिरोकते न वा शाह" 
श्विश्या सभादुतम् । सपःपक)ऽरकेष बुतोऽया शधो 

धरेष्य जातं प्रवदन्ति निञ्यात्। भग्नपाद्क्ं योगात् 

तोया हादी बटि॥ शप्रमो चज्रमन्दारे जायते 
आरो ध्रवम्" । अन्योऽपि योगः शहस्जातडो्तः 
आवक्षद् १.८६ एग गवयः | - 

८० कार भाग ४ ठ 

{ ३११५} लाख 

लार इ° जारयति अ-ि-र्ु । लारके ।दव्यमेरे । 

लाय तेऽनेन दू-किश करे ल्युट. श्जारणयाधने 

शन्यभेरे । कत्त रिच्, । श्जोरके स्री डीप् रालनि०। 

भावे-च्ध्,ट । ४जोय तासम्यःदने न° | 

खारतिनेथ इन्नो जरत्या अपत्यम् ठक् कल्यागया०प्नषः । 
१ज रत्वा पयं । जरतिनोऽपत्य शुभ्डःग्डञ | रजरति- 

गोऽपत्रं च । [ पोषक) 

लारभर् इन्लारं बिभत्तिं पोत्रवति श्ट-पचा० अच् | लार्- 

जाश्ति निन्क-ख्वच्-क्त | शोधिते मारते धात्वादौ । 

लारौखली खू-ष्ठिङ्-खष गोरा" कोष । (जाङ़ो) खाते 
ची षधभरे मेद्० । 

जार ए" भु-उख । !जरायो | ““वीजानीवराश्डि केत 

राखि चायछजानि च जार्जानि च सखेदजानि ष 

खद्धिव्छाि" रेल. =° } “साषटजानि जराबुख्ानि 

महष्यादोनि" भक्षम् । श्जारके नि) 

जारुवि पण्जार्जौरको दृव्यमेदो घोयतेऽकिन् धा-आधारे 

जि उपक मेरोः क्िकाकेशरमभूति पतमेदे । “करदः 

कुरर कुम वेकद्ः तरिङ्कट शिखर पतद्धः रुचक निषध 

शिनिवाख कपिल शङ्ख देद्य जारुधि इसषंम नाग. 

कानञ्जर नोरदादथो गिरयो मेरोः क््विकाया द्व 

केशरभूता मृखरेये परत उपक्ष्राःण भाग.५।१६।२२॥ 
क्ारूथीौ स्तौ ज्येन च्यद्धरविरेजेण निर्टना ऋ ङोप् । 

नगरीपेदे"जाष्थ्यामाङ्तिः कायः शिशपालोजनेः सह" 

भा०द०२अ१। “खाद्यं नगय्या म्» नीलक° “जाद्थ्या- 

साद्धतिः क्राथः जिरुपालञ्च भि्जितः" इरिवं१६ च 

जारूथ्य लिन्जहय' भांदं सोन" वा तद््ढतिज । }भांस- 

दान्इट रसतो; ह च (“दशाश्चमेधानाजच्ं जार्थ्यान् 

क निरगान् ''भा०य०१६अ।५जार्व्यान् लिगुखदचिखा 

निद्ज्ञुगभिनश्रः” त्बिन्त्व' कृभ्यामयश्जि् णादिदले 

ऊथनि अद्ध भां वमिति शान्द्िकाः त्था च सांवइनयान् 

मांसादिदानप्रधानान् पुटानिव्यधः। जद्धयोऽदरवियेषः 

दूति बेदभाषरम् । अब जरतेः स्तुचयख जन्द्साङ्ष्यादथां 

विरोधाच्च जद्धय' स्तोनेसुच्यत दूति जाख््यान् सोना. 

ानिद्यधेः” गौदक° |. जाद्तयशन्द्कखनं प्रामा- 

ट्किमेव। 

लाल इण्नजल-चघाति च्यला० ख, चु" लल -खंवरणे ररि 
चवा | ?9णलतलनिमिते खनागख्याति प्रदाय अमरः 
“कभ्याययुशच तं देशं नवित जादज्ख्चि ) खार ते 

॥ -1-3 



जाल 

योजयामादर्निःगेमेख जनाधिष !* भार अन् ६५०अ= | 

रमा श्ये च अस्प टफलादौ $ज्रारके (जर) । 

पदश्म मेदि, भवराच्चो गशाक्चच्छट्' तत्न “गवच्जाले 

रभिनिष्मतन्यः'०५ङ्िः समे “नीहारलालमलिनः षुन- 

सक्ष न्द्राः” “करजानमस्तदमयोऽपि सताम्” माघः 

"“मवाच्चषोधघजालपतितां रवभाखः" जिरा० ६इ्न्द्रजाले 

हेम०। ७ मदुम्बग्रक पुर मे(दनिः। 

जालक एर जालमिर कायति कै-क | गधरा डेमच० । 

स्वाय क |गजानथन्दार्ये । "“मलिक्ाः मथकानु केगान् 

खालकातिष प्यति" संशु" रे्वारके पुणी ्ञियां 

ङोप् अन्दाथचि° । ४अजालतच्छे मेषलोन्न्ि च |. 

लालकारक ए" ल-ख्ल् ६त | जालस्छ मक्षिकापातः 

माय जालाकारश् कारके-मकटे (माकड्खा) हेम 

शाखेन शलमय २कत्तरि नि । थाञ्येन क्तपदा्थद 

` स्वद््पाच्छ कत्वेन जाजतुल्यकरणात्तस्य तथ त्वम् । 

जांशक्कि ए" विगत्तषषठान्तगते आयुभजोविभेरे। “खाद 

स्जिगत्तंषश्ास्तु कौख्डोपरथदा{क्डकिः। करोष्ट,किजांल- 

माकिच्च ब्रह्मयुप्रोऽथ जाक" सिन्कौ" ततः खार 

छ! जलशोय तदथं | बह्कध लक् । जाककय इत्येव। ,. 

जारक्िनो जालतिव क.यति के-क जानक रेडनोम- 

तदस्याः इनि. डगेप् । ¶मेष्यां लिका* रमेषे ७०। 

जालंकौट इ" जाले पतितः कौटोऽद्य। मकंटे लूतायां 

(माकड़खा) तदौोयजाले मशकादीनां पतनात्ख तय।- 

स्वम् । लालकोटो भवः पलद्या° अख । २तद्कमे लिर। 

सालक्तोय न° जले जान्के चोर तत साधु यत् | कोर 
` ' विषे इक्तनेरे। स्यावरविषोप्करमे “क्खदन्नौ कहौ 

जालन्तोथांखि त्रोशखि.क्ोरविष थि” इचः । 

ालगदम पणदरोगनेदे. । चद्ररोमबरेरदर "दश्वम् । 

ञ्ञालगोणिका जारमिव मोखो यन् कष् खः । द्भिमः। 

ग्यनभागङ़े लिक)० , 

जालन्धर ए द चमेटे “परा जानन्धरं टेव भभापि परि. 

कम्पनम् । पादाक्गण्डारेखातचक्रः ई हरोऽहरत् । ̀ 

नञ्च चक भया, लब्धः नेतपञ्चाचनात् विमोः। 
4 = ॐ ९ भ॥ 93 

छद्यनाख्यः व चक्रः द् यचक्रविमद् नम्" कशौ० २्१य' 

धवं प्रति विष्छोरक्तिः | २{निगत्तरेभे पुर तदेश तेन 

छतत्वात् तथात्वम् । खोऽभिजनोऽख् अण॒ । पिनादिपरः 

भ्परयाष्तहुग३ङति। बह्घ तस्यालुक् ।४च्षमेरे पुण 

वतः डा" गोतापत्ये फक् । लालन्धारायण तद्रोला- 

{ ३९१६ 1 छासि 

पतो पश्ती,| जाखन्धरादण्ख्य विषयो देशः राजण्या+ 

्अ् | जालन्धरायखक बद्ध परिशपोलिति देशे धु । 

लालपाद् पु. जामिर पादोऽख्य इख्टादि नान््यलोपः | 

हवे । ("जालपादभुजौ सौ व॒ षादयोचक्रनचचतौ” 
“परवदान् 

भतुः “जान- 

(नरनारायौ) भा" धार ११४५ शन | 

जानपादांश्च कोयटिनिखपिष्किरान्'" 

पादान् खश्नरोटानन्ञातंा च समद्िजान्'” यान्न, तन्मा 

शभ्चखय नि षडवान् | स्तियां कुश्मग्या, अन्त्यलोषे 

ष् पादः पञ्च। ल।जधपदो हश्धास् वरखा(दमखे जान- 

पटोयन जाच्पदोति पाठान्रे लालपद्या खदूरभवो देशः 

बरखा° अख | जानपद तसा खदूरभव्देथे निग एषो- 

न्त्य लोपः | जालपाद् ते. निक । 

जालप्राया सतो जानसय प्रायो बाड्कल्यं यस्धासूं | लोड 
मयाङ्गरच्िःटां (साजोया) हेमच° | 

आालमलि ए आ्रायुवलीविगेदे। ततः खार्थे ड । तदच 

जोलकिशण्दे दृश्यम् । 0 | र ५ 
जालवदुरक १, जानाकारो बदुरकः | ( काटाशावखा ) 

 दचभेरे।. “जा षन् रको चता वातरोगककफापद्हः |. 

णत्तद.ङकरचोष्णः कषायञ्च प्ररोत्तितः" राजनि, | 

जान्तसरस न° नित्वकर अन्त् समार । सरोवरमभेदे 1 

जालद्छद्. निर जयप्रचणे छदः तत्र भवः तखेद् वा शिवा" 

खश ।।जन च् छुएभवे रतत्चखभ्विति च च्तिां डीप् । 

जाला त्त एन्जारमिशात्ति षच समा० । गवाचं ५हेषजाला- 

चनिमच्छडमेनागुरुगन्धिना?” भाग° ८।१५१९ । 

जालाषपनः मेभ्लभेदे (जलाच णाभिपिद्चत जःालागरेषठोपसि- 

` इत । जााभचथः मेभ तेन नो ड़ जीवथ" अथ 

६।५/७२ । 

जालिक ५" जेन चरति पर्णा न् । जालेन जोन 

देतना* ठ्वा) शला लोविनि जाठेन ्चारिखिवा 

शवतत लिका ५जालजोदिनि 

वागुरिक स्गवन्वनार जालप\तिनि ऋगवुभेद् अभमरः। 

छनि बस्तियां रोप इति मेदः । जालमनस्यङ्+ ठन । 

दजागोपजीविनि यामजाच्िनि च लिन दमयः । 
आालिक। स्ली ̀ जाद + चस्य ठत् 4 {रस्म च्लीष्णौ 

 शखावरयष्स्त र[गरिसरे भअक्ल(कायां $विधवायां 

योधानाभश्डर चिताङ्करचर्यां. (साजोया) च भेदि. । 

(जारि) ५ चारके ध्दा्ै* | 

ज्ाणिनौो खो लाड+अच्ये इन [1 चित्रशाबायां इदेमचर 

४सकटो हेमच | 

कक्, र क 



जख 

षकोषातकोश्ते राजानि चोषातक्वां रब्नला०। ४प्मेद- 

शेगिखां {पड्कभेदे छ । “तन वकानेदोभ्बाममिपन्न- 

शरीरस लिनिरदपरचाहुगयतभानोः प्रमेयो दश पिडका 

खायमे । तद्यथा शराविका -सपेधिक्ा कच्छपिका 

आालिनो विनत। पुविष्ो मद्रिका अल्जो विदारिका 

विद्रधिका चेति, शरावमाल्ा तदूपा निख्मध्या शरा- 

विका | गोरसषरपसंस्याना तत्प्रमाणा च सर्षशो> 

खदा) करूमेरंस्याना नया कष्छपिक्षार उपः) जा निनो४ 

लीब्रदाहा तु भांषजालसमाहता | महतो पोड्डा 

नीका पिडा ग्नित५4 खता | सङग्यखास्ति नेवा 

` विकासात् एुनिखो। मश्रसमख्स्यागा न्नया शा 

व द्धरिकाऽ। रक्ता सिता स्फोटवतो द्ाख्णा तच्जीदः 

भवेत् । श्दिरौकन्द्बद्ढत्ता कठिना च ¶िद्/रिका&। 

विद्रधेलचणेथुक्तान्नया विद्रधिज्ञा१० बुपैः” इतः । 

चालो श्लो जानमस्तदष्धाः अच् मोरा^्डोष । ?च्योत्क्लयां 

(भाङ्ग) अभमरःर्पटोके राजनि (ज कि)रकषारङे च । 

छस्य लिश्च्जल-दान्म । {पामरेञक्ररे शअ्रसनोच्छकारिख 

च सेदि "त्ववि पृजनं जगति जलम!“ नाचः "षं 

विश्च.ग्यतां जालम { स्कन्धस्त यदि बाधत । न तथा 

शाचतते न्धो यथा बाधति बातत" चङ्गटः। “जनान् 

योऽगभिभव्खन्यात् केष्ण शि सपे पुभान् | नत्वेव 

चाल्भीं क।पालौं उतम षतुम्"सः' भाग्जा०१३२अ० 

श्वाय क | तल्रारये “निलन्रह्मणुरुदेणी जालभक्ः छवि- 

गह्हितः'” भा क्रो* १९६ अ | । 

ऋल्य द° जल-ण्टत् । शिते (“मवश्यो जकचरो ज्ाच्यो- 

" कलः बेरिकलः कल्लिः"भाग्या-२८६अ० शिवस्तुनो । 

श्वन्य न, जवनद्छ भवः ददार वा ष्वञज। बगे। 

पचे इमनिच् जञनिशनु ० नलं वनता च्छी, तव 

जरनत्व न° तनाय । (दिणग्दौ । 

कावयनि लि जव+चतरण्यों मां फिञ। जगयुक्त 

जाघक न° जाष्क्+षएषो० । जंषके क।खोयनामगन्धद्रव्ये 

` * अभरटोकायां संसारहन्द्रो । 

` जास्कमद् एस्त्रौ पचिभेरे । ५अनिक्लप.जाषकमदा व्टघ्राः 

श्ना: पत्नि?" ऋथर११।९।१ 

भासति इ" जायते जन-ड+जायाः दुहः प्तिः वेदे 

जि° । जामातरि “द मव्लाश्तिं वा" 1१८५८ \ 

“जाः इलः तासां घतिं जाभातरम्?' भा. । 

चास्यस्य नन जया च पतिद जायापती तयोभ१ः कसा 
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.ष्यज् भो | जायापयोः १क२.२५मं लास्यं चुवभना'" 

ऋ०५ २८.९८जास्प्रत्य' जायापत्योः कर्म" भा०।२ङ्गा३ च। 

ज]इकं पु" दङ-ख्ल्ल् एणो० (षं) इति ख्याते ¦ खे, 

२माच्जाट, श्यां ४ गडिकायां मेदि. ।५ [विलेशय 

जन्तुभेदे ""ज।उकाह्िशयक्रःड्गोधाना, 

कौत्तन' श्युभम्'' इडतसं* ८५अ०। 

जाइषं इ. रमजभरे “परिशिटः ज.छषं विश्वतः" ऋ 

१।११६२० | भार । 

लाहृगो सो जह्क+-्रख डेषु । ̂  ज्ञाजुदारा इरादा जङ्ग 

संप्रोय कोपतः तद्य कन्याखष्ह्पा च जादक्पी तेन 

कोत्तिता'' य करणि चनायां गङ्गायाम् । जङ्कगड्ट् 

१०८।ए° दण्यम् "ज्येष्ठे सासि ति तद्धग"दने शुष्के 

दशम्यां इस्त शलाच्िरग्रम(दयं जाङ्कि मयं तोकम्" 

तिनत° शङ्कुः त्यं निधिश सञानफलं यथा 

.-सामान्यद्परुक्ञानषजङ्ख, ष्टण चन्द्!) 

` दथदुशञ्चव मौधनद्ञानतः परम् |  ततस्जिःदुगुखं 

शुषय' रविसंक्रमणे दिने | श्मायादह्ापि तन् 

दिय दच्चिणायने | वनो दशयुणं एय नराण।ञ्चो- 

त्तराये। चाद्दा पौखेमाष्ाप्रनन्त' घु षवमेष, 

ष्व | ऋच्तयायाच्चु क्त् लभेते दनिप्तम् ¡ ,‹ असख 

साम न्यदिवमश्ञानात् 

ञुगा- 

राअनिर 

५५ ; ६ । 
जादछ्व्रः कञ्चित् राला 

शुगयफजलदमेतेष् स्ञानद्नकम् । 

दानात् शतयुख' भवेत् । मन्वन्तरायां देन्य! 

द्यायां तेव च । साघद्य सितदप्रयां भोग्नाउन्यां तथे 

च| ततोऽ प हिपुखं षुश्यः नन्द्ाषां भवडुनभे  । दथ 

राद्शम्याञ्च युगाद्यादिसमं फर्म नन्द् षनञ्ध 

वार् गां सहत्पूे चदुग णम् 1 ततम पुण्यः 

दिमह्तुपूर्वके स्ति} | एश कोटगुणन्चोव सामान्य 

स्ञानतो हि यत् चन्दरोपरगसप्चे ष्वः दंथ्युणं 

ततः। पुश ऽष्यडरेदये काले नतः भतपुणं फनम्। 

स्वधामव सङ्कल्य वेव्णशानां पर्थ्थयः'' दति नरद्धवै 

` अ्रललनिख० ।५अपूरयत्सा जलगिच्व ज ङकरः नभः) 

जि जो अभिभवे ज्वार परण सक, अद् । जयति अनेषोत् 

जिगाय जिग्यतुः जिगयिय जिगय । 

जापयति-ते च्जोजपत् त | जगौष्णत । 

जेता जयात् 

जेष्यति | 

जेता जयी जितः जयः । '“लवव्यतिवनो राभोलच्डण्च्च 

मङूाचलः | राजा जयति पवो राधनग्कातप कितः" 

राम° बल्लवः प्रयोगः | भसृद्रव्या करस यो 

 यच्जयात तद्ध तत्”सतुः “दुर्योवनो दरौ भद् } लोभन 
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डोत्भा्द, ६५अ । "जनाव सख इनारं ख रामः 

कःवंलोकिकः" भङ्िः “नजतानन्तरं छि सौभाग्येन 

शिमाय सा" कुमार । ““जोयात् प्डितगप परतपविः 

ोरोपरेवक [द:"' चछग्धबो* सद्य ठुचन्तुस्वाने तिबन्तो । 

शति जयन्ति | “जयति जयति देवः” माटकेष 

बच्छस्याने कञ्चकादा, क्तिः । 

दध्मो भारतौ ककेखयतिः' काव्य | लय श्य 

खत्कञेखेन स्तापेशयाप्य् त्कपयोधनात् तख नमस्कार 

व्यञ्जकता यथाड काव्यप “यत्वेन च मम्ख्कार 

“नयरखङ्श्विरां भिति 

दूति ताभिः प्रत इतः" | दखभिभव- 

पूरय हये अयं दिक० । इद्धा पलदण्ड सुधि प्रच्छि 

` चित्र भाच छिमन्व सभाम् । कमेबुक साद्चितनथा 

सखान्नोहलप्वहाम् इय्, क्रः । अतं जयति देवदत्तम् खिर 

कौ०^९न्द्र' वाजं जापयत?" यज्*६।१।।५यद स्यध्वं व् 

ष्पाजि' जापतेयुः” 

च्छाशिष्यते 

ष्ठामेकाद्ुः स व्यडोजपत्'?भा्टर* ६२अ० र्ये शिच। 

ध्पजोजयत् दूति च।ट एगभाष शओचाषः| “गतं जिपौषत 

मादौ रुडातिर्ज कामिकम्" भाग०२।१०।२५ |“खगा- 

ताष्टाद्शतां लिगोषया'' नैष० | जेगोयते। कमणि 

अजोयत अजाय | ̂ प्राग्जोयत णा ततो मही रघुः 

अनि +खतिश्वयेन जये “वराय पजा अत्यजेपीत्?' 

अथ० १४।२।७४ । [रं " तद्य गच्छतः" सटः 

विति परस्परे आत्म | “व्य^तलिम्ये सचहोऽपि न 

आधि + धिक्येन जने"खपलांचाधिजोयाख' भटः । 

च्छतु+अनुदूपजये पञ्चाव्लवे च ॥ 

 भहोम्'” भा ा० ३।२४ चअ° | 

“कौ शल्योऽन्वजयत् 

व्यभि+आ'भख्यन जये | ^ते चान्द्रमसमेव लोकमि 

यन्ति प्रश्नो पुज {अंधिगमे च ५बेदच्तिनिराख्या- 
नैरथनधिकिमोघति" भा. शा" ८४६५ । 

द्यव+अधधरोलत्य जये | “यरपिध्वद्य तांस्यौरानवलित्य च 

लङ्गनमू* भा° आ» ७७६ । “अवजित्य चश धनं 

चादाय वशः" भा०पि०२१अ* | 

परा+पराक्रमपूयेकज्ञवे आक्म० | प्रराजयदे । «खं परा 

«परा “जनेनापि 

कतौ कुरख्य "कुमा" ग्लानौ कर ततन “परालेरसद् 

पा सहायद्धयापादुनना। 

ग्क।यनोग्ययः किर कौ 

इचा दशाननात्" भड्ः) 

जथभानोऽखाङन्नन्ा पनातज्म्"भट्टिः 

तां पराजयमानां सा परीते 

आच्च ।९।द ।^इ्माञ्च ध"यदौं लत्- | . 

अध्ययनात् पराजयति 

 जिच्रा 

प्रति +प्रतिष््पजये। “अलावि सोयया प्र्सेषोत* 

भार दो १३५ को । ५+य प्रतिजिमोषन्तन तान् 

समभिद् ताः००४९७६ शोर । 

ि+-वियेषेख अये ्याका० विज्ञयते ¦ %येन देवान् भहषवाच 

पार्थे । विजयते षेः" भा० पि ०१३५१ ् लो° ।"जनादादि- 

शिजिषीष्ाः । “दैव्य कुलं विजिभ्य* भह 

जि लिर्दा+वानकि | चयो २पिथ्ाचे पुण्श्ाश्चरयो० 

जिकन् ए खदतिनिबन्धकारके विद्ध रे। 

जिमन्न इण गम-कल शन्व्च । प्राणवायौ उच्छ्षणदट्० । 

जिगर्जिं एन्ग-बा*ति दिष्वञ्च । आच्छादने । “जिनां 
मिन्द्रो अपलगुराखः"द्० ५।४९।४ ““जिगर्ति* मरेन्त 
आाच्छरादयन्तस्” भा० | 

जिगोषा श्लौ जित् भाते च । !जपेचायां गप्र, 
१खद्यमे श्च मेटि° । “वव्रखन'जगोषया?>रघः | ““चमा- 

ता्ादशतां जिगीषया?” नेष | 

जिघन्न ए* जिघां §-+एगो- । चिव । श्यो म खहुव्य 

खत वा जिचन्न +" ऋ०२।१०।६. "जिदन्न जिचांदः*भाग। 

जिषव्सास्लो चत््भिच्छा खद्-खत् चसादेशः भन्वे ख। 
 १भोजनेच्छायां रलृधायां हेम च| [चभरः | 

लिघम् नि खचुमिचछति अद्-सनृ-षणादेे उ । चु खति 

जिघांसु लिनइन-खन्-छ | इननेच्छो ^प्रशान्तचेष्ट इरि 
निरचाद्धः?" भा० श्रिषौ पु* हेमच० | 

लिष्टका स्तो चह--खन् भावे अ । सह्चेच्छायां “पटुरपि 

प्रियक्षण्ठजिषटक्या!' रचः । 

जिघ्र नि° चातर थ जिघ्रादेशः । त्रायकश्चरि “सानौ 

निश्वशितिऽष्यश्यति भनोलिघ्रः सपल्लीजनः'" सा० ट् 

“ख त्तिच्ः पुष्पगन्धानां पतङ्ख म्ल पिना वयम् "?भङ्ि ॥ 

जिलिनौ सती ज्िगि-गनौ खनि ,(जिङ्को) रतायां भावप्र* 

("जिद मधुरोष्छा च कषाया योनिश्योधिनो । कटुका 

नरणद्कृट्रोगवाना तोखारद्ृत् पट १"भावप्रः , [अमरः | 

जिङ्को स््लो जिगि-गतौ चच् गौरा० ङोष। मद्ि्ायामू 

जिज्ञासा स्त्रीन्ना-भाये अ | {ज्ामिच्छायांर्तदथेविच्ारे च| 

थातो धम्मं जिन्नासा'्जर्^। थातो नद्यजिन्नाखा 

शाण । उभयत्र विचराथक्ताकरे दवा “इःख- 

न्रयाभिचातात् जिज्ञासा ठदण्धातके हेतौ”सां*ङा*। 

जिन्नासु तिर क्राठभिच्छः न्ना--खन्-ठ) र्रातमिच्छौ 

श्खलच्ौ च “चकवा भजन्ते माम्-““आर्तो लिन्नादर. 

योदःक्ानो च भरकम !*' गोता । 



जित 

 जिन्ञास्ि ग° अय. जिन्नाचा राजद्° परनि° सालोपश्च। 

्सख्विजिन्नासाय्ाम् । 

जित् लि° जि-किप्। जेतरि । “मारजित् शोकलि- 

च्निनः'""अमरः ““सखलिता यजेत” ““विञ्चजिता यजेत?” 

चति । “वजेत वाश्वमेधेन खजिता गोषवेन वा'” मचः 
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जित लि्गजि-कम्् ख क्त । शणराजिते र्पराभते | भावे 

क्त! ३जये न° । तदखास्ति अच् । ४ह्ेदुपासकभेदे 

प° हेमच, । 

जितकाथि ए° जितः अभ्यासश्ट् तवा ददोरतः किः 

छर्यिन । उद्खटौ योधमेदे नोलकयठः ` 

जितकाशिन् त्रि जितेन जयेन काशते प्रकाशते काश 

क्यनि । १जजिताइबे, जयिनि हेमच०। “निरुद्धो 

रणे बाणो जितकाशी महाबलेः" रिव १७७ ० । 

जितक्रोध लि जितः क्रोधो येन 1] शक्रोधश्न्ये श्विष्णौ 

घ “सनोर जितक्रोधो वौरबाद्धविदार णः" विष्ण् सं ° 

“वेदमयो दां स्थापयन् खद्धरान् हन्ति न तु कोपवशात्” 

भाष्योक्तं: तख्यासुरदहननाय न कोपः किन्तु वेद्म््था- 

-दारन्चाधं र्वेति न तख कोपशालितेति बोध्यम् । 

जितमन््,रण्् भयत । ““वननष््पो ऽनन्तच्रीजितभनय्, - 

भेयापडः” श्ष्युसख 1 

जितनेमि इ° जिता नेभिरत्र। आश्वल्यदण्ड हेमच० 

जितलेाकं ति जितः आयत्तद्लतः कम्मदिदारा लोकः 

ष्वर्गादिरयेन । दरटापूत्तौदिकम्बं भिः च्ायत्तोकतखगे- 

दिलोके धाम्िंके “स एकः पितृणां जितनोकानामा- 

्रयये शतं पितणां जितलोकानामानन्द्ः शत 

जा. १४।७.१।२९। “पितुं दक्किणमागौज्वायिनास् 

चराद्धपिर्डपितुयत्तादिकमेभिः . पितुतोषणद्वारा जितो 

लोको यस्ते यद्वा जिता लोका येधामिति जितलोकाः” 

भार । रच्छभिभूतलोके बि* । 

जितवत् वि° लि+क्तवत । १कतजये च्न्ियां छप सा च 

उश्यीनरब्ट पस २कन्यावाम् । “अस्ति मे मानभे लोके 
नरदेवा त्रजा श्वो । नाम्ना जितवती नाम ख्पयौवन- 

शालिनी | उशोनरश्य राजैः सत्यसन्धख धौमतः । . 

इदिता कथिता लोके मानुषे ख्पसम्पदा"'भा० ०९९ 

जितव्रत वि जितभ।यन्तोरतं ब्रत" येन । #्ायत्तोलतन्नते 

वंश्ये २ इविद्धानएलमेदे ए “विधा नाद्वविधानौ 

विदूराषत षट छान् । बह्हिषट् गयं शक्त लब्ण' सत्य 

जितव्रतम्” भाग० ४।२३।८। | 

जिता 

जितत ष जितः अन् येन । शपराजितरिके रिषएजय- 
कत्तेरि । २अह्ेतां पितुभेरे.एु° हेमच । 

जिताक्तर लि जितानि खायत्तोकतानि अक्षराणि शोधः 

तद्वाचनपाटवादि येन | दष्टिमानरेख दच्तरवाचनशक्ि- 

युक्तं । 

जिताव्मन् लिण्जितो वशोरत आत्मा इन्द्रियं मनो वा येन । 

 ¶जितेन्दिये ? २खाद्गभागा ह" देवभेदे पु° कौ सिमच्छडट् 

२०६१० श्यम् । 
जितामित्र लि जितः अभितो ब्रेन । शत् पराजयकततैरि 

र्जितकामादिरिषएके च । श्तिष्णौ एुण्शब्टरला*^“अजो 

महाह: खाभाव्यो लजितामिलः यमोदनः"' विष्ण. स° ̀ 

«लिता अलित्रा अभ्यन्तरा रागे घादयो बाह्या राव- 

शादयख्च येनासौ लितामिलः'?मा०। 

जितारि इ* जिना अरयो आभ्यन्तरा रामाद्यो बाहाञ्च 

रिपवो येन । शुद्धे लिका° रन्ता त्पितरि हेमच> 

श्ितशत्रौ गत् जयक्ारिखि $कामादिरिएजयकन्त रि 

च्व लि° ५अविच्ितो न्दप्ख पुत्रभेदे ५० “खविच्वितः 

परित, शवला वौव्येवान् | आदिराजो विराजश्च 

शालमजिञच महावलः। उच्ध:अवा भङ्गकारो जिनारिञा- 

टमः खटतः?? ना च्ा० ६४ चा० | 

लिताष्टमौ सती चाच्विनलष्यादस्यां जोम्नवरहनपूजाव्यङकम्- 

तायां जोभृताष्टम्यः तत्र॒ कन्त व्यञ्क्ञं॒त्रमत्कारचि° 

भविष्योत्तरे“इमेमाख्यसिते परे अष्टमो या तिथिर्भवेत् । 

इतसौ भाग्यदा श््ोणां ्ड्याता सा जौोवपुत्तिका। 

शालिवाइहनराजख एनो जौम्तकहनः । तद्ां पूज्यः 

ख॒ नारोभिः घलरसौमाग्यलिपरसया | प्रदोषसमये 

स््लोभिः पूज्यो जोस॒तवाहनः । पव्करि णो विधायाथ 

प्रागे चतर ्छिकाम्”" | विण् भरो त्तरे “पूव॑दय्.र 

परेदयुवां प्रदोषे यत्र॑ चाष्टौ । तत्न पच्छः खदा 

स्त्रीभिः राजा जोसतवाहनः”” | तधा च यदिने 

. प्रदोषव्यापिनी अष्टमी तन्नौव व्रतम् । उभथदिने चेत् 

परदिने निसन्ध्यव्यापित्वात् | उभयदिने प्रदोाव्या्त 

छदयगामिन्यां तदुक्तं निर्थयार्टतसिन्ौ “लच्छी 

वरतं च्य दिते शशाङ्क यलाषटमो चाचचिन्ष्ण परते । 

नलोदयं वै कुरते दिनेश ! तदा भवेच्जौवितुतिंका 

सा” इति अखामदटस्यां स्तीभिने भोक्तव्यस् ५ च्िन- 
स्थासिता्स्या याः श्ियोऽच्न' ह मुञ्लते । तवत् ` 

सण भवेबुसता वेधव्यञ्च भवेदुभरुवस्'›व चनात् । 
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जिम 

जितादव इ* जितः थलुरा हवे येन । जितकाशिनि हेम०। 

जितेन्द्रिय लि* जितरनि वथोरतानौन्द्रियाि येल । 
ययेटमिन्द्रियपुचारप्रतिरोधिनि +बथोकतेन्द्रिे “चत्वा 

स्या ददा च भृक्खा घ्रात्वा चयो नरः] न ष्यति 

म्लायति वा ख विनयो जितेन्द्रियः" "मन्तं इभेविषाद्- 

भन्ये रशान्ते जने। इन्द्रियजपञच शौ चकार: खत्म 

दशेनयोभ्यत्वे च हेतः। यथोक्त" पात+ खूः* भा. 

“ सत्वणुद्धिसौ मनस्य कार न्द्रियजयातदेनयोभ्यत्वानि 

च"पात°ख०।' ` षवन्तौति बाक्ययेषः शुचेः सत्वशद्धिसततः 

सौमनद्यः तत रेकाय्तु तत इन्दरियजयस्ततश्ात्मदभैन- | 

योग्यत्वं बुद्धिसत्वख भवतोति । एतच चस्वैवयांदधि- 

गम्यत इतिः" भा०] २कामहद्धिटच्ते एु* शब्द्ार्ध॑चि० | 

जितु(त्त)म भिधूनराशौ “क्रियतावुरि लजिठ(्)म कलोर. 
रेय-पाेय-यूककौ पालाः । तौचिकाकोकेरो इद्रोग- 

चान्त्यभ' चेत्यम्” ज्चो°त. मेषादिसंन्नोक्तौ । च्यतिशयेन 
` जित् जित्तम २अतिशयजययुन्गो वरि [काषमयपदाधभेे 

जित्या खलो जि-कयम् । दरूढले -ल्टसूनिरभोकरणायै" 
.जित्वन् नि जि-कनिष् । जवशोले । ततः कथां" चतुरण्या 

फिञ् । जेतवनायनि लिलनोऽदूरदेादौ । 
जिल्वर लिलि-करप । जयशीले “चराध्वरे चर जित्वरे” 

“शस्त्राणु् पायं खत जित्वराशि'*भद्टिः ““करदोंतमभ पालो 

ग्नाट भिजित्वरेदिं षाम्” भावः । करः टिङढाण 

जिल्यादिः पा ने पाठात् स्तियां डप । छग्ध सते 

शित्त्वात् ईष. इति मेदः । सा च भकाथीपूव्या 
` लिक्षार | । 

जिन् उ"जि-नक् | १बुदधे अहच्च नवो भेदे रेषिष्णौ 
च हेम. । ४अतिषद्धे छा. । ५ जित्वरे लिशेदि. 
लख दमण । जन जिनसम्बन्विनि तिर“ स्तिना पीड्य . 

मानोऽपि न गच्छे च्जनमन्द्रिम्''। तदौयभते च तच्च 
च हच्छरञ्ट् ३८० ° दशि तस् । 

जिनसञ्जन् न° द° । जिनन्डडे चैत्ये विहारे हेमच | 
जिनेन्द्र ए" जिनानामिन्द्रः जिन इनदर षव वा 1 दधे हला. 

रेव्याकरणक्ारके विदङ्गरे च ।- साचे अण । तन्ना 
“प्राशिन्यमरलेनेनदराः लयन्यद्ा{द्थान्द्काः' कवि 
कद्दूमः । 

जिनेश्वर ए^ ६त° । बद्धे केच । 
जिम भवे श्वान पर. सकण्सेट । जमति चजञेभास् । रदित् 

जा भत्वा जान्वा जिवः । “जेमनं जेष आहारः "अमर 

[ ३१२० ] 

जिरि हिंसायां खा^परग्डकनशेट. । जिरिणोति अजिरा- 

यौव । चयं वैदिकः | 
जिलिक इ दच्िणस्े देशभेदे, सोऽभिजनोऽख अख । 

तद्ध राजा वा खख । जेश्चिक पिलादिक्रभे नहे थ- 
वाखिनि रन्न च बह्कषु नख लक् । नहेशचवासिष 
तच्च.पेष॒ च ब० व०.। “जिङ्धिकाः कन्तवाच्ंव सौग 
दाननकानमाः"भा० स €कर | 

जिव प्रौखने भ्या पर० सक शेट इदित् । जिन्वति अलजि- 
ग्बोत् जिजिन्व इदित् नोपधालोपः ` जिन्वते + 
“भूभिं पच्छ न्धा जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः” ऋ० १। 
१६५।५१। “इन्द्रे जिन्ितो भखिरागमन? अव+ 
६।९१।७] ““रश्जिरसि शयद्छ चय' जिन्व सरित् 

मर्तो” ताख्डवश्त्रा०१।९ | “पां रेतांसि जिन्वति" 
ऋ० ८।४४।१६ । “बदा त्व प्रा ! जिन्वसि"? ११।४। 
१४। इनौ -च अक. | वेदे अख्य कचित् च्यात्म “ब 
जिन्वते जठरेष॒ प्रजज्नोरन्”” ऋ० ३।२।१११ “*चिन्वते 
बं तेः” भा । वेदे नमध्यसयं व अयोगात् शब््कलसद् जे 

अन्त्यस्य वान्तस्यले नद्ध निवेशनात् लिम्बतौति प्रयोगः 

दशेनाञ्च चोश्छलभ्बान्या  मत्लवब्द्स्लोमम हानिधो 
जिम्बतोति आौटरान्वतया रूषयृद्धेनं प्रासादिकनेव । 
कतिकस्सद्रुमे ऋन्तःस्यवान्तमध्य पाठात् धिविवातोशिव 

न सध्यत्वस्यो चितत्वास् । 

जलिबाज्िव इस्त्ो जोवञ्ञोव-टषो* । नकोरखगे न्द्र 

जातित्वात् च्तियां चगेष् । 
जित्रि इ^कृ-र्पक् रख जः । १, २खगे च सि° कौ° । 
जिष सेके भ्वा° पर, सक° खेट । -जेषति अजेभोत् । 

उदित् जेचित्वा जिद । जि्ट+ 1 
जिष्णु इ" लिष-गुच्.। शिष्यौ हेम च २य्दर २अच्ज्'ने 

च इेजोनरि लि भेदि० । नत्च्ज् ने जयशपेले च । 
“यश्चनाद्दो परिग इ खभ्डलदुनिजिष्णु जिच्णु रभ्टलोष् 
वारम्" ““भूसुज परोकलिष्णवः' साः “ख 
इरापो , इडो दमनः पाकथाखनिः। तेन देव 
मरुष्येणु जिष्ण् नामाऽख्ि विच्खतः'" भा. विर ४४अख० । 

इन्द्रं “जयं च लिष्ण चः जयता लिनद्रमेदिनौः' अथ० 
११।६।१८। 
जिष्णु रच्यते" भ1०७०६€& ० । जिष्ण् नामनिरक्रौ ¦ 

जिह्म निइा-मनु अननु. णोः त् आ्ोष्चः.|. १ कटिके रमन्दे रेतग- 
रचे न“ भेदि । “शचिर्तालिद्वौचिनः" कठसं° । 

विष्छौ “विष्णुिक्रमणाहुवो जयनात् 

। 
। 
। 
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जह्वा 

““ज्ञिद्ध' त्यजेयुनिंलांभमशक्तोऽन्येन कारयेत्” याश्न०। 
“्द्ेमाह्हितमजिद्धाधियास्” माचः४कपटे न° “तदाशु 
कत्त. त्वयि जिह्मद्यते” किरा० “जिद्ध' कपटम्?” 

मद्धि । ५ पिशिते लि'जिद्धवारभपो त'"क०८।४।५। 

(“जिद्धवारं पिष्ितद्वारम्"" भा० । £ अधस्ताहत्तं माने 

च । “जच्चावुक्न -चक्रतुजिद्धवारम्*क° १।१११६।११। 

^(जिह्यमधस्तादत्तेसानस्'' भाग अप्रसन्ने च । «विधि. 

समयनियोगाहोचिसंहारजिद्धम्" किरा० ˆ "जिद्धम- 

प्रसच्नम्' सद्धि° । 

जिग उस्त्ौ जिद कुटिलं मन्दं वा गच्छति गम-ड| 

खपे स्त्रियां जातित्वात् डेष् । रेमन्द्गे लि° मेदिर 

च्तियां टापः। “बतं चक्रो विनाशाय जिद्धगानां 
्तत्रतः'? “ख हृ जि द्धगान् खकंस्तीव्रकोपसमन्वितः'? 

भाग आ० ६ अर | [शन्द्र, स्तियां जातित्वात् ष् । 

जिद्भमेहन स्तो जिह्नः मन्दः मेहति मिह-ल्यु । भेके 

जिद्धययल्य ष. जह्य कुटिलं थल्यसखात् । खदिरडकते चटा 
जिच्या शिन् लि* जिद" मन्द्मञ्जाति अश-खिनि | मन्द्. 

भोजिनि ततः अपव्ये श्ुश्वा* ढक । जेद्याशिनेव तद्- 

पल्य प° स्तनी) 

जिह्ृल लिः इल-अच् बा सन्वञ्च जिच जिद्वाव्यापारं 

काति ला-क वा। भोजनलोलुपे । “शाङ्ग सत्वा पर- 

श्राङ्खे भुञ्जतेये च जिह्णलाः । ण्तन्ति नरके घोरे लुप्र- 

पिख्डोद्कक्रियाः" च्रा° नर । 

जिदह्ा स्त्रौ लेढग्रनया लिड-खादे व““येवयच्खजिद्धे त्यादिना" ` 

नि" । १रखाखादकरणे इन्द्रियभेदे र२तदधिष्ठाने गोलके 

(लिष) ख्याते पदा्े* च। तदिन्दरियख्य जलौयत्व" 
नि > समथितं यथा “रन. जीवः गन्धाद्यव्य- 

कत्वे सति रसब्यञ्चकत्वात् सक्त रसन्यञ्जकोदकवत् 

रसनसन्निकरषे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वे खतीति विे- 

शोयस् । नदखयाधिषटाटदरेवता च प्रचेताः ५दिम्यानार्कप्रचे- 

ऽश्रोव्यादि» शा० ति° उक्तः| अग्ने सिंहा सप्र तनच्रा- 

भानि कालो करानौ च भनोजषा = छलोद्िताया 

च चधून्नयणा । स्फ् लिङ्किनी विश्वरूपी च देवी लोलाय 

माना इति सप्र जिह्खाः" खण्डकोप०।^तख्याः कफादि- 

टोधात् लच्च खादिकं भाव°प्रः दितं यथा “शाकपलनप्रभा 

ख्त्तास्फ्टिता रसनाऽनिच्धात् । रक्ता श्यामा भवेत् 

पित्ताज्ञिप्राद्रा धवला कफात्। परिदम्धा खरस्यशां ष्णा 

दोषत्रयेऽधिके । सेव दोषहयाधिक्ये दोषद्दितयलच्चा'? 
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च्यस्य ज्ञोवत्व भरत खारू ख। जिह्वलः| इन्द्रिय 

्रिरत्वो तथात्वमिति ठ युक्तम् । श्वाक्ये निचः 

जिद्वाजप इ जिङ्खया जपः । ““जिह्ञाजपः स्र विन्नयो 

केवलं जिह्खया बुपेः"तन्तरसारोक्त जपभेरे.। “ख्ख जेपा- 

दिशिष्ः खाइपां देमि सेः । जिद्वालषः अतयुः 

साहस्तो मानसः खटतः”" तन्तरसा° तत्फलखक्तम् । 

जिद्वानिरलेखन न° लिङ्क निसिंख्यतेऽनेन जनिर+लिख- 

करणे ल्युट् । (जिव आाचड्ान) द्रव्यभेदे त्ञच्चणं यषा 

““जिद्धानिेखनं खेम शाजतं ताख्ज तथा । 
पाटितं ख्छदु तत्का इटदुपव॑मयं तथा 1 

दन्तघावनयोम्यक्ाठम् । दशाङ्गकू ग्ट ल्जिग्धः तेन 
जिह्वां लिखेत् छउखम् । तच्जिङ्ामववैरखदौर्मन्धय 

जताहरम्'” ५।१* प्र° | 

जिद्धाप एरी जिह्धया पिबति पा-क । #कल्,र रव्यात्रे 

विड $भज्ञ.के च शब्दरल्लावली ५चि्रकव्याघ्रे 

विश्वः । शिवां जातित्वात् सैव हेष | 

जिह्वामल &त०। जिह्ाख्ितभले कल्के लिका, । 

जिद्नामूल न° त° । जिह्वाया मूले | तत्र भवः ङ । 

जिह्वामृलोय अयोगवा हान्तगेतवणेभेरे । “जिह्वाम् ली- 
यख लिह्धाम. लम्" सिन्कौ०। सच कखयोः परवोः 
विस्मख्याने जातः। कवर्गे च“जिह्नामृले त ज्ञः परोक्तः” 

शिक्षायां कवगैख जिह्ञाम् लस्थानल्वोक्तो तथात्वम् । 

जिह्ञारद ए.ख्नी° जिह्वा रद इव यख । पचि हारा० 
तख जिह्वाया णव दन्तकाग्यं कारित्वात्तथत्वम् | स्तिया 

जातिलात् छोष । । 

जिह्वारोग इ* खखरोगान्तगे तजिङ्खा गतरोगमेडे । वज्ञ 
शादि भावप्रः उक्तं यथा । । 

“वातजः पित्तजञ्चापि कफजोऽलाससंन्नकः । उपाज- 

हिका च गदा जिह्धायां पञ्च कोर्सिताः। तत्र ववजं 

त्त णमा । जिद्धाऽनिलेन कुटिता प्रसप्रा भवेद्ध शाक- 

चदनप्रकाशा । स् टिता मनाग्बिदोग्णौ । प्रप्रा रसा- 

नभिन्नतया दप्रव | शाकच्छदनप्रकाशा शाको मरूमूमि 

जातो हमः तदत् कण्टकाचिता । यित्तजमाह | 

पित्तात् सदाहेमपचीयते च दौर्वः सरङ्गौरपि कणटकेख 
कफजमाह | कफेन गुः ब्धलाचिता च मांोच्छयेः 

शालमलिकणटकाभेः। , बह्धला स्वला। मांसोच्छ्यैः 

सांसजकरटकेः । अलासभाह । जिद्धास्यले यः खयथुः 

प्रगाढः सोऽलाससंत्नः कफर क्तमृत्तिः । जिह्धां बरक 

तत्काष्ट 
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स्तमपयति पद्ध भले च जिह्धा भ्ट्मेति पाकम् । 

कफरक्तमतति ः 

कफरक्ताभ्थां मृत्ति यख्य ख कफरक्तज इत्यणः । जिह्या 
प्रगाद्ः प्रक्ेख गाढो दारूणः। 

स्तम्पेन वायुरत्र बोडधव्यः । भ्टशं पाकेनेति पित्तञ्च अत- 

च्तिदोषनजोऽयस् । साध्यत्वश्चाख्च । उपजिद्जिका- 

- माह | लजिङ्खाखष्टपः चयथुच्च जिह्वाछच्नाम्य जातः 

। कफरक्तयोनिः। प्रसेककख्डपरिद्ाहयुक्तः प्रकथ्यतेऽसा- 

बु पजजिद्धिकेति । जिङ्धास्र्पः जिद्धाग्रालंतिः"भावप्र° । 

“पक्ताच्रहर णाद्व जिङ्कारोगः प्रजायते" शातात° । 

जिह्वा ल्य एु* जिह्वायाः शल्यभिवा स्त्यस्य अच । ख द्रक्ते 

राजनि । 

जिद्भावत् इए यलुरैदीयवंशान्तसतषिभेरे । “खथ वंश" 

इतय् पक्रमे । -जिज्गावतो बाध्यो गाच्लिद्धावां बाध्योगः” 

आनणा० १४।६।४।२२। रजिङ्धायुक्तो ति०। स्त्रियां डप् । 

जिह्णाखाद ए" जिह्वया खादः । लेने (चाट) हेमच° | 

जोति स्त्ली जि-क्िन् बेदे दोषेः | जये ““अजोतयेऽहतये 

परस्य खस्तये' ऋ ९।६६।४ । “अजोतये अजयाय'? 

भा.। लोके तु ज्या-क्तिन् सम्प्रसारणे “अचः दति 

पा० सस्म्रसारणख दोः । रदानौस्ती। 

लोन लि° च्या-क्त सम्मसा° दीषः | जोर अमरः ““जोन- 

काम् कवस्त्रादन् एयक दद्यात् विशुद्धये" मतुः । 

जोमरूत ए जयति भमः, जोवतेऽनिजेन वा । जि-्तं । 

"जेखट् चोदात्तः दौ्च"? । जोवन्छोद्क्ख मतः 

बन्धो यद्छोति वा जौवनं जलं स॒तः बद्धमनेन | 

डः वज्धने कम्पमणि क्तः एषोदरादित्वात् साध । 

व्यानं जीणे' च्या-सं* किप्, जिया वयोहान्या 

सतो ब्ध इति वा जीवनं छद्चति वा षो°। 

१ पेते रमेषे देस्तायां ४देव ताड्टच्चे च अमरः ५इन्द् 

ईष्टतिकरे ऽघोषकलतायां च हेम मेघे “यथा जौोमत - 

शब्देन स्त्नोणां लाखोऽभिजायते" इन्दुभिपूलामन्त्रः | 

८ “जोमृतेरपिहितखादरिनद्रकौ लः" किरा० । “जोमृतस्धेव 

भवति प्रतोकस्'” ऋ० ६।७५।१ “शप्रतिचर णविषङ्करेफाः 

ख् र थां यवव्यालजोम् तलोलाकरोहामशङ्खाद्यः” ह° र० 

क्तो रदण्कभेदे तथा च रएकाद्शभोरगसेः रचितो 

जोम ताच्छो दण्डकः । खाये क | जोसृतक तेष्वथ ष । 

जोमूतकूट पुर जोम तो मेषः कृटेऽखे । .पवेते ारा०। 

जोमूतकषेतु इ बिद्याधरपतौ राजभेदे लोम् तवाहन 

। , पितरि । मानागन्हे दश्यम् ) 
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जोमूतमूल ए"जोम्तख्य छस्तकख मलाव मलमख । शचा 

शब्द्रला०। 

जोमूतवादइन प° जोमृतो मेधो वाहनमख्छ । भेचबाडने 

११ब्द्र अालिबाहनपुत्े रन्धपभेदे जितारमीशन्द् 

दश्स् । जोमतकेतोः विद्याधर शघुत्रे च तत्कथा 

नागानन्द इश्या। 

जोम्ूत वाहिन् पुर जोमतः मेचदिश्य वहति ऊद्खं 

गच्छति वड-शखिनि । धमे हेमच० । मेचानां ूमादेवा- 

विभवात् तद तथात्वम् । 

जोर ए"ज्या-रक संप्र्दीषैः । १जोरके, र्खङ्गे,श्यणौ च| 
मेदिण्जोरौ रक् च” उणा०सौ०ज्-रप्रत्ययः षान्ता 
देशः ।४जवशौले ५ च्िपरे च उच््वलण्जोरदाचुः | “उत नः 

छद्योत्ा जोराश्ः"ऋ०१।१४१।१२। ““जोराश्वः क्िपराश्चः” 

माण संज्ञायां कन् । (जोर) खाते पदार्थे मेदिनि । 

मद्नपालनिषर्टो तख ज्ञोवता तद्भेदा युणा- 

ओोक्ता यथा “जौरकं दोधकं शुक्तमजाजोकण- 
जोरकम् । जौरक जरणं लब्ण् वघेकालो चगन्विकम् । 

कालिका वाष्पिक्ञा $ुच्चिकारवो चोपङद्चिका | एथ्वीका 

चखदो ट्वो स्थ लजाय् पकालिका । जीरकलरितयं 
खच क्ट्ष्ण दीपनं ्च। संप्राह्कि पित्तलं मेध्य 

 मभांशयविशुद्धिकत् । चचुष्र पवनाश्चानयुलमच्छदिं- 

बलासजित्'" भद्नपालः । 

जौरणा ए" जरक+-षो० । जीरके राजमि° । 
जोरदानु षएन्जीरं लषिप्रः जवशोलं वा ददाति दा-ज ।१जब- 

शोलदाने, रचिप्रदातरि च “(विद्यामेषं हजनं जोरदा- 

स्" ऋ° १।१६६।१५ “जोरदा्वः जपशोलदानस्'” 

भा “जोरदानूरतो दध्वव्योषधीषु गभेम्' ५।८९।१ 

` “जोरदाचः चिप्रदानः” भा०। 

जोरि ए जयंति दु-बाशरिक । मष “र्तन्ति जीरयो 
वनानि" ऋ०६।५१।६जोयं न्ति इति जरयो मषाः” 

भा. ज-अन्लम् तसय रिक् । रजारके रेञ्भिभावके 

च लि “'पृजोरयः सिते सभ्नपरक् एक्” ऋ° २।१७।३ 

“न्ञोरयो जरयितएरः”* भा०। 

जोरा तिर ज-क्त। १जराबुक्त २एुरातने च ऋअमरः^व्वाषांसि 

जोखानि यथा विह्ाय"गौोता। “जीषंमन्न' पशंसोयात् 

खञ्च ग्ट हसागतम्* चाणक्यः। र्थैलजे न° राजनि० । 
शद्रा र्निना कत पाके नि०।“अजोधँ भेषजं वारि जोय 

वारि बलप्रदम्" पद्यम् । 

कक ~ तकत प 
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व्यमेदे जोर्यतासाधनद्व्यमेदा ज्य मञ्चयाक्ञा यथा 

“नारीक्ने फरेष॒ तण्ड तमथ चौरं रसाले हितं जब्बोरो- 

त्रस ते सचितः घर्भिसतु मोचाफले गोधभेष च 

ककटी शिततमा मांसात्यये काञ्िकं नारङ्ग गुड- 
मभचश्णञ्च कथितं पिर्ड्धारके कोद्रवः। पिष्टाच्च सलिलं 

` पियाल्फलजे पथ्या सिता माष्जे खर्ड' चौरभवेत् 

तक्र कतं कोष्णाभ्ब, कोलम्बङे | मतये चतफलं त 

लौीणथमनं भध्वम्ब् पानात्यये तैलं पौष्करले कट्प्रशमनं 

शेषास्तु बद्धा जयेत् । पनसे कद्लं कट्ले च तं धुतः 

पन्कविधावपि जम्ब्,रसः। तदुपटरबशान्तिकर लवं 

 चव्ेष च तश लवारि वरम् | नारिकेल फल तालवोजयोः 

ते वदन्ति खनयोऽघ 

 दाड़नाम- 

पारन' य इह तखड,लं चिदु: । 
त्ख लान् च्छोरवारि परिपाचयत्यपि। 
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च फलेन पाचयेत् पाकमेति बकृलं खम्नतः । मधज्ञ- 

भाल्रन्धपाटनानां पदण्खञ्ज रकपिलयकानास् | पाकाब 

पेयं पिचमदैवोजं तेऽपि तक्र प्रवदन्ति प्यम् । गो- 
धममाषहरिमन्यदतोनसद्कपाको भवेदिति च॑ माद्र 

खपतकेय | खल्जरिका पिसक्शेरुखिताद्ठ थल 

श्टङ्गाटके सधुफलेष्वपि भद्रङस्तम् । . पिभितपनस्योः 

स्याद्ाच्नवौजेन छंशरमह्घ्योषितक्लोरयोः 

सेज्खवेन | चिपिटर्पारि्खतिः ख्यात् पिप्मलोदीपिक्ाभ्या 

मपद्हरति ठषाम्पो वदलानामजौ्ंस् | कपू रपूगोफल 

नागवह्लोकाश्ीरजातोफलजातिक्ोशम् । कस्तरिका 

सिद्धकनारिकेलजल' पचत्थाशु सख॒द्रफेनः। श्यामाक 

नेवारकलल्यप्रषटिनिष्माबकङ्क, दधिमसतञस्तु । 

कुलल्यौ तिलतेलयोगात् जटान्ट्नादख नि डइन्त्वयालम् । 
क्ेरप्रद्गटस्टणालण्टदी खच्ज°रखग्डा च्छपि 

नागरे | पलाशमस्नाम्बु तयाद्रभो वा रशो निडन्या- 

दरस भिन्त जातम् | अन्तेन केनाप्यथ व्योष्णेन कोष्णा- 

म्बरमावा ठतमेति पाकम् । तिलादितेलान्यपि का- 

द्विक्षिन सच्जंस्य मच्छ पनसामलक्यौ | जिमन चित्र 

बद्धमांसमत्द्यभोजो खौ खात् परिपीय शक्तस् । इत्य- 

ड्. केवलवदङ्किपकमांसेन सतख परिपाकमेति । 

कपोतपारावतनौलकण्टकपिञ्जखानां पिशितानि जगन् । 

काशस्य मलं परिपेयष्ण' + ॥ मवेच्चा बशो न 

भतम् । व्योतैः रशाला सुरभोयवस्तुमण्न 
कोष्णन विपाकसेति! श्य चैन ह्मारिगारौः 

पाकः 

चिद्धा- 
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$घ्र 

जोषं 

पयोद्धिक्लीरषटपेवि पाकम् । वटो बेखवाराङ्खवद्गेन 

फेनो श्रम पेटः शिदयनोजेन याति । कणाम्न्कतो 

च्ड डका पूपकारेविपाको भञेच्छस्कुरोमण्डयोश्च | 

चाविद्गोधागण्ड़ काशचित्रतेलाद् यावत् च्षारात् कोल. 
ज्रुनादयोऽपि | जीव्यं न्तयेव" पायो खद्रयूषात् साख- 

दृादष्यारनालं खाय । तप्र तप्र डेमवा तारमम्नौ 

तोये चिप्र सप्ररतस्तदग्भः । पोत्वावशनर दौषकालो- 

पपन्नमम्भो जो शोवतेषः जहाति। पाक्ङ्धिका 

केखककारवेङ्गौ वा्तांकुवथादःरमलकानाम् | चषोर 

सिद्धार्थओो मेचवरब्य पक्ता । 

मागरङ्गजभ्वीरयोः कोद्रवको 

जरामिरागेःरकचन्द्नाम्थासम्येति शोच 

कालाबु पटोलकानां 

अएर्टीसतोनख 

निदन्ता | 

च्च 

बहशो न मृनम् | पटोलवंशाङ्क रकारभङ्गो फलान्य 

लाबनि बहनि जग्धा । च्चारोदक' ब्रह्मतरोनिणौय 

भोक्त" पुनर्वाञ्छति तावदेव | विपच्यते शरखको गुन 

तथालुकं॑तख्डुलतोयपानात् । जम्बोरनोरेख निशा- 

रखोन" इस्देन दशे परिपाकमेति । च्च, कसिद्धायक 

वास्तुकानां गायविसारकथितेन पाकः । ` शाकानि 

शर्व्वार्यपयान्ति पकं चारे सदयस्तिलनालजेन । . 

चपास्नातक्ोदुस्बरपिष्यरोनां फलानि च उृच्चवटादि- , 

कानाम् । खः, शामन प्य पितोद्कैन पिवालमच्जला च 

कदुष्णकेन । स्तेहाज्ोख रोगिणां इद्रद्णः ज्वालां 

स्तो हन्ति वेरचक्ानाम् । माषो भूयान्निभ्वस्लेन 

पाक्चिश्चा सञ्चत्यस््तां चयोगात् । चष्णोन शीतं 

शिशिरेण चोष्णमन््ेन च चारगणो गुणाय | सेन 

बौोच्छ' वमनातियोगे सिता हिता खादिति काशिराजः । 

ताच्वलमध्वेस्थितचश्केन संददते यद्ध शं नरसख । 

सेकेन वा केवकाश्चिरेन | खाय गख्ड.षमसौ पिद्- 

ध्यात् । शोतोद्कं नखज्ञरोगहारि नारीपयश्राञ्चन- 

रुग्विनाणि | रलोदकं धूमगदे प्रशस्त" घालोप्रलेषो- 
$तिविरेचनेध | स्टगख मांस चअमजेःङ्रलं प्रवातः 

सरतावसाने | चछीरोष्या सेन्वयसखाचितन्तु दागार्ड- 

शक्तः सरतातिरेके । खभखपूरणञे तिलतेलतः खव. 

पूर्वमेष सुखं निदः | कवलजेष् गरदेष्वथ कारयेत् 

कवलमादर कजद्रथजं एनः” | 

जींद ति जीं प्कारः स्थ व्ा० कन् | जीणप्रकारे । 

सर्खज्वर ए० कण्दंघा,। इदा हाधिककालोत्मन्ने ज्वरे 

तन्चचशा{दकं भावप्का क्ता यथा| 
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` भ्यो हाद्शभ्यो दिवकभ्यः जङ्ग" दोषलयेभ्यो हि- 

युखेभ्य उद् म् । नणां तनौ तिष्ठति मन्द्वेगो भिषग् 

भिर्क्तो ज्वर एष जोणेः'"। जौणंज्चरद्छव विशेषं 

वातवला्चकमाङ् । नित्यं मन्द्कज्वरो खशः शनः कच्छ 

सिष्यति। स्तब्धाङ्गः केष्रभूयिष्ठो नरो वातजलासको। 

बातबलाखको नर ईट ग भवेत् | शनः शोधी । चेश्रभूथिषो 

गङ्ख प्रकः। जीसज्वरो नरः क्याच्चो पवास' कदा चन । 

लक्कनात् स भवेत् च्षोयो ज्वरस्तु खाद्वलो यतः।' 

षुरायेऽि च्वरे दोषा यद्यपथ्यैः एनस्तथा । लङ्कयेत् 

तत्र तत्पञ्चात् एषामेव चरेत् क्रियाम्"? तथा पृषत् । 

जौयोद्एस पुर नित्यक° । इद्वदार कच्च (विधारा) राजनिर 

लौणोपत्र ए जोर पमस । पञ्िकालोध्रे शब्दा. । 

रजो पतदुकते ति । बद्ध कष् कापि खत इत्वम् । 
जोपलिका र्वंशपलोतृे खलो राजनि 

ली पणा ए० जो्णामि परणन्यध । १कद्म्बे | रषुरातनपन्न- 

युक्तो लि०। क्*। रएुरातनपल्रे न०। $पएुरातन- 

` नाभ्बले च.। ^पखमले भवेद्ाधिः पणस पापखम्भवः। 

जोखंपसु ' हरेदायुः सिरा बद्धिप्रणाशिनोः' वैद्यकम् | 

सौोगाफन्ञो सतो नित्यक०। ड्दारके इवे (विधारा) राजनि्। 

जोणोवुभ्न इ" जोखं ̀  बुभ सलमद्य । पट्िकालोपभरे राजनि 

तदिव कायति केक । जोशवुकनक । ( केओओटा छवा } . 

ख्याते सस्तकभेदे ¦ [ रजनि°। 

जौ खं वच्छ न*जोखं' रातं वज होरकभिव । वेक्रान्तसणौ 

लोख बस्तर न, क्े° ।. षरातनवस्त्त पटञ्चरे अमरः । 

जोर खनो ज-क्त | स्वलजीरके राजनि ` 
जोखाख्थिखत्तिका श्लो । शलिमणत्तिकाभेरे , 

कथ वच्छ तु जोखाँस्वित्तिकाकरख' प्रिये !। 

शिलाजव॒स्छले कुर्याद् दोऽ गतत ̀  मनोहरम् । निः- 

चिरत तत्र॒ नानास्विसन्चयं दि चदष्मदाम् ।. सजंच्षारं 

महाच्चार' सत्चारः लव्ानि च। गन्धशोष्णजलं 

चेष्य नानाम्न्नाखि नन च । णवं रत्वा मासषट्कं दद्यात् 

पाषाणक्छत्तिकाम् । कड्ास्थ हं ' तदहं न्त कया दङ्की- 

कां शुभाम् । लिषषांव्जायते सवंजेकोभृतं दष्त्- 

खम् । ततो निन्काख तञ्च खै, लला पालाणि नितै- 
मेत् । प्रशस्त भोजनः तलि चयेदन्नदूषणम् । मदा. 

विषख-रंयोगात् तख भङ्गः प्रजायते| दूषोविषादि- 

खयोगात् पाले खूफोटा भवन्ति हि) तन्न सिप्र चद 

विषं पात्र श्ण प्रजायते। एव स्नात्वा तल्ल दद्यान्न 

{ २१२४ )  लौ्ो 

कद्ाचिददिषादिकमिति रावणः" शब्दायेचिन्ामश्िः | 

जौणि श्लो ज-क्तिन् | जोखतायाम् | खमरः | 
नोर्पोदार प जोणश्य पू प्रतिष्ठापितलिङ्कादेशङ्खारः 

पूव प्रतिष्ठापितलिङ्गादेः भम्नतादौ खश्यानादद्ारे 

तदिधानम् अग्नि ६७ अन" चक्रः यथा । 

"भगवान् उकाच । जोर्ोङ्धारनिधि' वच्छ भूषितां 

ष्लपयेद् गुरः । अचलां विन्यसेद् गेे अतिजोखां' परि- 
त्यजेत् ¦ व्यङ्गां भग्नां च रेलाटयरां न्यसेदन्यां च पूप 
बत् । संहारविधिना तत्र तत्त्वान् संह देजिकः। 
सहसत नरसिंेन त्वा ताश्ङ्गरेद् गुरः । दारं दा हने- 
दङ्गौ थलां प्रशविपेच्जले । धादजां रतरजां वापि अगते 
बा जलेऽम्ब धौ । यानमारोप्य जोणाँङ्ग' काद्य वस्त्रा 
दिना नथेव् । वादिन: प्रचिपेक्तोये युरवे दकि शां ददेत् । 
यतुप्राणा च यदुद्रव्या तन््नानां स्वापयेत् पुनः । कूप- 
वापोतङ़ागादेजीरिारे भहाफलसू"नि <दिन्विरेषो यथा 
“चय जौोर्योद्धारः खच चिक्रादौ ग्भ भग्ने चकिते 

वाकाष्यः। अयं चानादिसिद्धप्रतिहितलिङ्गादौ भङ्गा 
दिद्टोऽपिन कायेः। तत ठ सहाभिरेकं क्षषथादिनि 
लिविकरमः। कन्ताऽखकदेवस्य जोर्योड़ारः करिष्ये दयुज्ञा 
एण्या वाचवित्वा. याचाय तिचच दत्वा लिङ्क 
च्मोः व्यापकेशवर्दयाय नमः चो व्यापकेश्चरथिरसे 
स्वाहेत्येव षडङ्ग शत्वाऽचोरमन्त्रः शतं जघ्न ऽग्नि 
परति्ाष्याघोरेख बुतसषेपेः सहस्र इत्वा इन्द्रादिभ्यो 
नाम्ना वलिं दत्त्वा जोखदेव' प्रणवेन खंपूज्छ द्धादि- 
मर्डलदेवतानां होमं प्क कता देवं प्रार्थयेत । 
“जौ यभग्नभिदं चेव. सव॑ दोषावह" नणाम् । अखोद्ारे 
छते शान्तिः शश्त्ने ऽद्खिन् कथिता तया । जौरखपड़ार- 
विधानञ्च न्धपराद्रहितावहम् | वदधच्िषठतां टेव ! प्रह 
राभि तवान्नयेति"। ततः चोराज्छमभुदूवांभिः सभिद्धिचा- 

टोत्तरखह्स्त थतं वा टेवमन््ेण इत्वाऽङ्खानां दशान 
लिद्धगचालनाथ ' सहसत शतं वा पायसेन इता चिङ्ग 
पराथेयेत । “चिङ्ग्ूपं समानन्य येनेदं समधिषिवम् । 
यायाश्व शंभित स्थानं बन्त्यञ्छोव !थवान्नयः, अत्र 
ख्याने चया विद्या सथ विदयशवरेबुता। श्िमेन शह 

शंतिष्े ति" मन्नितञरेनाभि{षि् विसजजयेत् ¦ ततोऽद्- 
-भन्त्ितेन स्तननेख खात्वा लिङ्कमानोय नद्यादौ वाम 
देवेन शङ्ख प्रणवेन मति" विषेत् । दार्जन्त॒ मधृना- 
$भ्वच्छायोरेख देत् | हेमरन्नादिमियन्त॒ दग्धः चरिते 
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वा एुनस्तत्ौव खवापयेत । ततः शान्त्य अचोरेख तिः 

खङ्स' छत्व पायेयेत । ५भशवान् भूतभव्येश ! खोक 

नाथ | जगत्पते ! | जणे लिङ्कखशद्धारः कनसवान्तया 

अथा.। खग्निना दारुजं दग्धः चिप्र" येलादिक्ष' जले । 

णायञचिताव देबेथ ! अघोरास््नेय तेपितम् । त्रान 

नोऽन्नानतो वापि यथोक्त कतं यदि। तत्सवं 

पृ्यमेषास्तु तत्पसादान्र शरेति"? | ततो यलमानः 

पाथेबेत । “गोवििद्लिभूतानानाचाय्य ख्य च यज्वनः । 
अान्तिमेवत रेकेय ! अच्छिद्रः जायतामदम्'”। सन्तौ 

तै विचेषः । '^त्वतृषुसादेन निर्विन्न देहः निभाप- 

यत्रसौ । वासं कुर् घर ! तावन्त्व' चाद्सक्े ग्ड 

वसन् क्तोशं सह्हितरेह मृति" बौ तव पृबंवत् । यावत् 

कारयेत् भक्ताः कुरु तख च वाज्द्रितभिति" ¦ ततो नवां 

मस्ति " लिङ्ग वा लत्वोक्तपिधिना स्थाषयेत् । 

भम्नभरन्दिरारेः रखंस्कारे च स च विष्णु धर्मोत्तरे ठतीय- 

काण्डे उक्तो यथा ५“यद्छ राज्ञस्तु विषये देवनेश्ड विशौ- 

च्चंते। तख रोदति तद्राज्व' देववेष् यथा तथा। 

लला जोय संस्कारं तया रेवेनेश्सानि । दिशं 

फलमाप्नोति नात्रं काया विचारणा” | विष्ण र्खे 

«पतितस्य च यः कत्ता पतमानख रिता । विष्णोरा- 

यतनखेह स नरो विष्णुलोकभाक्" च्छम्निषराखे 

“पतितं पतमानन्तु तदाद्गस्् टितं नरः। ससङ्धन्य 

इरां दिदं फलमाभ् याव्” देवोराणे “सला- 

च्छतयुखं पुणय' प्राम याच्लोखेकारकः; । तखात् स्व॑- 
प्रयल्नेन जीं खोद्धारमाचरोत्” । यभीरण पञ्चानन 
“वापीकूपतडागानां छरधाश्जां तथानघ. } । पतिमानां 

खमानाञ्च संसक्तं यो नरो भुवषि। एण्य" अतं 
सख भवेन्द लाच्च संशयः! ` प्रतिष्ठाया विधिः कायं- 
सथा मन्द्िरिनिमिते। प्रायः च्रोहयथोर्भोक्ञेरलुशारेण 

वैष्णवैः | देवालयप्रति्ा च ख्याता वच्धिखनेन किम् । 

चरोमन्ति स्थापनेनेव संपूरणं सा वियेषतः | देवग्टक 
देवतायाः प्रतिष्ठाविधिना सदा । संस्कायं भट्जा- 

नान्त ुठदायोऽख कम्प शा, इ रिभक्ति०२० विलासः । 

जोति धुर क-किन् | कटारे उच्न्वलदन्तः | 

ज्नोव प्ाणने अद्धधारणे भ्बा"अक०प.सेद् । जोवति अजवत् 
जिजौव । कदित् खजिजोषत् त जोकितिं जोवनम् जीवः 

जोविका । "संशयं एुनरार्ह्य यदि जवति पश्यति?" 

हश्हिवो* शवाः परमपि जीनेच्लीमितनाथो भगेत्खाः' 

सा०्द्“““ज्धोग् जीवति" उ०। “शतं जीकन्तु शरद्ः"* 

ऋ०१०।१८।१ । पखवारणञ्च पुखधारणोयोगोपडक्नि 

धारख्यमपि “नक्त यच्च जवति" मनः | करसे शक्° । 

“जीवे श्वस जो विकाम्"भनु: । जोेत् कुयात् [रः । 

च्ति+च्तिक्रम्य जोवने सक० | “खअत्यजोषदमराङकेश्चसै" 

अत्त पचाच्जोवने अलूपजोवने च सक| ““जोवन्त' ताजु- 

जोवन्त॒ जाः सवां युधिषिर} भा = ४५१५ 
खलोऽयं तां च्रियमद्यामः पुरा दष्टा युधिषिर । खद 

तामयुजोवामः"” भार दरो० ४११ च्ो°। 

ख]+टत्तिकरणे च्पभोगे च सक | ““आजोवन् सले च्छयन 

दश्डयरो दायस्तच्चापि सोदयम्” यान्न “खाजोषन्खप- 

भुञ्जानः" भिता । ““यवाज्ञौवन्ति एषं सेभृतानि 

सञ्जय !"भा००११२अ० | 
उदु+उच्छासने अक०।“८उद्जौवत् छनिलाभृभ्वा ताऽञ्जिष्त्त- 

भायतम्"भटििः | 

पति+उद्+पृतिरूपोच्लोवने । 
उप+्रान्रित्य वत्तने सक° | ““पूववयसे षत्राः पितर- 

छपजोवन्ति उत्तरवयकते एतान् पिता" शत. ना° १२।९। 
९।१। ““शेषास्तखुपजीवेयुयधेव पितरं तथा" महुः । 

उपज्जीगे उपजोव्यः । 

जौव ए जोव-कत्तरि क । शपाणिनि रजोवन्तीषटके श्टह- 
श्यतौ च भेदि. । ४कें ५ सेलन्ने लिका० । भाषे घञ् | 

ईअचचधारणे अनरः करणे घञ् । ७डत्तौ आजो विकायां 
जेदि० भष्यादिकट पवन्ते टप्राणिभाते €्काय्यं कारण- 
शङ्कति। चनेकान्तवाद्नां जोवास्िकायसंन्नया परि- 

भाषिते १ नपदाचमेदे | लिविधश्चासौ अनादिसिद्हक्- 

बद्भमेदात्। अनानादिसिब्नोऽहन् जोवास्तिकायाख्यः | 

व्यपेतमोहादिबन्बे इक्तः। मोहाद्याढतसतु बड़ इति। ` 

११खपाधिप्रविष् वाङ्भनःप्राणकरणग्रामादचप्रवि 

जह्मणि। चटावच्छिन्नाकाशवत्शरीरल्रितयावच्छिन्न 

१२ चैतन्ये | दप णस्यशख प्रतिपिम्बवदु वु विस्य १२चेतन्य- 
प्रतिविम्बे |१४साभासाहङ्कारे चितृप्रतिविष्बे | प्राणा- 

दिकलापद्य १५४ारयितरि“पुाखाब् केलन्नष््पेण धार- 

यन् जीव उच्यते""्त्यभियुक्तोक्ग : १६लिंङ्गदेहे । "एव 

पञ्चविधः लिद्धः निष्त् षघोडय विस्त,तम् । एष चेत- 

नया युक्तो जोव इव्यभिधोयते'” इति च्रौभागवतम् | 

पञ्चविधं पञ्चतन्भालातकम् । विदत् तरियुखम् । पोखथ 

विकारात्मना विस,तसिव्यनाद्यभिभानित्वन इदयोक 
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-परलोकगामो व्यवहारिको जोव उचते ।“बालायशत 

भागख शतधा कद्ितद्य च । भागो जोषः श॒ विक्षेयः 

ख चानन्त्याय क्ते" तिः । 

कखितस्तु सङूखंधा । तदापि शतथोभागो जोवः 

ख्च्छा उद्ातः'' शङ्खः । “जोवो नाम देहादिव्यतिरि- 

्ञस्तत्घाच्चौ लम्पदार्थो योऽयं विन्नानमयः योऽयं संसरति 

योऽयं सुखारी नत देहादिजीतिः तख दणग्रख दृ 

त्वाहुपपन्तेः । “श्रस्ति देवि ! परं ब्रह्मखद्छपौ निष्कलः 

चिवः सदन्ञः सव.कत्तां स सवेश निनचोऽव्ययः । 

स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निविःकारः परात्परः । लिश: 

। सुद्धिदानन्द्सतदंशा जोवसंन्नकाः। अनाद्यविद्योप्डिता 

यथाग्नौ विस् लिद्धकाः। देवादुपाधिसन्मित्रासते 

कमेभिरनादिभिः। चखदुःखप्रदेः पन्यपापद्धपर्निय - 

न्तिताः। तन्तव्लातियुत' देहमायुर्भगञ्च कमेजम् | 

प्रनिजन््र पद्यन्ते तेषासष्यपरः इनः । खच्छः लिङ्ग- 

शरीरः तदाभोचादच्चयं प्रिये | "“कलाण° । १७ विष्णौ, 
“गो विनयिता साकी खङ्गन्टोऽभितविक्रसः" 

षिष्ण् ° सह° | तनन ृडसतौ 

५ज्ीवः सप्रनवदिपञ्चमगतः'*. “जोव किभातुच्ये ज्यानां 

चेलाणि ख रजादयः” ज्योति, } ८षुषनक्षने च । तख 

जीवाधिष्ाटकत्वात् तथात्वम् अल्ल षाशब्दे ४८ एर 

दशम् । चटसंदृत आकाशे नोयभाने ययाचटे। वटो 

नौवेत नाकाथ' तद्वत् जोवो नभोपमः" । चाहेतमतसिद्- 

जोवभेदाचच अहचछन्टे १८४ ए, दशया: । स च जवो 

साद्यनेयायिश्रैये भिकपातञ्जलगेद्ान्तिनः । 

मध्यमपरिनाणः 

` विभुरिति 

ऋअण॒प्ररिमाण दति ालानजादवः । , 

दूति माध्यभिक्ञा | खातान्शब्दे ६०२४०दशगस् “हन्ता- 

इमिमास्िश्लो देवता अनेन जोवेनाकनादप्रविष्ड नाम- 

ष्पे व्याकरवाश्िः' छा* उ० | ^“भावनाख्यस्तु 

संस्कारो जोवष्टत्तो त्विमौ युणौ” भाषा जौव-कं 

१९ जोवनयुक्तो ति०।'“कषेन्तो लाङ्गबेः एसो प्नन्ति भूमि- 

„ अयान् बह्भन् । जोवानग्यां श वदु सल किं पुतिभाति 

ते| धाग्वैषोजानि यान्याह्त्रीद्यादीनि दिजोत्तम ! |. 

सव्वाँण्डे तानि जोवानि तन् किं पतिभाति ते। चध्या- 

कम्य पञ्चधापि ज्ञन्तिव भच्षयन्तिच। ट्तांस्तथौ 

बधोौच्ापि छिन्दन्ति परुषा दिज ¦ । जोवाह्ि बहवो 

जद्न् | ट्ष च फटे च | उदके बहवञ्चापि तत्न कं 

पतिभातिते। इन्वः सच्वानि जोवन्ति बद्धा दिज- 

` .{ २१२६ । 

न 

बालाखशतथोमामः. 
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सत्तम | । पाणिनोऽन्योग्यभच्ाच तत्र किं पतिभातिं 

ते। चंक्रम्यमाथा"जोवां्च धरणोसंशितात् बह्कन् । 
पजक तन्ति मरा विपु | तल्न ज्जि षृतिभाति ते। उप- 
विष्टाः शयाना न्नन्ति जीवाननेकशः । चान विन्नानवन्तश्च ` 
तनन किं प्रतिभाति ते। जो य खनिं सवमा्ब्ं 
थवी तथा । अविन्नानाद्ध हिंसन्ति तल. किं परतिभाति ` 
ते । खह्हिसेति यदुक्तं 2 पुरुषेविख्जितेःपरा। किन. 

हसन्ति | जोवान् व लोकेऽख्िन् दिजसत्तम ! ।**भा० 
व०२०७अ० अन् जोवख हिसा देहवियोजनम् } ` 

जोवक ए" जौवयति नजोव+-शि च-ख् ल । {व्टवगाँ चर्मते 
$अषभजिभेदे""जोककषेभकौ श्न यौ हिमाद्विथिद्रोद्भवौ । ` 
रखोनकन्द्वत्कन्दौ निःसारौ च्छपलकौ | 

क्ूषकाकार ऋषभो इषश्टङ्कवत्" तदभावे.विदारी- 

मूलं एतिनिधितया देयभिति" । “जीवक्मकौ वल्लौ 
शोतौ शक्क्फप्रदौ | मधुरौ पित्तदाहा्ःकाग्ं- 
वानक्यापद्ौ?". भावषु० र्पोतवाखदचे रचपणके 
च इ०। जोव, ल । ४पाणघारके लि° मेदि" ५ सेवके 
६ष्डपाजोषिनि लिः ऽचह्हित॒ख्छिके पु मेदि । 

लौ वकादयतेल न चक्रदरोक्ञो तेलभेदे । त्च तैलं हिषिर्ध 
लशु हद्गे दात् यदा तनैव  “जवकभेभक्षौ दाक्षाः “ 
खिता यष्टी बलोत्मलैः | तेलं नख पयः पक' वातपित्त 

शिरोगदे" । लघ | “'जोवकपेभको द्राच्ता भकं मधुकं 

बला। नोलोत्पलं चन्द्नञ्च विदारी शकरा तथा | तैल 

पुख्ं पचेदेभिः शनैः पयसि षयः । जाङ्गल ठ् 
मांसखध.ठलाञ ख रसेन ठ । शि्धमेतद्धवन्नख' तेलभ- 
द्ावशेषकम् । बाभिष्य ' कणशलद्च तिभिर गलशखछि - 

काम् | वातिकः पतिकञ्चव शोषरोम नियच्छति । 

दनचाल शिरः शूलम तञ्चापकषेति” इत् । चक्रद* । 

जौ वघन एण जोब एव॒ चनो मतिर ।  हिरणगभेः 
बख सव जोवसुमरिद्ध्पत्वात् तथाल" यथाह पञ्चोपन्भा०। 

ष्योम् शब्द् २५६* ए" तद्वाक्यम् दश्यम् । ˆ ख रतखा- 

च्जोवचनात् परात् परम्” ` ६ 

जौवजौव एख्ती जोवज्जोव+षमो* 1 चकोरखगे शब्द्रर , 
स्तयां जातित्वात् कष् । सवायँ क । तरा । “ "इत्वा 
रक्तानि वाखांसि जायते जोवलोवकः"' मनुः । 

लौवद्लोव एस्त्री जोवं जीवयति विषमाथकलतवात् जोष-भार ` 

खच् । चकोरपच्िणि अमरः च्जियां जातिलात् छनष् | 

“जौवद्धी विकसक चान् गच्छन्ति पण्डितान्” भा* छ» 



जौव [{ ३१२७ । १६ जोव 

ह्लौवन्तोका स्तो जोवत् तोक यद्धाः। जोषत् पुनिक्षायां 

च्ननियां । (जेत् पोयाती) हेभच° । 

छ्ीवत्मरति स््ी जोवन् पियेख्याः सुपूवत्वात् वा न ङोपौ | 

सवायां स्न्नियास् | हेमच० 

लोवत्पिदक ए" लौवन् प्ता यख कप् ¡ विद्यनान- 
पितुके जने । “अनास्लानं गयाः दचिखाखखमभो- 

जनम् । न जीवत्मितृकः कुयात् कते ठ पिवृहा भवेत्?" 

ति° त° । तन्न॒ जोवत्पितु कख आाद्धविथेषेऽधिकारः 

निखेयसिन्धौ व्यवक्ापितो यथा| १.१ 

“"जीषत्मि शक साम्ने रेव इद्धिश्राद्ख ऽधिकारः नतु 

निरम्न: “न जीवत्पिरकः कुचा च्छर।इमभ्निर्टते दिजः | 

येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यः कदत साग्निकः | पितामहे- 

$््ये वमेव जुग्याव्जलोवति साग्निः | साग्निकोऽपि न 

्व्वौति जीवति प्रपिताभह्े”द्ति चन्द्रिकायां छन्त क्ते - 

रि्याह्कः प्रयोगपारिजःतेऽप्यनाद्हिताग्निने कुर्थांदि- 

तीदं व्याख्यातस् तन्न व्दनम्निको$पि करीति जन््रादौ 

उृद्धिकरुशि । वेभ्य णव पिता दद्यात्तानेबोहिश्व तपं- 

येदिति" इारोतोक्तेः सोमनवन्तु इदिचराइमिन्नयराद्- 

परभिनयुक्तः मदनरत्ने । चापदं पिष्डपिटयन्नपरमिति 
` थ्वीचन्द्रोदयः । निर्पयाखछते त॒ हारी तीयेऽनभ्निको. , 

जाहहिताग्निरभिप्रेतः पूवेवचने तु साग्निः चौताग्निः 

्मार्ताग्निश्ोच्यते । तेनोभयाग्निहोीनख ने्क्त' तन्न 

ूर्वक्ादिशा गनिसम्भ्रवेनाग्निपदसख सआानांम्निपरत्वं मा- 

नाभावात् वच््माखयनित्यानित्यसंयोगबिरोघात् “पतसे 

जनके ञ्चा यावदूब्रतमनाह्हितम् । खमाह्हितव्रवः पञ्चात् 

श्वान् यज्ञेत पितामहानिति, थ्वोचन्द्रौदये यनवचो 

विरोधाच्च । खपराकऽपिशषमावर्तने नद्धचारो खयमेव 

नान्दोचराञ्ग' कव्या दिव्याः चतः पूवमेव साघु वोपदे- 

_ बोऽ्ये वमा । भवत् मतं जोवत्ितृकख एत्नामकम्मदो 

न इद्धिच्रादम् -हारौतीये जन्मादाविल्यादिणब्द् न तत्- 

घराङ्नावपि ^“उदहाद्े पत्रजनने पुत्रदं सौभिके मचे । 

लो जाद्भण खायाति मेडते जोवतः पिढरिति" मेल 

भर्िशिष्टो चद्वाह एव तद्धोपशं्ारात् एवं यत्न त 

सं्कारादिपदं तद् दा हादिपरभेवेनि तन्न उद्ाङष्दख 

खविवाहपरत्वद्यापि सम्धवात् एलरिवाडपरत्वे माना- 

भावात् “नामकम बालानां चडाकम्रांदिक्े तथा” 

द्वथादिभि्ित्यचराडइख चौ जाद्ङ्गलाबगतौ निद्यानित्य- 

शंयो गविरोधाञ्च अतो जश्नाद्ाविति शवेरंच्कारसंयहः । 

ैर्हे 

तथा च काव्यायनः “खपिदभ्यः पिता दद्यात् छतसंस्कार- 

कमे । पिण्ड मोदा हनात्ते षां तखाभावे त॒ ततृक्रमात्”। 

तानां चौलादिसंख्कारेघ प्रता खपिषटभ्यः पिण्डान् 

श्राद्गम् ।““पिर्डदेाऽ' थ हर चौ बामिति"द गनात् यौहडना- 

हिवाहपय्न्त दद्यात् विवाहच्च प्रथमः "नान्दोचराद्ै 

पिता कग्यौदादो पाणिग्रह बुधः| अत उह क्वनि 

स्वयसेव त॒ नान्दिकिमिति*ख्टतेः तख पितुरभावे ततृक्र- 

भावत् “असंखतासतु संस्कार्या भ्नाषटभिः पूषेसंखतेरिति?? 

यः कतुःकमः तेन कमे च्छे भ्वालादिददयादिनि 

चन्द्रिकादयः। हेमाद्विसतु तद्य पितुरभावे यः पितब्य 

मातलादिः सख्यात् स ततृक्रमात् संस्का्य गित् 

क्रमादव्यानच्रठ खपित्म्य इति व्याचख्यौ । समावतेनदापि 

विवाहप्राचोगद्चतसंस्कारत्वात्पितेव नान्दो श्राद्धः कयान् 

बदभावे व्येडभ्चात्रादिः तदभावे खयमेव कुर्यात् । 

खपनयमेन कर्म्ाभिकारख जातत्वात् एबमाद्यविवाहे- 

` $पौति श्वो चन्द्रोदयन्बन्दरादवः । भद्नरन्रेऽप्ये वस् । 

यदा त॒ पितरि संन्यस्ते प्रोधिते पतिते वा धरम्प्ाये' ततृपएन- 

मन्यः संसव्थांतदा संष्का्येपितः पिलादिभ्यो दद्यात् 

“पितरो जनक ज्या यावद् ् रतमनाह्ितसम् | खमाड्ित- 

जतः पञ्चावृस्लान् यजेत पितामहानिति'ए्व चन्द्रोदये 

-यभोक्तोः जौवत्यितुकख विषमा कान्यायनः “न्रौ 

ती च संन्यस्ते ताते च पतिते सति। येभ्य एव पिता 

दद्या्तभ्यो 'दद्यावृश्लयं तः" दति । तों द्रव पाय- 

चित्ताङ्कशाद्धऽपि तद्याधिकारः। 

““वितरि जोवति यः चा" कयत् ख वेषां पिता- 

इर््यात्तेषां करव्यात । पितरि यितपमह्े च जोवनि येषां 

पितामहः कुयात् तेषां कयाक् निष जोवल््, नेव क्यात्” 

विषु भृ् “जोवत्पिढकोऽपिः" कान्या° खरौर छ.° . 

पिख्डपि टयन्नेऽचिक्रियते च । “जोवान्तहिहितेऽपि "ककं ₹ह* 

“जोवपितृकख जनेन पित्रादिना अन्तड्ितेऽपि व्यबह्ि- 

नेऽपि पितामहाः पिख्डदानं भवति खोमादापिव “येभ्य 

शव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तथा छतः” इति कक्रोखरतेः । 

“जोषपितुकख  'होमान्तमनारम्भो वा छ" | 

“जोवपितुकख यजमानख ङोमान्तमेव पिण्डपितुयन्न- 

संन्न' कमे भवति, अथवाऽनारभ्भ-एव पिख्डपि यन्त 

वाशब्दः पूषपच्चनिरासायः । उलतरानारम्भपच्च यव युक्गः 

यतः पिण्हदान' प्रभान् । तदभावे होनखाद्गमूतखा- 

च्ान' न षट्ते .। एष" जोवान्तिऽपीति पञ्चः दूष- 
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वतव जोषत्पितुकद्ड होभान्तमित्यल्नो पपत्तिभार'"'ककंः। 

“न ष्यवेते जादुकर्येर न जोवन्तमति ददातोति? छ । 

“जोवपिलक्ख होभान्कष्डां कुवेतः यतोजादकण्यं 
च्या न व्यमेते जोवता पिला व्यवहिते प्ितानहादौ 

पिण्डदान" न भवतोत्यादह कृतो न भवतौत्यन्न हेठः' “न 

ओवन्तमति ददातीति" शाख्ान्नरे चवख्ात् अतःप्रघाने 

पिण्डदाने जौवतपितृकखय निषिद्गे अनारण्भ ए घटते 

म ्ोमान्तता | आपस्तम्बः*यदि जोवत्पिता न दद्यादा 

छोभात् सत्वा विरमेदिति" भानमे च “यदि ददधादयेभ्य 

खव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यादिति” काठके 4पिताएलौ 

चेदाड्िताम्नौ खातं येभ्यः पिता तेभ्यः इनो दद्यात् 

विताप्रेतः ख्यात् पितानशो जौगयेत् पिन पिण्डः 

ि्ाय पितामष्ातृषराभ्यां हाभ्यां दव्यादिति'” ककं* 

जोवपलोऽष्यन । खमा खान्तविभेरमिन्यत्वाद् कग कप् 1 

जोवपिष्ट इत्यपि तवायं । 

जौवध इ लीव-अध । करन रप्राे रेभयूरे भेव च 

५.िरायुष्णो ६ घानिके चऽलोवनविति लि उच्वादिकोर 

जोषद् ए* जौवं जवनं ददाति दति वा दा-दो-वाक। 

वैय ररिषौ श्यन्थिपश्छे च भेदि $जोवनदातरि 

लि* | ५जीवन्तीषचे सौ राजनि०। 

ओोवदएढ निर जोषः ददाति दा-षटच्। १जौवमदायिनि 

सिया ङण सा च रकद्धिनाभोषधौ श्जोवन्तोडच्चे च 

राजनि} ` 

जौवदानु लि° जोव ददाति दा-बाण्चः। १लौवनदातरि 

“बिरिपशच् दादाय एधिदीं जोवदाचम्”” यशु १।२८। 

खजौवषट्टा खली जोषाय जौवनाय दष्टा । जौवन्तीषते राजनि, 

छौ वधन नर जोव एव घन् । गवादिभन्तक्पे धमे लिक्षा 

जौबधानो खो लोवा धौयन्तेऽद्याम् घा+अधि-क्षरये ल्युट 
छोप्। एथिव्याम् । ““ददे गा तब षप्रये या 
खोवधानीं खयसम्यघत" भाग. २।१९।९। “"लौवधानीं 

शरैलीवावारभ्तां नहम् च्रौषरः। 
खौवनं गर लीव-मने ल्युट । !दत्तौ रेप्राखधारणे | 

ब्हरयो ब्यट् । शकले मेदि० । जवं विना प्राय- 

श्रारणासम्भवात्तद्य जौवनकरचस्वम् अत एव॒ *"श्न्नमयं 

खि सोस्य! मन आपोजयः प्रायः” कान्दोभ्ये प्राष्यानां 

एखमयत्वसङ्घा तद्ध तथास्य" बभर्धितं यथा । 

“आपः पोताश्ेधा विधौयन्ते ताश्मं यः श्यविषहो 

चावल भवतियो भध्यभकञ्कोश्ितं ओऽ: ष 

[ ३१९८ } 

 जौोवनयोनि सलौ दस, । 
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प्राः" “अपां सौम्य ! पौयमामानर योऽणिमा ख खडः 

सछटीषति ष प्रायो भवनि" "“बोडशककः षौम्य! पश्षः 

पञ्चदथाष्ानि भाः काममपः पिनापोभयः प्रयो, भ 

पिबतो विच्छ त्यते” इति खा^्ड०|४जोवनसाधघने विर 

५ सर्वऽच् जोवनः प्राता" हग्धयो०।५ हेयङ्गवोने शब्द च५। 

शटोरनद्धाबुद ्विकरस्वेन जौवनडेतुत्वात् तथात्वम् । 

६भव्लनि राजनि०७वाते८जोवकौ षम च पुग्राजनि०। 

स्सद्रकलषटचे ५, शब्द् च° । । "पुने पुणडेऽच ०! जोवयतिं 

जीव-खि्-न्तरि- स्थ । ११ परमेश्वरे घु “वोरा 
र्थः सन्नो जोवनः पवय बस्वितः” विष्णु स । "शवः 

प्राः प्राशङ्पेए जयन् जवनः?” भा० | “"प्रडसिच 
` निचि तथा जोवगकार कसू” भाषा. “'लोवनं जोवमं 

रन्ति प्राखाम् इन्ति घभीरखः । किमाचय्य' चारेचे 
प्राणदा यमदू तिद” जद्धटः । इन्त १२जोविकायाम् } 
“षिः चिद्य भ्डतिरविद्या इदं शकट" गिरिः | देवा 
पं पो मेखमापत्तौ जौवनानि त" याच्च “विद्या 
चिक्य ष्डनिः शैवा गोरच्च दिपणिः जभिः। शति 

ख कखोदश्च दथ जोन टेतबः”" भदः । }शलीददातरि 
“शौ तस्तन् ववौ वाञुः छमन्बि ोवनः शुचिः”? भा* 

बण १६८ अ. १ । 

जोबनक नर जौवन+ङंत्नाव रन्! खच्च हेच. | 
कलो प्राख्ाच्चगतत्वोक्तया त्ख तथात्वम् । 

भ्यायोक्त रिषे प्राषश्वार- 
कारखे अतोन्दरिवे ।यल्मेरे । “यन्नो जोवमयोनिखु 

शवैदातीन्दरियो भवेत् | शरीरे प्राखसश्चारकारवं परि- 
कोत्तिं तम्" भाषापरि, ¦ “जौवनयोनियलो याव 

च्लीवनमहुवत्तंते ख चातीन्द्रियः । वल प्रलाणनाड् 

अरोरे प्राणसद्ारञआरणं परिकोन्तिंतजिति। पाक. 

श्चारो डि अधिकः श्रासादिः प्वल्लतः खाध्यः | इत्यः. 

प्राखसद्धारख्य यलसाभ्यत्वातुमानात् पर्य्यव बाधा- 

श्वातोन्द्रिवयब्नखिद्धिः। स दव खोवनयोनिप्रयब्नः''इक्तार 

जौवना लौः भौवयति जोव-ष्विच-चट्, | , चेदोगधो 
, मेदि" 

जौवनाघात न० शौवनद्धाघानै बश्मात् । विषे चन्द् चर । 
जवना वाञ्च ४० जोवनं जः 'भावालोऽखड । वरये अब्द च. | 

दल । रपाखायतने रेषे च । 
लौवनो खौ जी वानेन लोव-करणये सट. रन् । वा. 

कोद्या २डो-५ां रेनेदायां ४म हाचेदायां ५जौवन््ान्चः 
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राजनि०। हैयुच्यां यन्द्च"। चायं कन् । लोवनिका 

हरितक्याम् रालनिर। 

खोवनोय नर जोव-बा० करणे अनीथर । {जके हेभच्० । 

रलोवन्तोटकते शौ अमरः। केष द्नोयर् ।शडपलौब्ये 
वि | भावे अनोयर् ।वन्तं नये |४ विद्याशिद्य भित्यादिभ- 

हव्या ख्यायाम् ।*“रभिदे चभिरापदि जीवनीयसू "क्च, क ̂ ! 

जौउनोयगणा २० श्यौ षधभेरे “अष्टवर्ग पणि न्यौ जोवन्नी 

मधुकं तथा । जौवनीयगशः प्रोक्तो जौवनन्तु पुनस्तया'” 

वैद्यकम् । [रजनि 

खोवनेतो सी जोषं नयति नोच खोप । दे" इण्याम् । 
जौवनोधध मर जोन चियमाखप्राखख्च रलणाधमौ - 

षम् । जोवातौ स्वियभाणय्छ प्रा्रचके जोषये उमरः। 

खोवन्त ए*जोद--कत्तरि क ¡ १पाखे, रखायुविभिष्ट विर । 

। लोव-खिच्-श | श्रषषे च उश्ार 

शौवन्तिका सलौ जोव~-ज्नीद-शिच-वा क-सं्नायां ङन् । 

श्न्द्ायां दोषरिजादखतायां श्युडच्यां श्नोवाण्यादे 
सेदि° ४लौषन्तयां ६ इरीगक्यां च राजनि । 

ोदन्तो खलो लीद-भा गौरा" छोर! ( जोवद् } ख्याते 
(लियाता) ख्छाते हश । “जीवन्तो धौता खठादुः 
श्जिग्धा दोषनयापङा । रशायना वरुकरी चचुष्या 

साह्हियो लुः । जोवन्काः कोम पत्यं खि तक्र- 

चभव्जिंतम् | हिङ्गना शवुते लेखे तक्र चिष्ा प्ले- 

येत्" भावप्र | ˆ 'जध्रेष्ाय जोषन्नदा हविष्य च 

शदेः" भा० खर अ. । (चोषो) खाते इजेररे- 
मकि रचता्भेरे श्ां धग चप ५ वन्दायां ईैडोद्यां 

७हरितक्याम् राजनि | शा च “ङृरितकतै लोवन्तौ 

ख्पवियिनी'" इत्य कलन्ता । 

जीवन््या थवुत न°चक्रदक्तोक्तं पकषटगभेदे ““जौवन्ीं मधुक 
श्त फलानि कुटज च ! ष्ठो एष्करमकञ्च व्यावीँ 

मोकुरकं बलाम् \ नौरोत्यखं चानखकीं मावनाद्द इरा- 

भाम् | पिण्यलीख स" प्िा इतं बेद्यो विपाचयेत् । 

रतहधिसम् छख रोगे अखखहलिितम् । ्भयमेकादच- 

विं बिरयंत व्यपोहतिः? । 

भवन्त निण्लोयस्त ब सक्तः जोयन्यो ाद्चानेन बन्रङधते 
'खोवन्ध् क्तो नाग सतष्दा्डच्छन्ह्द्वानेन तद्तान 

बा्नदारा खम्तदपा खणड बद्कच्डि असा चात्कते अन्तान | 
र कमसत शंधयवियर्दादीयतजि ९ + विथ = ई पि बाथिसा्वार्ख्छिल- 

बन्धरश्डितो आद्मनिढ०दति वेदान्बहा,! गह्ध-ोवक्् छो | 

श्यवश्रतिन वा | श्ये तद द्धाच्च पिखशणता, हितोये 
शेङ्य्ाहपयोगात् सद्यः पातप्रसङ्घ इत्यत शाह । 

“अयन्तु व्य ल्यानसमये भांखचोषितमूल्एरौ षादिभालमेन 

शरीरेश्य चटा च्यमान्दयपदुत्वादिभाखनेनेन्द्रियखामेष्व 

आअथनायापिपासाथोकभोहादिभालनेन च्वान्तःकरयेन 

पूषैपूैवाञचनया क्रियमाणानि कमांखि मुख्छमानानि 

त्तानाविरुद्गान्यारचखफलानि च पणष्यन्नपि बाधितत्वात् 

चरमा्थेतो न पश्यरोनि'”वे*सा। दटान्ते नोक्तमथे' ष्य 

यति} *ययेन्द्रजाशभिति च्ञानवान् तदिदजिन्द्रजाचः 

ण्च्चपि परमार्धभिद नितिन पश्यति । उक्तच “छषभभि- 

वच्लायति यो न पश्यति इयन्त पश्यन्नपि चारदयत्वतः। 

नथा च शुरवद्चधि निच्कियञ्चयः स खालविन्नान्य इतीड् 

निश्चयः" इति बेदन्ताखा०। ^बेदविव्यार्शतं न्नानं देथिकक 
 शखात् सयस् । ग्ट ङोत्वाो्तरथतः बे पठन्ति दिजो- 

लभाः | प्रारब्धचचयपय्यं न्तः जोवन्लुक्का भवन्ति ते" 

सन्बम् } अष्टो ्तरथसषटपनिषदाम् । रकौ लिके च. धन्या 

साङेन्वराः खारयप्रतयभिन्चानशालिनः | सषरिन्नागणा- 

लोख जोवन्द् कता भवन्ति हि। सङामन्त्परभावेख 
कखाचारप्रभावतः। खं च्छाचारा निषि कला कीवन्द् का 

हि कौलिकाः तन्न्रशाख्म् ^योऽन्तव्योमवद्तवच्डः 

जोषन्छर, क्- उच्यते" कुलाथते । 
बेदान्तपरिभाषायां विशेष उक्तो यथा| 

“निदु शबद्भषात्कारवतस्तु न लोकान्रगणन' “न तख 

प्रष्ठा उतृक्राभन्तोति तेः किन्तु यावतृप्रारब्धकर्मच्चय' 

खडः खे अलम्य यचादपडव्यते । नह *“्ोयन्ने चाख 
क्ांखि तज्िनु दष परावरे” इत्बादिद्छन्था “ज्ञानाग्निः 

खवकन्मांखि भखसात् कुरुतेऽचः नेत्यादि" "खन्या च 

चानख्छ सकषलकमेच्चयद्ेवत्वनिखये सति प्रारब्धकम्प्रंवस्या - 

` नमसुपपञ्ननिति चेच तख * तावदेव {चिरं यावन्न भिगो- 

चो ऽय सम्यलयप केवच्येनेस्यादि""खच्ा^नामुक्ञ चयते 

क्ेकल्कोटिशतेरपत्यादि' "खन्या च रत्पादितकां क- 

क्मव्यतिरिक्घानां श्धितिकम्डं खाभेव च्ामविनाग्यतवाव- 

शात् । सञ्चित हिवि चकत इच्क,तञ्च । तथाच 
ऋतिः “तस इतवग्दायछययन्ति कद साध दत्वा द्विषन्बः 

याषकत्याभिति'” नह बह्ञच्रागा लाद्चाननिषटरौ 'तत्- 
काय्य 1रब्धकन्छ च्ोऽधि निदत्त: कथः श्नानिनांः रेड 

चारखं पपद्यत दसि चेद्ध खपतिगङ्न्नानश्ध वान्चाननिव- 
कते कृतयः प्रारब्बकस्ं इपथतिवन्ध॒कदथायामन्चागनिदशे- 
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रनङ्खगोकारात् । “नन्वे वमपि तन्वन्ञानादेकशक्तौ सव्वं - 

सक्तिः स्थात् अविद्याया एकत्वे नेतन्निदत्तौ चिदपि 

संसारायोगादिति चेच इ्टाप्रत्तेरिव्येके | ऋषरेत्वेत- 

होषपरोदारायेव ५इन्द्रोमायाभिरिति' व्धवचननश्ुत्यतत 

ग्टहोतमविद्यानानात्वमद्गेकनं व्यसित्या्धः। अन्ये त्वे - 

वाधिदधा तख्धाश्ाविद्याया ऊोउभेरैेन जद्भखष््पावरण- 

भक्तयो नाना तथा च यस्य ब्रह्मन्नान तख बह्मखद्छपा- 

वरणर्शक्तिविशिष्टाविद्यानाशः नत्वन्य' प्रति बद्मखद्छ्पा- 

वरणशक्तिषिशि्टाविव्यानाश इयय पगमान्न करतौ सथ 

क्तिः तरव“ “वाद् धिक्तारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् 

इत्यस्िद्धधिकरणे ऋधिकारिपुरुषाणासत्पन्नतत्वन्नाना- 

नासिन्द्रादोनां देहधारणालुपपत्तिमाशद्भयु अधिकारा- 

षाटकप्रार्धकन्छंसमाप्रनन्तरं विदेकवल्यनिति सिडा- 

न्तितम् । तदुक्तमाचा्यंवाचस्यतिभिग्र :..उपासनादिषं- 

सिद्धितो पितेश्वर चोदितम् । अधिकार" समाप्यते मवि- 

भन्ति परस्यदमिति" । एतञ्चौकसततौ सव्व शक्तिरिति पचे 
नोपपद्यते । तख्ादेकाविद्याप्केऽपि प्रतिजोवमाकरश्यभे- 

दोषगभमेन व्यवस्योपपादनोया'” । 

श्राज छ भाष्ययोञ्च जाततन्वक्नानानामपि -यावत् 

य1रब्चकमेसमाप्िस्तावहे इादिखम्बन्धः समर्थितो यथा 

“'यावद्धिकारम बख्वितिराधिकारिकाणाम्”९ |२।२२ स °| 

^ष्िदुपो वक्तंमानदेहपातानन्तर' दे हान्तरख्त्मद्यते न 

“नेति चिन्त । नह विद्यायाः साघनभृतायाः सम्पत्तौ 
मृ ॥ 

यैवल्य न न्तिः दाच वेति नेय' चिन्तोपपद्यते । न हि 

पाकसाधनसम्मत्तावोद्नो भवेत् न येति चिना सम्भ 

बति; नापि भुञ्चानस्त्येत् न नेति चिन्त्यते | उपपन्ना 

त्विय" चिन्ता, नद्याविदानपि केषाञ्चित् इतिहासषुराण- 

योद डान्तरोत्मन्तदभेनात् | ` तथा" पानरतमानाम 
वेदाचाधः रापिर्नि्ण् नियोगात् कलिद्दापरयोः 
खन्धो रुणदपायनः भम्बभवेति खरण, वसिषटय 

अद्धाणो मानस" पुरः सच्चिमिगापादपगतपूटेषहः पुन- 

मं ्यारेशात् {मिलावरेष्ाभ्यां सस्वभवेति | भ्टग्वादौना- 

मपि ब्रह्माण एव मानसानां एच्राथां वरुणे यन्न एन- 

शत्यः खये | सनतकृमारोऽपि जह्य एव भानस: 

पक्नः श्वयं सद्राय वरप्रदानात् कन्द्त्वेन पादु्ेभृष । 
रवम दच्चनारद्ण्डतोनाभपिः भूवो ` देहानरो- 

त्मल्लिया तेन तेन निमित्तेन भवति खत - तावपि 

मन्त्राववाद्याः प्राययोपन्तच्छते | ते च केचित् पतिते 

५ 

परह द हान्तरमाददते केचित्त स्थित एष तश्जन् योगै. 
श्ये षथादनेकटे हा गभन्यायेन, सवे" चते समधिगतसकल- 

वेदयोः सयन्ते । तदेवेषां देहोनरोत्मन्तिदर्भनाव् प्राप्न 
जह्यविद्यायाः पाचक भोचहेतुत्वमद्ेठत्व' वेत्यत 
खत्तरसुच्यते। न, तेषामपान्तरसःप्ष्धतीरननां, वेद्प्रव- 

त्त नादिष लोकस्थितिहेतुष्वधिकारेष नियुक्तानां अधि 
 कारतन्तरत्वात् स्थितेः । यथासौ भगवान् सविता सह 

ख्दुगपयेन्त' जगतोऽधिकार' चरित्वा तदवसाने उदया- 
स्तमयवजितः केवल््यमनचभवनि, “अय ततचङ्गं, उदेत्य 
नैवोदेता नास्तमेतेकल एव मध्ये स्याता” इति तेः ॥ 
यथा च यर्तमाना बह्धविदः प्रारब्धभोगच्ये दोवल्यमदु- 
भवन्ति “तद्ध तावदेव चिर' यावत् न धिमोच्छोऽथ सम्प 
सखे” इति तेः । खवमपान्तरतगःप्रष्टतयोऽपश्चराः 

परमेश्वर तेषु तेष्वधिकारेषु निवुक्ताः सन्तः सत्यपि 
सम्यग्द्ने बोवलेताव्तौ यकभाो यावद्धिकारम्ः 
बदिषन्ते तदवसाने चापज्छन् इत्य विरम् । सलत्- ` 
प्टततमेव छि तेऽधिकार फलदानाय कमांशयमतिवाह- 
यन्तः सतातन्त्ये ख॒म्ट दिग न्ट हान्तरमन्यमन्व' ददु 
सञ्चरन्तः स्वाचज्ञारनिव तेनायापरि छषितद्छतय शव 
देेन्द्रियप्रतिवथित्वात् निम्म्राय देहान् युगपतृक्रमेण 

 बाधितिढन्ति । न चेते जाति्ारा इत्य च्यते, तएव ते, 
ति इढतिप्रसिङ्गः। यथा “द्वलभा नह्धवादिनी लन 
केन विवदिठकाना ब्य्दख सं दें जानकं देह्माविश्य 

ज्यू तेन पचचा्तः खमा विवेश"६ति र्यते । यदि दय्, प~ 

ञुक्त सलतप्रटक्षे कर्मणि कम्परौन्तर देदहान्तरारम्भकार- 
खमा विभचेत् ततोऽन्यद्णदग्धवोजं कर्म्ालर तद्देव ` 
्रसञ्छतेति ब्रह्मविद्यायाः पाचिकं मोचद्ेतत्वमहेतत्व' 
वा श्योत, न त्वियभाशङ्का युक्ता न्ानात् करील 

दाख खुतिश्डतिप्रखिद्धत्वात् । तथाच उतिः-- 

“भिद्यते छइदययन्विज्छिदयन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते 
चख कम्मांखि तकिन् दष्ट परावरे" इति “इटलि 

खम सवखन्धीनां विप्रमोचः । इति चैँवमाद्या। खत- 
४ > _ + र मिच्च री 

रपि यथेधांसि समिद्लोऽग्निर सात् करूतेऽज्न!। 

न्नानाग्निः सवेकन््ण भासत् कुरुते तथा?” । इति- 

“बोजान्यग्नय्,पदग्थानि न रोदन्ति वधा एनः । न्नान- 

दग्धे स्तथा केनाद्य सम्पद्यते घनः" इतवि--चेव- 

माद्या । न चाविद्यादिङ्गोथद्ादे सति क्तं शथवोजद्य 

कम्पांपयद्दकदे दाह रएकरेथप्ररोरूय ८, पपद्यते, न 
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यम्निदग्धसख शालिवोजखं कदेशप्ररोडहो दशयते । प्रटत्त- 
फलस्य त॒ कम्भांशयद्य खक्तषोरिव वेगच्चयात् निटरसिः 
८६ ॥, (न् 

तद्छ॒ तावदेव चिरम्” इति शरौरपातक्तेपकरणात् | 

तखादुपपच्चा यावद्धिकारमाधिकारिकाणामवस्थितिः.न 

च ्लानफलस्यानेकान्विकिता | तथा च ुतिरविरेषेश्येव 

खवैषां जानन्मां द्श्यति "तद्यो देवानां प्रत्यबुध्यत स 

एव तद् भवत्तथरपयां तथा महुष्याणाम्' इति । ज्ञानाः 
8 - = २  न्रेष चेश्व दिफलेष्वाखक्ताः सुमेहषेयः तेः पञ्चादेशये" 

चयद््भनेन निर्विखाः षरमाक्र [ने परिनिष्ठाय केवल्दयं 

यबुरिगय् पपद्यते. ब्रह्मणा सहते सवे सपाप्रे प्रति 

सश्चरे। परान्ते कतात्मानः प्ररथन्ति परं पदम्" 

दति खारप्यात् | प्रत्यच्चफलत्वाञ्च स्नानस फलविरहा- 

 शङ्खानुपपत्तिः। कसफठे हि सरगांदावलुभवाना््दे 

स्यादपि कदाचिद्ाशङ्खा भवदा न उति, अलुभवाद्ृन्तु 

` . ज्ञानफलं ““यत्घा्तादपरोच्ाट् व्रह्म" इति शतिः,“ तन्वमसि" 

दतिः च सिवदुपदेथात् | न हि ˆतत््वमसि'" इत्यध 

वाक्यस्यार्थं तचत्त खतो भविष्यसि इत्येवं शक्यः परि- 

खेतम् । -““तद्धे तत् पशन् ऋषिवांमरेवः प्रतिपेदेऽहं 

सदुरभवः श्यं च'? दूति सस्यग्द्शनकालमेव तत्फलं 

„ सब्वात्मत्व' दयति । तस्ादेकान्तिकौ विदुषः कैवल्य 

बिद्धिः"मा० | 8।४पदटेच |. 

तदधिगम छत्तरपूवाचयोरक्ेषविनाथौ तद्व्यपदे 

शात् १२८० । 

“4तस्ल, तोवगेषः) खथेटानं बह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता 

प्रजायते, ब्रह्याधिगमे सति तद्विपरीतकलं दुरितं च्षोयते 

नवाक्लीयत इति संशयः । किं ता३त् प्राश्न फलार्ध- 

त्वात् कर्मणः फलमदत्वा न समव्यते चयः। फल- 

दायिनौ दाख शक्तिः खल्या समधिगता | यदि वद् 
न्तरे्ैव फलोपभोग्चपद्छदयेत सतिः कदर्थिता खात् । 
सरन्ति द्ग न हि कम्मण चोयन्ते" [मन्भा०] इति | 

नन्व षति प्रायचित्तोपदेथोऽन्धकः प्राप्नोति । नेष 

दोषः, . प्रायञिन्तानां नेभि्तिकलत्वोपपतत ्टं हदाेदटवा- 
दिषत्। अपि च प्राय्धित्तानां दोषसंयोगेन विधानात् 

भवेदपि दोषच्पणाधेता, नत्वेव' ब्रह्मविद्याया विधान- 

भलि । नन्वनभ्य् पगम्यसाने जद्यपिदः कमन्य तत्ृफल- 

ब्यावशभोक्तव्यत्ादनिर्मौत्तः खात् । नेव्य्.चग्रते देश- 

कालनिनित्तापेच्चो मोः कमेफलवदुभविष्यति | तसात् 

म जन्ञभिव्याधिगने दुरितनिदित्तिरिषेव प्राप्रे: बमः 

७८४ 

जौव 

लद्धिगमे ब्रह्माधिगमे खन्य् तरपूवांवयोरङ्धेषविनाशौ 

भवतः, उन्तरस्याक्ञेषः, पूमेख विनाशः । कद्मात्, तद् 

व्यपरेथात् तथा हि ब्रह्मविद्याप्रक्रियायां सम्भाव्य 
मानसम्बन्वेद्धामामिनो इरितस्यानमिसम्बन्धः बिदुघो 

व्यपदिशति “यया पुष्करपलाश आपो न ्लिष्यन्त रव- 

मेवविदि चापं कमे न क्लि्यते''इति | तथा विनाशमपि 

पूर्ीप चितस्य इरितद्य व्यपदिशति *तद्ययेषीकाद्लमग्नौः 

प्रोतं प्रदूयेतेव" इख सवे पामानः प्रदूयन्ते" &ति 1 

 ्मयमपरः कभच्तयव्यपरेयो भवति | “भिद्यते हृदय- 

सन्धिच््िदयन्ते सवसंशयाः । चोयन्ते चास्य क्ांणि 
तञ्ित् दष परावरे"? दूति, यदुकल्तमनुपभुक्तफलस्य 

कमेण: च्यङ्लखनायां शास्त्रकदर्थनं खादिति | >ैष 

दोषः+ न हि वयं कमणः फलदायिनी शक्तिमवजानी- 

महे, विद्यत णवसा,सावृ विद्यादिना कारयान्तरेश 

प्रतिबध्यत इति बद्ामः। यक्गिमदुभावमाने च शास्त्र 

व्यापयते न पतिबन्धापतिब्न्योरपि। न हि कर्म 

च्चोयत इत्येतदपि अरणमौत्धगिकं न हि. भोगादते 

कम च्तौयते तदयत्यादितिं, इष्यत टव प्रायञित्ताटिना 

इरितख्छ च्चयः खक पाप्मानं तरति”““तरति ब्रह्महत्यां 

यो $शचमेधेन यजते" | य. उ चेनमेव' वेद्" इत्यादि इति- 

` खूटतिभ्वः । यततत नेमिन्तिकानि प्रायञित्तानि भवि- 

ष्यन्ति इति । तदसत्, दोषसंयोगेन चोद्यमानानानेषां 

 दोषनिम्क, तिफलसम्भवे फलान्तरकल्सनालुपपन्तेः | यत्- 

 धुनरेतदुक्त' न प्राय श्चि्वहो घच्चयोहे गेन विद्याविधान- 

मस्तोति अत्र नब्रमः। सयुयाद् तावदहिद्याद् विद्यत 

एव विधानं, ताद च वाक्यशेषे रेषय्यप्राद्चिः पापनि- 

इत्तिञ्च विद्यावत उच्यते, तयो खा विवक्ताकारणं नास्त 

न्यतः पापसप्रह्ाणपूृववेर््य परा ्चिस्तासां फलमिनि नि- 

खोयते | निरु ायान्तु विद्यायां यद्यपि विधानं नासि ` 

` तथाष्यकनाँत्त्वबोधात् कमंप्रद्ाहसिङड्धिः । अक्लेष इति 

1गामिष कद्ध कट त्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति. 

दशयति । आअतिक्रान्तघ त॒ यद्यपि सिव्यान्नानात् कट त्वं 

प्रतिषे इ तथापि व्द्यासामथ्यात् सिथ्यान्नामनिटेत्ते- 

स्तान्यपि प्रलौयन्त इत्याह विनाश इति। पूलपर्ि्धि- 

कट त्वमोज्, त्वखद्ध्पपिपरोतं हि तिष्वपि कालेष्वकट - 

स्वाभोक्त, त्वलद््पं ब्रह्माहमसि नेतः पूवैमपि कन्त 

भोक्ता वाऽहमास' नेदानीं नापि भविष्यति काले इतिः 

जह्भविद्वगच्छति | एवमेव च मोच्च उपद्यते, अन्यधा 
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ुगादिकाखप्रडलानां कमच्छा चयाभाने द+्ाभावः 

ख्यात् । न @ देशकाल निसित्तापे्लो भोश्चः -कर्मफलवत् 

भवितुमद्ेति, खनित्यत्वपसङ्खगत् भरोच्त्वाचुपपत्त ञ्च 

 च्नानफलख । तश्चत् जद्याधिममे इरितच्चय दति 

खवित्” । भा 

"'दूतरख्याप्येवमसक्ञषः पाते व+ ४।१।१४ खः 

"^पूैखिद्धधिकरप्ये बन्धैहेतोरवस्य स्ञाभाविकद्याद्चेष- 

विनाशौ त्ताननिमित्तौ चाश्व्यपरेथाचिद््पितो, धमेख 

षमः थाख्रोयत्वात् शास्तोयेख च्तानेनाविरोध द्व्या- 

अद्भयं तज्िराकरणाय पूधिकरणन्यायानिदेशः क्रियते। 

इतरद्या ऽ प पग्टश्य कमख रवसववदसक्ञघो विनाश 

च्ञागवतो भवतः। क्तः, तदापि सखफलद्ेतत्वेन 

च्ञानफनप्रातिबन्ितवप्रसङ्कात् | “भे छडैवैष एतेन 

नरति' द्त्यादिद्धुतघ दुष्क तदत् शज्ञतख्याऽपि क्रणाथ- 

व्यपदेशात् खअकलांदोघनिभिरश्च च कमन्लयदख्य श्त 

इन्क, तयो सतुद्धत्वात् “'चोयन्वे चाद्य कमाण” इति 

खा विषते: । यलापि केवल णव पाप्मथन्द्ः पद्यते 

सलापि तेनेव एुगयमयाकलितभिति इदव्य' , न्नानापेक्ञया 

नि्लरफवलवात् । खस्ति च तौ एर ऽपि पापमणब्द्ः 

“मेनं लेद॒मह्ोराते तरतः” इत्यन् सङ इन्कुतेन चकत" 

जध्यतक्रम्य “ “खे पाप्मानोऽतो निवे न” इत्य विशेेखेव 

प्र्तेष पाएमणब्ट्प्रयोगाव् । पात तिति । ठशन्दोऽ- 

बथारखा्यः | रवः चम््धर्मयोरबन्बहेत्वो विद्यासाम- 

च्यदद्धषविनाशखिद्धे रवशगृश्धाविनौ विदुषः शरीरपाते 

खक्तिरित्यवधारयति ।* भा. 

“'खनारव्धकायये एव त॒ पूतं तदवधेः" ४।१।१५ ८. 

^“पूवेयोरधिकरण्ययान्नांननिमित्तः खलतडष्क.तयोर्षिना- 

ओोऽवधारितः, स किमविथेषेणारब्धकाव्यैयोरनारब्छ 
योख भवत्यत विरेषेशानारन्छश्ाव्यं योरेवेति विचा- 

ग्यते | नन् “उने उद्धवे एतेन तरति" श््येवमादि- 

चुतिष्ववियेषश्चव्णाद्विरेषेणव चय इत्यव प्राप्रे 

पत्या अनारब्धकार्ये एव त्विति । खपटन्ते फले एष 

पर्वे जन्दान्तरसद्धिते अद्धिन्नयि च लन्धनि प्राक न्नानो 

व्मत्तं : शश्चित छशतद्ष्क,ते न्ञानाधिगमात् च्तोयेते नत्वा- 

रब्धकाय्े* सामिर्क्तपठे याभ्याभेतत् बद्धन्नानायतनं 

जना निर्मितम् । क्त एतत्, “तद्ध तावदेव चिर यान्न 

 विभोच्छो” इति चरीरपातावधिकरथात् चेमाः, 

षस्लरथा डि च्वानादथेषकभेचये सति स्ितिहेतवभावाव् 

जोग 

च्ानप्राप्नयजन्तरमेव करेललश्च वोत तल अरारपातप्रतो चां 

माचक्लीत } मनु वस्तुबलेनैवायभकलौतसवनोधः कष्य 

पयन् कथ कानिचित् पयेत् कानिचिद्धोपेसैत, न 

हि समानेऽग्निदीजसम्यक्ञ केषाद्धि्दोजशक्तिः चोयते 
केषाश्चिनच्न च्ोयते इन. शकामङ्कतुं भिति । उचते, 

न तावदनाश्रित्यारव्धका्ं कम्माययं न्ञानोत्प्तिरप- 
चयते, आ शिते च तञ्ित् कुलालचक्रवत् प्रडत्तननखा- 

$न्तराखे प्रतिबन्वासम्भवाद्धवति वेगच्यप्रतिपालनम्, 

अकलकत्वयोधोऽपि हि मिथ्यान्तागवाधनेभ कमांणय ~ 

च्छिनत्ति, बोधितभपि भिण्यान्नानं हिजन्दरादिन्ञानवतं 

शंख्यारवशाक क्त् काललहुवतत श्व | शपि च 

नवाह विवदितव्य' ब्रह्मविदः कञ्चित् काल शरीरं धियते ` 

न चिल -ति| कं दहञ्ख्य सहदवप्त्ययं जद्भेदनं 

देहधारण्चापरेख प्रतिप क्ये । ऋतिख्दतिष 

च स्ितप्रन्नलच्यनिटे गेनेकिट्व निरुचःंते ' तश्ञादन्- 

रब्धकाय्य योरेव घलतदष्क तयो वि दयाखामथ्यौत् चय 

छनि नि खयः |” भा. | 

५भोगेन त्वितरे ५ विल्वा सम्पद्यते” ४।१।१९ ० ` 
अनारव्ज्ञायंयोः एष्यपापयोर्बिदयाघाभथ्यौत् छण 

क्कः, इतरे त्वारब्धकायये इणयपापे उपभोगेन चप 

वित्वा बह्म सम्पद्यते “तख तावरेव चिर यावच्च वि. 

शोचे अथ सम्प"? इति ““ब्रह्मौव षन् बरह्माण ति?” 
दूति चेवेमादिद्तिभ्यः। नतु सत्यपि सस्यगद्थेने यवा 

प्रागदेहपाताद्खं ददेशन दिंचन्द्रद्थनन्वायेनादुषटत्तमेवं प~ ` 

खादग्य्ुवतेत | न निभित्ताभावात् । उपभोगयेषचपखं 

हि तवाचुषटत्तिनिमित्त, न च तादशमन किञ्चिदल्ि। 

 नन्वपरः कां शयोऽभिनवहपभो गमप्रपखते । न, तद्ध 
 दग्धकदैजल्ात् । भिथ्यान्नानाव्टसम' डि कर्पर लर देङ- 

पाते छपभोगान्तरभारभते, तञ्च भिथ्यान्तामं सम्बम 

श्वानेन दग्धमित्यतः साध्व तदारब्धकारयं चवे विडुषः 

कवल्यमवशम्म्ावीति ।५४।१। भा. 

यत्त सञ्चितं कभ्मांनर तच निभिन्तं फलस्य दग्धमल- 

त्वात् । अविद्यादयो हि कोशाः कमेणस्तत्फल्खय च 
मलम् | तदुक्त योगशास्त्र “ङ्घ शम्लः कम्म्ांशयः सति 

अले तद्विपाकः इति तञ्च सल च्चानाग्निना दग्धभिति-कुत 

युनः संसारः त्माङेहपाते केवल्यनिति शिद्गम्*आखा०गि* 

खांख्यकारियायां तक््वकौ खदयामन विषो. उक्तो यथा 

“सस्यगन्नानाधिगमदइन््दोनासकारखप्राप्न। तिष्टति 
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उंस्कारवशाञचकभ् मव तथोरः ।*' साह्वशारिका | 

^तच्वसाच्चात्कारोद्यारेवानादिर्यनियवविपाकषक्ञालोऽप 

कम्रा यप्रचयोदग्ध गीजभावतयाः न जान्याद्युपंपभोग- 

खच्चखाय फलाय कल्यते । . क्रशसचिलागसिक्तायां हि 

बुदधभूमौ कसेदोलान्यड रं प्रवते तन्व ्ताननिदाचनि- 
पौतश्ल्क भ्सलिखायामषरायां कुतः कमेवौजाना- 

स रप्रशवः । तदिदशक्त' घन््ौदोनामक्षारणप्रप्नविति 
अकारथत्वप्राप्रावित्ययः | खत्यच्चतत्त्वन्चानेऽपि ख 

शेश्वर वशा ् ि्ति । यथोपरतेऽपि कुलानव्यापारे चक्रः 

बेगाद्यसंरारव्ादुभ्वमत्तिएति । कालंपिपाकवशा- 

तूृपरते संस्क।!रे निष्क्रियं भवति । ररोरस्वितौ च 

प्रारब्यपरिपाक्नौ धम्य संसारो । तथात्र 

शयते “भोगेन त्वितरे छपयिस्वाय भष्यदयतः इति 

श्ाषरे वदेवाद्ध चिरं यावच विमोच्य ऽथ खम्पत्द्धं “ इति। 

प्रचोवंभााशिद्यीश्शषच रंस्कारसहयात्तत् सामथ्यं. - 

शथरोरस्ति्ट ति" तच्तवकौ° | 

शाज्छ भाष्येऽ्य क्र यथा 

<बाधिताचष्न्या मध्यंविषेरतोऽष्य पभोगः'* ० ८.सजत् 

शब्यन्नातयोगेनाकषाचात्कारोत्तरं मध्यविवेकावख्वो सध्य- 

भवियेङधेऽपि खलति एखषे बाधितानाभपि इःखादीनषदै 

भ्रारब्धश्शात् प्रतिषिष्बङ्पेख पुरुषेऽतत्या भोगो मव- 

तोत्यथेः। भिवेङनिरष्पतञ्ापुनर्व्यानादसम्मन्नातादेव 

भवतौ यतस्तस्यां सत्यां न भोगोऽतौति प्रतिपाद्यत 

अध्यविवेकत प्य्, नम् । भन्द् विवेकस्तु साच्चात्कारात् 

` पूर्व" खअवणमननध्यानमालद््प दति विभाग्मार। 

जोवनृखक्तञ्च ० 

“जोवनृखक्तोऽपि ध्यविवेकावस्य ए4 भवतीत्यधैः । 

जओवनृत्ते प्रमाणमाह"? भा०। 

““छपदेश्यो षरेषट.त्वात् तल्दिद्धिः"” ख०। 
(आास्ेघ विवेकविष्ये चुरुशिष्यभावचरवणा च्जीवन्क्र- 

डद्धिरिष्यथः। जोवनृखक्तख वोपदे्ट त्वसम्प्रवादिति'?भा 

तिञ्च'' ख०। 

तिचच जीवनृखक्तोऽल्िि ““दोच्चयैषनरो इचेयत् 

निष्ट नृष्ठक्ञोऽपि विपहहे। जुलालचक्रमध्यस्यो विच्छि- 

श्चोऽपि अ्नेहटः'" "“बद्धव खन् ब्रह्माप्ये तन्यादि”? 

रिनि। मारदीयष्डतिरपि “पृ्वाँम्थासबलात् कायः न 

डोकोन च वेदिकः| आपु्यपापः स्वाद्मा जौव- 
श्छक्ः स उचते" । इति। नल चवमानेखा- 

जौव 

पुषरेट.तवः श्टात् तना” खाद्यप्रवष्दभभाष्यसृ 1 

«शदूतरथान्वपरग्यर्”०। ०, 

“दतरथां मन्द् ववेकाप पदेट.्वशन्वपरम्यराप्िरि- 
 व्य्धः | सुमग्रपे यान्मतत्त्वमन्नात्वा चदर्पदथेत् कञ्ि- 
चिद्ये खभ्वमेण शिघ्यमपि श्चान्तीज्ञग्यीत् सोऽ्वन्य' शो- 
ऽ्यन्यभित्ये वन्ध परम्यरेति | मचु न्नानेन क्ैचदये सति 

कथ लौोवनं खात् ताड” भार 

चक्रशभ्वमण्वद्ध शरीरः"? ख. 

क्ञलालकभनिटृत्तावपि पूवकमवेगात् स्वयचेव यथा जियव्- 

कालं चक्र भ्वमति | णव ्ञानोन्तर कमा दुत्पत्तावपि प्रार- 

व्धदरमेबेगेन चेष्टमानं शरोर तवा जोवचयक्नस्तितोलरय। 
नल न्नानद्ेतुसब्यन्नातयोगेन भोगादिवाखनाचये कथं 

शरीरधारणम् । न च योगद संस्काराभिभावकष्वे किं 

सानमिति वाचम् ।५ब्य् ल्याननिरोधरुंख्करयोरभिभव- 

प्राडुभाषौ निरोधपरिखाम''इति योगखत्रतखतृसिद्ध: | 

चिरकालोनद्य पिषयान्तराचेष्स्य विषयान्रसस्काराभि- 
भावकतया लोकेऽष्यद्धभवाद्धेति तन्ना ।* भार  . | 

“संस्का रकेशतस्तत् सिद्धिः ।'” ० 

*शरोरधारणहेतज ये ̀ विषयसंस्काराश् धामलपावभेषाव् 
तद्ध अरीरधारणख सिद्धिरिल्ैः। च्यवन चावि्ा- 
शंस्छारलेणख सत्ता नापेच्छते अविद्याया नक्रादि- 
ष्टपकमेविपाकारम्ममाने हेठत्वान् | योगभाष्ये ष्या 

स्तथा व्याख्यातत्वात् । “वीतरागजन््ाद्भनादिति?? 

न्यायाच्च । न तु प्रारव्चफनककर्ममोगेऽपौति | यत्र च 

नियमेनगविद्यापेच्छते स प्रयासबिशेषद्छ्यो भोगी मड - 

ष्वे वास्ति जोव जानां ठ भोगामास एवेति प्रायुक्तम् । 

यत् त॒ कञचिदविद्यासंख्कारलेयोऽपि जोवन्द्र, क्तख तिष्ठ- 

क्मे्याह़ तन्न॒ धम्मं पर्ौत्यत्तिप्रसङ्ात् । अन्वपरब्य.- 

राप्रङ्गात् । अविद्यारुख्कारलेशसत्ताकल्यने प्रयोजना- 

भावाच्च | एतच्च बद्ममोमांसाभाष्ये प्रपञ्चितमिति" भाग 

जोवन्म कि स्तो जोवतो इक्तिः। जीवतो बन्धनिटन्तौ 

जोवतः षरुषस्य कन तवभो, तवनिबन्धनद्च खडः ख विशेच- 

क्ते थादिर्पसख निटस्ौ । नद्या उपायास्तु खवमनन - 

योमाभ्यासादयः तन्त्रोक्गकना चाराश्च । ““जौव- 

च् क्राव् पायु कुलमार्गं छ नापरः" इति नन्तो : । 

जीवन्त ° जीवन्न व गतः तठलयः। जोवता करुव्य- 

काय्यं साकार णात् उ्टतसमे अन्मम्भरतौ स ह जीऽचपि 

बेश्वदेदातियिभोजनाद्यन्तरेख च्यामनः पोष्श्येन नित्यका- 



जौव 

ग्याकरणात् श्टतसमः। अतरएवाङ् दः ^“ जोवन्तो 

काचान्ये य चखाक्षश््रयो गराः” | 

छजौवपति स्तौ जोवः जौषन् पतिरश्याः सपू्वत्पात् वा न 

न खोप जीवह्भत' कायां शक्वायां (“द्धो चैतदास्थाय 
सभेव सौभगः च्ियं प्रजां जोवपतियेशोयुखम्” भाग° 
६। १९।२० बा.कष् जोवपतिकादयोऽष्यत्र | 

जोवपन्नौ स्तो जोवः जोवन् पतिव॑सखाः शपूतवात् नः ङोप् 

च । जोवत्पतिकायां सघवायाम् “ब्राह्मण्याच श्वायाः 

जोवपद्याः जोप्रजाया अगारे एतां रात्रिं वसेत्” । 

“वाचं विद्डजेत् जोवपलौं प्रजां विन्देयेति" शाश्च. 

ग्ट १।७।२१।२१ । “तजेतमबेकितलथरं वीरमजेव्ः 

जोवपल्ोति ब्राह्मण्यो मङ्गल्य दिनिकी रजिरईपासोरन्"” 

सं०्त° गोभिलः । 

जौवपत्रप्रायिका न° जौवस्य जोवपुतरक्ख पत्राणि 
प्रचीयन्ते ऽखाम् “नित्य. कौडाजोविकयोः”” पा स* । 

.. ऋोडायां पर॑चि-भावे.ष्व,ल् । उदौचां क्रीड़मिरे । 

“जौवपन्रप्रचायिका उदीचां क्रौड़ा'सिन्कौ० | प्राचां 

क्रौोड़ायां त॒ पासत्रे प्राचामिति विशेषणात् न पूः 

भदख्याप्य दात्तता किन्तु तत्पुरुषे पलतिखरः 

लौ वपुत्र एण्जोवः .जोवकः एत्र इव इभेहेठलवात् ।(जियापोतो) 
. श्डच्चमेदे । जोषः जोवन् पुतो यसयाः । २जोवद्धतायां 

स्तिया “सा जोवुला .सभगा भवल्यमर वसि नी" हरिवं ° 

१९८अ०] जोववत्सादयोऽग्यतर । “काक्वन्वया चया नारो 

खतवत्सा च या भवेत् ।\ बह्वपव्या जौोववत्खा सा 

भवेच्नालर सं शयः” "का लो स्तवः ।*“ऋ्डत पुजा जोवपुत्रा धने- | 
खरो” भाग० ६।१६।२१ । रेताटशणरषे एर“कच्चित् एला 
जोवपुन्राः ससम्यक्” भाग, उ° २९ । 

जौवपुत्रक षु" जीवयतोति जोव-क जोवः नर इव षे 

हेदठत्वात् इवार्थे कन् ।(जिञअपोतो) इत्तमेदे । शब्द्र०। 

जोवपुष्या सी जोवयतीति जोव-रिच अच-जोवं जीवकं 

इष्य यद्या । ड हच्जोवन्तोडच्च राजनि० । जीवः जन्तु 

पुष्पमिव ।रजन्तुङ्ूप ष्पे न ०। ““अस््ाकं शिविरे तावन्- 
जिभरिताः अष्लपाणयः। शलूर्ां जोवुूपाखि 

विचिन्वन्तु नगेधिव"रामा. छच०४२अ० | 

जौवभ्रिा स्तो जवं पौखाति प्री-क ६त०।१हरोतक्याम् । 
राजनि°। .६त०। इजोववज्ञमे लि° । 

जोवभदर सलौ जोवानां भद्रः यख्याः ५ब० | जोवन्तीरतायां 
राजनि९। ६त० | जौवङ्खस्डे न, । 

[ ३१३४ ]. -जोब 

जौवमण्दिर नर ६त०। शरीरे राजनि, न जीकभोगा- | 
यतनत्वात्तथात्व' लोवैग्टहाद्योऽ्यन्र । 

बल्ला | पद्मा चेति च विद्याताः सप्तौता जोवमाटकाः* 
विधानपारिजातोक्तो कमायादौ माटकासप्रके | 

जौोवयाज ए. जौैः पशभियांज याजनम् यज-खिच 

पादिवः कऋ°१।२१।१५। खद भाष्ये "याजयतेर्घञ स्थर 

जिरौति खिलोप्याच 

पा इवखन्ताद्चः एव पसक्तं च। 

जोवथोनि श्लौ जीवा -जोवनवतौ योनिः) सजोवजन्तौ 

"तिग्यंङ्मलुष्यविवरुधादिषर -जोवयोनिषु” भाग०१।९।२० 
 जोवरक्त नग्जीवोत्पादकं रक्तम् थाक्रन्त° । स्तरीख।मान्तबे 

शोणिते वदध गरभौत् पादकस्य न तन्रश्यजोवोत्पादकत्व 

* चल्वाद् गर्भख,पाञ्भौ तिञ्चापि जोवरक्तमारा चार्या; 

` , विता दूवता रागः खन्दनं. लघता तथा । भम्यादीनां 
चच्याद्ध ते दश्न्त चान्न शोणिते? | 

जौवलां खौ जीव" जोवनं लाति सेवनात् ला-क । वेह 
लोलतायां राजनि° । 

“साता पिता चुरुजनः खजनो ममेति मायोपञे जेगति 
कख भवेत् प्रतिन्ना । एको यतो व्रजति क्म पुरःखरो- 

भ्य विच्रामदच्तसदशः खल जोवलोकः| साय 

खाय" वासकः समेताः पातः पातस्तन तेन पयान्ति।. 

व्यक्घान्योन्यः तञ्च डच्च बिडहङ्क।स्तद्त् तदजन्नातयो 

ज्नातयद्चे ति" ममैवांशो जीवलोके जोवभृतः सनातनः 

गोता ।“जोवलोके खुंसारोपभो गाधेस्?* श्रीधरः । कमे०। | 

₹जोवद्छ्पे जने च “महायुणं हरति हि पौरुषेण तदा 

वीरोजोवति जीवलोके” भा ०व ०३४अ०।.चालोकमक्ञा द्वि 

जोवलोकः" रघः) 

जो ववज्लो स्त्रो जोवयतोति जोव-खिच-अन्त कमे । च्ौर- 
काकोख्यास् राजनि° । | 

जीवहत्ति स्रौ जौव णव टत्तिः । पाशुपाल्ये छेमच, । 

तत्न जोवरच्चादिना वेश्यादेषट तिरति तख तथात्वम् 1, 

जोव इत्तिः. स्थितिरख । रजोवनिषटे युखादौ निर 

लोवमाटठका सी ६त०।“कृमारो भरनदा नन्दा विमला मङ्गला ` 

भावे अच । पशुभियांजने । “'जोवयाजं यजते सोम 

` यथाह चचतः “खात्तंव' ओख्वितं स्वाम्ने यममग्नोषोमौ - 

£ २ व 
जोवलोक ° जवानां लोकः भोगसाधनम् । !संसारे 

परद्छिच्निति स्वानिवद्धावात् ५ 
चजोः कचिणण्तोरिति कुत्वाभाव इति” यदुक्त तत् ` 
प्रामादिक याजयतेषहलन्तत्वाभावात् वजोऽप्रसक्तेः“ररच,. - 

9 



५ जौवा 

*ज्ीवन्तो त्विमौ शषौ” भाषापरच्छेदका रिका । 

छौवभाका यु कशं «| भालवरेशप्रसिदधे शाकभेदे । “जोव- 

शाकः समधुरः हथो व्तिशोधकः । दीपनः पाचनो 

बल्यो इष्यः पित्तापडारकः" रालनि° । । 

जोवश्क्ता स्तौ जोवतौनि जोवा जोवन्तयेव शक्ता कचोर 

 काकोल््याम् राजनि० | अन्यद्य पक्रतायासेव शक्तत्वमद्याः 

 -घनठनधन्त्या एव तथात्वमिति तच्नामता । . [रान्नेनि* । | 

जोवव्रेष्ठा श्लौ जोवाय जोवनाय श्रो्ा।  ऋद्धिनामौषधो 

जौवसंज्न ए.जोव इति संत्चाशखय | दामदद्धदचे राजनि. । 

जौवसाधन न*नौवध जोवनद साधनम् । धान्ये राजनि* | 

जोव स्त्री जोव जोवन्ः धते छ-किप । जीवत्एनि- 

` कायां च्तियां हेनच० । "जोवखरवीर भद्र ! बसो खय- 

सभत्वता" भार खा १८६ खर । 

जौवसान न° तर । मनषि इला० |. 

 ज्ञोवहौन इ “षडक्षरो लोवहोनः" 
 -षड्क्रे मन्त्र कुमार थब्ट् २१०६ छ“ रण्दम् । 

जौवा खो जौव-कच जोवयतेरचंवा टाप् च्चा-क्िष् 

संप्रवारणे दोषः सा अख्यस्य वा | १घदधो चशे ज्यायां 

शजोवन्तिकायानौषधौ, रवचायां, ४थिद्खिते, ५मभमौ 

दैजौवनोपाये च भेदि जोक-भावे टाप । जोषने | 

- ` जटाः | चचराकारकतेब्रख इत्तस्योभयरे खादटत्तसलम्नं 

 शेलमेरे तन््ानानयनादिकं लोला* दशितं तच्च चेबन्् . 

२४०९ ० दर्धिलम् । पयहसटगन्यादुपपयोगिकषी 
3 राथिद््यकतेत्रस ङगिवा ठ क्रानेच्चाशन्द २३.१४० उक्ता 

अधिक च्याशन्द् वच्यते ज्योत् पत्तिप्रकारः सिर चिः 

चक्तो यथा 

इटा कुःलव्वाखदखेन उत्त काय्य ` दिगङ्क भलबाद्धित 

च । व्यारंख्ययाप्ना नवतेकंवा ये तदाद्यजोवा धचरेत- 

देष । हित्रादिनिन्न तदनन्तरा चापे ठ दत्वतोभयतो 

दिगङडत् | चेयं तदमदयबद्रव्जोर पे च्यकाधै' निखि- 

` डानि चेवसू | थान्यधा वा गखितेन वच्मि च्चाधोनि ` 
` लान्येव परिस्छ्टानि। लिज्धामविरदययं यवग होना 

मलः तदीय खल कोटिजौगा | दोःकोटिजोवारहिते 

लिमच्ये तच्छे के कोटिम् जोत्क्रमच्ये । व्याचापमध्य 

खलु योऽत्र वायः सेवोत्क्रमज्चा छषिवाल्र नेद्या। 

निन्य" राथिज्या तत्कोटिन्या च षटटिभायानाम् । 

ल्िज्यावर्गापद' शरवेदांयज्यका भववि। बिज्चालतोषु 

 दाताद् लिच्याङगतिपनेष द्वात । भृलो नादषडतानम चं 

विश्वसारबन्नोक्तो 

[३१३५ 1 ` जीवा 

घट्लि"चदंचव्धा ॥ गजहयनजेष् ५८७८. भिन्नौ लिभ- 

जीवा वा ऽयुतेम१००००संभक्ता । पट्त्नि'शद्थजोवा' तत् 

कोटिव्याकतेष्ष्ास् । निच्धालतोषचातान्द्रलः तिच्यो- 

नितं चतरमक्तम् |, खटादथभागानां जोवा स्या भव 

व्येवम् । -क्रमोतृक्रमच्याढतियोगश्खाइख' ` तदपां थक- 

`. -शिञ्जिनधै खात् | निज्योतृक्रभञ्यानिडहतेदंल्स्य मल 

- तदधांथकथिञ्जिनो वा) तष्याः ` एनक्लदलभागकानां 

. कोटि कोटय दलस्य चवम् | अन्यज्यकासाघनदखत्तभेव' ` 

पैः प्रवच्छो ऽथ विथिष्टमस्ञात् । तिन्यामुजज्याहति- 

छोनयुक्तं निच्याक्लतो तहलयोः पदे सः | भजोनयुक्ल- 

लिभखर्डयोच्छ कोटि भजच्छां परिक्षत चेवम् | 

योज्य योरन्तरभिष्टयोयत्कोटिच्ययोस्ततज्तियौगण्लम् | ` 

दलोक्षतं स्धाटुमजयोवियोगख्ण्डख जो वेवसनेकधा वा | 

दोःकोटिजौवाविवरश्च वर्गो दोढतस्लद्य पदेन वद्या । 
` ष्ठात् कोटिवाज्ञोविवराक्ीवाः व्छ$थ मुय 
विनापि । दोज्यांशनिष्याखदलाैभक्ता उन्यलिमौव्य- 

५. विवरेण ठल््या । दोःकोटिमागान्तरशिद्चिनौ खाच्ना- ` 
-क्रीनिवा कानि चिर्वि ] सगोऽक्ग एधद्गेन (६५६९) 

बज्ञिता भृलगिद्जिनो । ` कोटिज्चा दथभिः चखा 

लिप -(५७१)विभालिता ।  तदैक्यमयजौवा इधाद्न्तरं 
-पृवेशङ्जिगी |. प्रथमच्चा भवेरेवः धशटिरन्यास्तेतस्ततः। 

व्यासार्थेऽ्युष्णाब्धत भ्नितुल्ले ख्य नेवतिच्यंकाः। कोण 

जोषौ शताभ्यज्ला गोदश्लतियि (१५२९ )भाजिता । दोच्यां 

स्वाऽद्रय क्गबेदां श-(४६७) हीना तद्यो गसंमिता। तदप्रच्या 

क्योच्धापि विवर पृदंशिञ्जिनो । तत््वदक्ला २२९ नगां- 

ओोना रएवमनाद्यचिञ्जिनौ । च्यापरस्यरयैव वा 

चठर्विशतिमौविकाः। चापयोरिदटयोर्दोच्येः . भिथः- 

कोटिव्यकाङते । लिच्याभक्तो तयोरेक्य' खाद्धापैवय् 
दोज्यक्ा। चापान्तरद्य लोवा खात् तयोरनर मिता 1 

अन्यज्यासाघने सम्यगिय' च्याभावनोदिता । शसमास- 

भावना चैका ` तथान्यान्तरभावना | खद्यज-7ाचाप- 

भागानां प्रतिभागच्यकाविभिः | या ज्यादुपाततः सेष्ट- 

व्यासाय धरिणाम्यते। चआद्यदोःकोटिजोवाभ्यासेव 
काव्यां ततो छ्धः । भावनाः ख सद्यज्या इष्टे व्यास 

दृ स्फटाः। स्थुल च्यानयन' पादयामि तचो. 

दितः मया। उक्ता सचेपतः पूवे". ज्योततिः 

गमा च शा सविेषाधुना तब वि्ेषादिरणो- 

ग्यतः” | तन्न तावदाचायांखां प्रद्वोमिव्यादि जोकपञ्चुकं 



[॥ 

जोवां { 

गभम् । व्यव गणितेन च्ाप्नानाय'  सृचभवव्याचत " 
ष्कसिद्धप्रकारमेवाह। ततृप्रकारो हि बोजगचित- 

ज्रियया। लिज्यापे" राथिच्येव्यादि| ` बिन्याधेन 

१७१९ ठल्या लिंथद्शानां च्या भवति| क्खाः 

शोटिज्या एट्टिभागानाम् 1 निच्यावगोषेपद्" पञ्च 

च्न्त्वारिशद्शानां च्या सव्रति। अथ लिज्याषगोत् 

परञ्चुणात् निन्खालतिवगेपखचातद्ड स्वेन होना 

इदप इतात् पद् षट्बिं शदटं यानां च्या | अथ वाभ्नज 

ङयगजेषु ५८७८ निज्ञो निज्ाऽयुतेन १००००५क्ना षट्- 

निंशद् यानां ज्या खात् । इति गणितलाचवन्नु। तत् 

कोटिच्चाद्ाचतष्यञ्चादंशानां च्या। तथा निज्ावनगेश्य 

पश्चणस्य सल चिज्याहोन' चठ खदशटादथमागानां 

च्धा भवति | तत्कोटिच्याद्गीत् दिषप्रतिभागानास् । 

अतोऽन्यथा साधनमाह । क्रमोव्क्रभच्येव्यादि । कोटि- 

च््योना लिच्याम्जखोतक्रमच्या सखात् । भजव्योना, 

निज्याकोट्त्क्रमज्या ख्यात् । भलक्रमव्योत्क्रनज्य- 

योख वगयोगप्ददलः भजांशानानधख च्या दात्र । 

थवा लिज्योत्क्रमज्याचातद्लदय सख तदधांथक- 

शिञ्जिनी स्यादिति क्रियाल्लाववसम् | दव्त्यच्नच्याया 

पि कोटिच्या सा तत्कोटिमामानाम् | ततः पुनरेव 

` सन्यास्रदषे क्लः खाष्याः। 

सद्यथा । यल्न॒चद्ञि"यतिजग्रौलल लिजरार्घसश्म' 
जाम् । तत्कोटिनन्रा ठ षोड्गम् ।. अरबेदांथनया 

इादथम् । खअथाषटमात् तद्धी प्रकारे चदथेस् । 8 । 

ततकोटिजा विंशम् । २० । एवं चठथोत् हितीय' ९ 
हाविंश' च ।,९९ | दितोयादाद्यं ९ योविंश' च २९। 

विंशतितमाहृशमे १० चतथ च १४ । दथमात् पञ्चमम् 

५ एकोनविंशः च १९] दावि ् ारेकाद्थ' ११ योदश 

च्र.१९) चतदं ४ द्रम ७ सद्नदश च १७ । अथ 
हाद्शात् षठ & दथ" ज्र शद । षष्टाव् शीय १ 

सेकविंश' च २१ । च्षाद्रथान्चवम' ९. पञ्चदश" च १५ । 
 लिजगरा चदुवि"अमिति | एवः किव पूर रन्यजदासाधन- 
शक्तम् श्दानों विना वक्रमजप्रयाभिनवपरज्ारेणा ह । 

निजामजजाहनोव्यादि | निजामजजाधातेन 

तिजाकतिरेकनोनान्यत्र अुता। दे चाधिते। तयोमके। 

ष्याद्यः मोनखाङ्काशानां दलद्य जा । हितीयं मजा- 

द्यखाह्वांशानां दवं | रषमतोऽ्यन्याः। तद्यथा । ' 

खषट्नात् षोङ्ग १६ ज्या ) भोड्थाश्वदय' अ विथं 

११६ 1] सौवा ` 

कोरेद्धौवषन्धाः । ` 

1 ^. = % (व २ 

ददेश सिध्यन्ति खथ जराभावना | साचदेधा।. 

 सगोद्घो षष येनेत्यादि । 

४४१८ ठलधया निजया नवतिच्च जग्राधौनि तत॒ ताव" 

च ९, | चतधोद्शम" १० ¦ चदर्दे' च १४। ख 
सवायि । प्रकारानलरमाह। यहोजगरं योरन्तर मित्यादि] 

इटदोखयोयंदनरं कोटिज्योच्च यत् तयो कयम 

दन मृजयोरन्रा्ेख ला भवति। खमन्ययोर- 

न्यान्वाः । यथेका चिल चन्धमै 8 । 'अन्यादमो $ < 

दोजयौ । ताभ्यां हितोया मिध्यति । दितीयाचद्ीभ्िं 

परघनेत्यादि । तथा दोःकोटिज्रयोरन्तरध्रगड्चद्य सं 

दोःकोटिभागान्तरार्थष्य जदा ग्णात | तथाष्णौ द 

दोजगर । षोद्धो १६ शोदिजप । ताश्व ्रव्ीैठ 
श्यादिन्यादि। अथ भल्सडथक्रिवंया विनापि दोःको- 

टिक्ागानरजव्ा नयनम दोजव्रीशतिरित्बादि। दोः 

ल्ीवगं ् तिजदा्पेन भक्लः। ,तख निलया विवर ` 

दोःकोच्यन्तरब्य जया श्यात् । कानि चिदेवनन जप षीनि | 

खाध्यानि | तद्यात्रा | यलं किल नि यच्जलार्धीनि तब । 

लिजाध' दशमम् |. १ | तत्कोटिजा विंशतितमम् } ~ | 

शरबेदांथजा पञ्चदशम् । ष्टनि गया दादथम् } 

तन्कोटिजवटादथ जयाम् | चअष्टाद्शभामानां जवाः । 

घस् । ३ । सत्काटिजयः चद बलिनि । कमोतृक्रम- ` 
लगाङतियोगमलादि्यादि। सूौ्प्कारेष्य. (थमाव् 

पञ्चमम् तत्कोटिलया पद्मि यम् । खव" इाद्थाव् षषः 

चदविशं च । षात् तीयः श्दमविंश' च| बट | 

दाच्चयभनेकविंथं च | एलान्ये वानेन प्रकारेण पिष्यन्वि „. 
नान्यानि | त उक्तः कानिचिरेवमनेति |; यहोजययो- 

रन्तरभिव्यादिप्रकारेख । अतोऽन प्च्चममेका दों । ` 
न्र्मन्या । चास्यां यहो ्वोरन्रभिन्यादिना प्रका 
रेष भुजयोरन्तराधछ जयोत्पदयते । तद द्ितौयं जदाधेम् । 

वल्कोटिजाष्टाविंशम् | सखयभ्यां कमोवृक्रभजाकति- 

योगमृनाइलमित्यादिप्रकारेष्ादयं चददंश' च । एवमन्या 

एका समासभावना । अन्यान्नरभावना । तदर्थमाह । 

यत्र क्रिल. वश्लिचेद्ाभ्नि 

इच्यते । सनं भलम्तल्रानां मध्ये काचनेष्टा भृलजया 

त्कोटिजयरा च. एयक स्याप्या । भजजरा खनवषडघ- - 

रख ६५६६. विभागेन रह्हिता काया | कोटला व 
दथा लिघप्रपञ्चमिभाजग्रा.। तयोरेक तदयलपरा । 

अनर पला खात् | यथा.निलाष' लिंथत्खंख्वाक 

१० लप्रापेस् । ततः उमाश्रभावनयेकलि'यतृ षं खवक्रम् । 



लोवा 

इकाटुदाति'पत्रं ख्य मित्यादि सन्तरमावनया त्वे शोन- 

लि यर्ािंथनिन्यादि । पृषो दो कोटिया 
विजयां च प्रक प्रचमः खरडमेव' षिः ६° स्यात् | 

` श्वय.यदि चेव विजा चतुमि'यततिजा्धांनि तद्म ह। 

कोटिजोवाशतामभ्यस्तेत्यादि। खनत्रापि निनरार्षमटम' 

जपाः घा मुजजा | भोड्' कोटिजा साः कोटि, 

शरा अत्तगुणा जोट्खतिधि(१५२९) भालजिता | यात 

ब्योजरोषठा त लिजेन सप्राङ््ेदंगेन४६७ङोनाकाग्यां। 

तदि नयोरेज्य" क्कियते तदा नवम' जदाः भवति| 

` यद्यन्तर' बदा शप्रम" खात् | रव समासभावनया 

मवमाद्शमः दशमादेकाद्यमिव्यादि | तथान्तरभावनया 

प्रमातृ षष्ट" षात् पञ्चममित्धादि । एवं प्रथमं यप्तपोनं 

तत्वटृ्तर२५तनित' मवति | अथवा पूण * दोनी 

: दिज्यां च कोटिज्दां प्रकल्व व्वाध्यते तथापि तदेव । 

` वतः खमाखभावनया दितोयादोन्यसखिलानि भवन्ति | 
ऋय वा तिष्यं दोलया प्रक्डय पू' कोटिनयां च 

्रक्खयं साध्यते तदा त्रयोर्धिथहलमद्यते त्मादन्र- 

कआाबनया हाङिथस् २२ । ततोऽ्ये कविस् ९१ | एवम" 

` चिलान्यपि निष्पद्यन्ते । अं भवानामाह | चापयो- 

िष्वोरित्यादि । इदयोक्चापयोये दोय ते कर्थमनौ 
ब्याष्य । तयोरधच्ात् कोटि च | वतः प्रथमको- 

्नि्रा हितोवदोजव्या युग्या ॥ ततो दितीयकोटिजवा 

 श्रथमदोजेव्रया छणया ।. दे पि लिजयया धालेव्। 
वयोः खमादचापेक्यम ज्र जा भवति । न्तरं चा- 

पान्तरखः जगा मवति । दयं सिद्धजगातोऽन्यजयासाघने 

आत्रना । कदय । व्यभावनया प्रथमजपराचदय प्रथम- 

--जा्ेन सह समासभावनया दितीयं, दितौयखय दिती 

नेवं चद्भित्यादि । अथात॒ल््यभावनया | 

श्रमाचभावनया पञ्चमम् | अन्तरभावनया प्रथमं खादि- 

जादि । अचेष्व्याखा्े जा्तानाथेमाह । ादययजव्रा- 

चापमागानानिल्यादि । यावद्धिरयेरेका जा लभ्यते ते 

खअद्यलग्राचापांथाः } प्रतिमागजप्रकाविधिरिति। लिप्त 
पञ्चभि ५७९ मह्लोत्यादिनिा प्रागुक्तपकारेषेकभागसय 

छ्रामानोय तद्धावनातो भागदयस्छेवं तेषां भागानां 

अवा साध्या साभीटव्िजग्रया ता वस्लनलाख्धिवद्धिभि. 

‰४श्८ मज्ञा प्रथमजा खात्। तखास्तमैव स भाव 

मया दितीवादाः विध्यन्ति" प्रथिताचचरः | । 

जोवातु ४० जोव्रयति जीव-खि चन्तं रि श्वादः कौवल- 
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मेन जौव-कर्यै वा आत | अच्वे रजोवनौषये 

शस्टतसश्जौवनो षषे च भावे खातु | ४जोवने । भेदि. ^र 

सरल | दकि! क्तस्य शिथोद्ि जख जोवातते विज 

द्रषठनौ लपाणम्* उत्तरन० | भश्ात्तंया पुनजी्ातवे 

न भन्तंवे"ताण्डा त ०१।५।१८। जीविविति भाषोक्तोः 

तवेप्रत्ययान्तनित्यन्ये तथा च जीव-तुसर्य तवे वा 

दौधेः। न मत्तेव दति साहचर्यत् नोषित॒निलयधैकता 

तद्ध तनेप्रत्ययान्ततयैष बिध्यतोति बोध्यम् | 
ज्ञोवातुमत् $° जोवातु+मद्प । खायुष्कामेो देवता- 

मेरे °अआयुष्काने्टं जोवादमनौ'? चश्चग्यौ * २।१०। 

५ लोवावमन्तौ. सव्योषं पवा" २।१६।१६ । 
जीवातमन् ए, जीदति लोव-अच कमे। प्राणसञ्चार- 

अक्त खह्मनि प्राखिनि “संयोगो योग इत्यज्ञो जीका. 

कपराकनोः'" योगशा | जोवात्न् { पश्य भट्रते 

भातर पितर्खुते भागः ६।१६।२। 

जौवादान न° ६त०। “अयोगस्ल,भवो राद्मान' परिकत्तिं का 

परिक्ञावाः प्रवाहिका हृदयोपसरखमप्रयहोऽभियोगो 
छोवाद्ानभिति नव व्यापदो वेद्यनिनित्ता भवन्तीति" 
शश्तोक्तो वेव्यनिभित्ते व्यापद तच्च वमनविरेषननव्या- 

पद्धद्ः यथोक्त तत्व । 

अथातो वमनविरे चनव्यापद्धिकिल्ितं व्याख्याद्यामः 

वैव्याठुरनि मित्त' वभन` च 'पचचद्शधः व्यापद्यते तत्र वम~ 

नद्याधोगतिद््ङधं ' विरेचनखखे ति एयक । सामान्यष्ठभयो 

शावयेषोषधत्वः जोयौभधत्व' -होनाधिदोषाप््तत्व 

वातथूलयोगातियोगौ जो नाद्ानमाद्यरानः परिकर्तिका 

परिच्ञावः प्रवाहिकाद्ृद्योपसरथं विबन्वः? इति, 

जोवाधार ए* ६त° । दये हेमच° । “हइृदययं ताइ द्- 
यम्" छार च° जोवख इदयाधारतवोक्त सथात्वम् | 

जौवान्तक एजोवमन्तयति अन्ति-नासवा०् ल । जोवनार्थ, 

प्राखिनाशके शाकुनिके अमरःरेप्राणिनाशकमाने तरि । 

जोवाद्धःपिर्डक पए.खयः(च° परि भाषिते चक्रस्यराश्चिकलानःं | 

१८० तानाम भागे २९६ याह ० धि" ^रागि- 

लिप्ना्टमो भागः प्रथमं जग्रा इच्यते" तन्तदिमत्त खन्धो 

जमिच्रितं तद दितीयकम् । आद्येनेव' क्रमात् पिण्डान् ` 
भक्घा लव्धोनसंयुताः । खण्डकाः ख॒ठवि"णज जग्रा 

पिण्डाः क्रमादमी | 

नामदमोऽ-शस्तत्त्वाखिनितःे्धप्थममाद्यं जगाद" बम्प. 

^“एक्राशिक्लानास्टाट्श्थता- 

्येजोवाद्र पिरक; कथ्यते दभन्नो” रङ्ग" । चअ 



जोषि 

चकराङष्य धलराशतित्वात् तल्लोमयपा्ं स्रेखा संलग्न 

शरलरेष्धायाः ज-[ख्पत्वात् तद्या श्यो व लाचबेन शास्त्र 

. कारैर हन तदीयाद्गंद्य पिष्छरंत्ना ठतिति बोध्यम् । 

ज-11ड पिण्डोऽप्यन । [राज्नि° | 

ज्ोवाला स्त्री जीवमालाति आा+ला-क | शेइल्दयां लतायां 

जोवास्तिकाय ० अडकतसिद्धे जोवपदायं चच्छन्द 

द्श्म् | जोवशब्ट् चोक्गप्रायः । 

 जौविका रू जोव-ख कन् खत इत्वम् । 

~ च्याजोवते | श्जोवन्तौषक्ते मेदि° । 

जोवित नण्जोव-भावे क्त | !जोवने प्राणधारणे जोवित- 

` नाधो भनेत्तद्याः" खा द्, 

नन्दे व जोवितसू“जोवितात्वयमाण्च्नो योऽन्नमत्ति यत- 

स्ततः" मलः | करेरि क्त । र्जोवनयुक्त नि° । प्राड् 
मत्वा सत्यमद्धान्तः लोविताखोति लच्लिता" रघः । 

जोवितकाल ९० ६त९। च्यायुधि प्रा्णघारणसस्ये अमरः | 

जोवितज्ञां स्लो जोषितद्य जोवनख् न्ना-न्तान' वदा | 

शजोवनोपरावे 

भनाभिनन्दत भरं नाभि 

नादयाम् । रालनि* । तद्धाचलने शि नरद लजोवन- । 

ज्ञानात् तथात्वम् । 

जोवितेश इ* &स^ | (प्राणनाथे यने शनो श्ये" अ 
अन्द्रत्रा $्ीवातौ हेच ,,१जीवितिश्वरे लिश्नेदि० । 

८रामसन््थभरेषय साधिता दुःखेन दये निशाचरो | 

गन्धवद् चिरचन्द्नोचछिता .जोवितेश्वखति' जगाम 

खा". रचुः। चन्द्रस्य यो देइमध्यस्े ङापिङ्गला- 

माञ्ञो$ ख्िव्या प्राशन्चारणहेतत्वात् ` तथात्वम् । 

` “बाया सश्चरेडन्द्रः पिङ्कलायां दिवाकरः शार 

सि*२५ पटले उक्तम्| इङ्ाशन्द् ६९४० दण्यम् 

इङ़ाथन्द्ऽदक्तलाव् प्रसक्काब्  इडाण्क्िलयोः खद 

पादिकमलरौच्यते “दा याजते तयोर्ये चमा 
पिक्गलापरे" शा ति° “व्या वामड्पकसंग्धा घा 

च्विष्यति इषमृणयाः। दकं हष्कमाचि्य धरा 
इृदिलिता) दामांखजलन्तरगा दकिणानासिकामि- 

यात् । तथा दच्चियचव्कख्या नाखयोवांभरन्वु गा "पद् 

` यौद्षटदवाक्य् । तन्त्रानलरेऽपि “/इषुमृणाकलितापीड़ा- 
व्क द्चियमाश्रिता। इङ्गता दच्भागस्य जल्रमध्यमना- 

` शिवा । दच्िणानाचिकादार' प्राप्नोति गिरिज्ाकजेः! | 

वामन्यक्रसचह्न,त तथाप्ता सव्यनासिकालिति'' चनयोः 

स्वद्हपद्ठक्त' -योमागषः “द्ड़ा च शडःखदुन्दाभा 

र्टाः खत्यं व्यवश्िदा। पङ्किलाऽधितरक्ताभा दद्िषं 
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पाशं माश्ितेति" “खनेन पिङ्गलेडयोः करभे या. 

चन्दूमसोः स्थितिर्क्ता भवति" पद्ायांद््ः। 

जोाविन्ः लि" जौव-खिनि| प्रायधारके प्राणिमात्रे 
श्छोवगोपाययुक्तो च।  लोविनां दारुणो रोगः 

कसंमोगः शुभाशुभ | भक्तो वेद्यस्तः निडन्ति इरि- 

भक्निरसायनात्* ज.३"गखे.ख, । तत्र काकेन जायन्ते 

सानवा दोषेजोविनः*शक्तःपरजने दाता खलजने दुःख- 

लोविन:"सचुः । “वातत, चट्राः शपिजीविनस" भूतानां 

प्राखिनः च्रेष्ठाः प्राखिनां बह्धिंजोविनि” भु; श््ियां 

खेप "एरुषायुषलो विन्यो निरागङ्कानिरोतवः } यख- 

दोयाः प्रजास्ख्ध' रवः } 

जोवेष्टि प्ली जोवोह् थिका इटिः । इ ङश्यतिसवे शब्दाधेचि° 
जीवोत्पत्तिवाद पुर जोव सङ्भ याभि सोत्पेन्तिवषदः 1 

पाञ्चरात्रेष्णवसिद्वान्ते जोव्याद्ोद्धवसाधने वादे त्र हि 
“ब्रह्मण्यो वाशरेवाख्लाच्लोवः सङ्कपैयामभिधः । जायते च 

मनस्तखात् प्रदुन््राख्यं ततः एनः .। अहङ्ारोऽनिषश्द्ा- 

खचत्वारो विदवद्छपकाः | वाद्देवाराधनाद्येजौयते बन्ब- 

` भोच्णमिति”। तदेतन्छतं शा० छ्ध*भा० निराब्तं यथा 

. ““रलमत्यसम्वात्* छ" । ` | 
भबेषामप्रज्ञतिरपिष्टाता केवलनिधित्तकारणम् देञ्रो$भि- 

`. भतस्तषां पः प्रज्चाख्यातः, येषां एनः प्रशं तिद्धाधिष्ावा 

चोभयातकं कारणमोश्वरोऽभमतस्तेषां पः प्याख्ा- 

यते। तिखमाश्रयग्येनाषय छप एवेश्वरः प्राक नि- 

कषौरितः प्रसतिद्धायिष्टाता चेति, शत्यहसारिणौ च 
खटतिः प्रजामिति स्विति, तत् क्छ डहेतोरेष पचः 

्रत्यचिख्ादित इति | उच्यते} यद्यष्य वंज्ञातोयको- 

$"अः समानत्वाद्विसंवादगोचरो भवत्यन्ि सख चान्तर 

विरुंवादस्थानमिति, अतस्ततुप्रतयाख्यानायारम्भः । तन्न 
भागवता मन्यन्ते भगवानेवैको वादरेवः निरञ्जन 

न्नानसष्पः परमाधेततव, स॒ चदधोऽऽतानं प्रविभनय 
: प्रतिखितो बा्देवव्य,इद्ट्पेय खङ्कषेणव्य हद्मेय प्रदु- 

मव्य, हच्पेण खनिरुढधव्य हर्पेण च॒ वाद्वेवो नाम 
-परमानोच्यते, सष्मणो नाम लोवः, प्रणो गाम 
सनः, ्निर्धोः नामाडद्धारः, तेषां वाश्देवः परा 

. प्रकतिः, इतरे सङ्षणादयः काय्यं, तमिल्स्भतं ग~ ` 

वन्तसभिगमनोपादरानेजव्राखाध्याययोनेन्पे्चत मिद्ध कोष 

के थो भगवन्बन्नेव प्रतिपद्यत इति । सन्न यत्तावड्चग्रते 

योऽशौ नाराजषः प्ररोऽ्क्नाद् पशिद्नः परमाम. 
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सात्मा स आात्मनाऽऽत्मानमनेकधा व्युद्यावस्वित इति, 

तच्च निराक्रियते, “स कधा भवति तिधा भवति"? 

इत्यादिखतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधा भवख्याभिगतत्वात् | 

यद्यपि भगवतोऽभिगमनादिलच्णमाराधनम् अज्मन 

ग्य चिन्ततयाऽभिप्र यते तदपि न प्रतिषिध्यते खतिख्रव्यो- 

रीश्वरप्रणिधानस्य प्रविडत्वात् | यत् पुनरिद्खच्यते 

बाश्रेवात् सङ्कभ्ण उत्पद्यते स इषेणाञ् प्रदयुम्बः,परदयुग््ा- 

्धानिरद्ध दति} अत्र ब्रमः, न वाच्चदेवसंत्तकात् पर 

माकन: सङ्पणस स्तस्य जीोवस्योत्यत्तिः सम्भवति, अनि- 

त्यलवादिदोषप्रसङ्कात् त्मरत्तिमन्त्वे ह जौवखखानित्यत्ा- 

दधो दोषाः प्रसजञोरन्, ततञ्च नेवा भगवत्प्राप्निमो्चः 

स्थात्,कारणाप्राप्नौ काये प्रविलयप्रसङ्गाव् । प्रतिमेधि- 

ष्यति चाचार्यो जीवग्योसन्ति ““नाताश्ुतेनितयतवाञ्ध'ः 

लश्छाद्सङ्धःतेषा .कल्यना?' भा० । 

“न च कतत; करणस्” ० । 

^दत्चासङ्कतेषा कल्पना, कच्च हि सोके कर्तुदव- 

दत्तादैः करणं पर शरभ्युत्मदयमानं द्यते । वयन्ति च 

भागवताः “कन्त ऊगभात् सङद्धमेणसंन्नकात् करणं मनः 

प्रयम्बरस न्नकखलद्यते कतुं जाञ्च तस्ादनिरुडस न्कोऽह - 
इर उत्पद्यते” इति । न चेठद्टटान्तमन्तरेणाध्यवषातु' 

क्न्मः। न चेव तां चतिडपलभामडे"" भार । 

<विन्नानाद्िभावे वा तदप्रतिषेधः?” ० । 

“खथापि खाच्र चेते सङषणाद्यो जवादिभावेनाभि- 

प्रोयन्ते किं ति ईश्वरा एतरेते सः ज्नामेश्वग्यं शक्तिबल- 

वौग्यतेजोऽभिरेत्रषय धरनैरन्विता छम्य पगस्यन्ते वा देवा 

पेते सवे निर्द्र निरधिष्टाना निरबद्याच्चेति, तस्ा- 

न्नायं यथावणित उतप्त्यसम्भरवो दोषः प्रान्नोतीति। च- 

लोच्यते, एवमपि तदप्रतिषेध उत्पत्यसम्भरवखयाप्रतिेधः 

प्राप्नोत्येव, ऋयसत्पत्य सम्भवो दोषः प्रकारान्तरेणेत्यभि- 

प्रायः, कृथं यदि तावदयमभिप्रायः परस्यरभिन्ना णते 

वाचचदेवादयश्चत्वार ईश्वरास्तुल्यधमांणो नेषामेका्मकत्व 

स्तौति, ततोऽनेकेशचर रत्नानधक्यस्, एकेनेचवरेयेशचर- 
काय्यं सिद्धे: । सिद्धान्त्ाजिश्च भगवानेको वाचुरेवः 

परमां तत्तवमिन्यभ्य् पगमात् ¡ अथायसभिप्रायः एक- 

सैव भगवत एते चत्वारो व्य् हासवुल्यधर्माण इति, 
तथापि तद्वस रबोत्मत्यसम्भवः | न हि वासुदेवात् 

 सङकपेणसोत्पत्तिः सम्भवति सपणाद प्रदुम्बख, प्रदु- 

भ्नाद्धानिरुढख, छतिशयाभावात् | भवितव्य हि 

चद 

जवा 

जञाय्यकारययोरतिशयेन यथा खडटयोः } न इहसत्यति- 

शये कायं ` कारशमित्यवकल्यते न च पञ्चरात्रसिद्धान्ति- 

भिरवाहदेवादिषु एकेकच्िन् सवेष वा ज्नानेच्यांदितारत- 

स्यतः कञिद्धं दोऽभ्य्, पगस्यते, वाद्वदेवा एव॒ हि सवे 

व्या निर्विशेषा दृष्यनते । न चैते भगवद्व्य हा बठः- 

सह्या, ब्रह्मा दिस्तम्बपय्ं नख समस्तसव जगतो भगवद् 
वय् -हत्वावगमात्'' भा" । 

“विप्रविनेधाच्च" ० । 

५विप्रतिषेधञ्चाङिन् शास्त्रे बह्डविध उपलभ्यते युण- 

शुणित्वकल्यना7दिलच्खः । च्तानैश्चवयं शक्तिबलवदीर्यते- 

जांसि गुणाः आत्मान रेपेते भगवन्तो बासदेवा इत्यादि- 

दशेनाव् । बेद्विप्रतिभेधचच मवति, चतरु बेदेषु परं श्रोयो- 

शबा शार््डिल्य इट् शास्त्रम् अधिगतवान् इव्यादि- 

, वेदनिन्दादथेनात्, नख्मादस द्ग षा कल्नेति सिद्धम् "भा 

, जीवश वास्टविकोत्पर्िनिराकरसेन, तख भाक्तो वपन्ति 

मत्व" तत्रोव २० २ पादे समथितं यथा 

“भचराचरव्यपाच्रयस्तु खात्तद पदेशो भाक्तस्तद्भाव - 

भावित्वात्”? खर 

“स्तो जोवद्याप् त्मत्तिप्रलयौ जातो देवदत्तो रतौ 

देवदत्त हत्येवं जातीयकाज्ञौ किकव्यपदेयाच्जातकम(द्- 

संस्कार गिधानाद्चे ति खात् कख चिद्भ्वान्तिः, तामपन्ञ- 

दामः, न जोवखोत्प्तिप्रलंयौ स्तः शास्तरफलसम्बन्धोप- 

पत्तेः | शरोरादुविनाशिनि हि जीते शरीरान्तर- 

गतेष्टानिष्टापराप्निपरिह्धारार्यौः विचिपरतिमेषावनर्धैकौ 

स्याताम् । चयते च “जीवापेतं वाव क्िठेद् 

शयते न लजोषो ल्ियतेः' इति। नलु लौकिक 

जन््ममरव्यपदेणो जौवख दितः सत्यः दभरितः, 

भाक्तस््ेष जोपख जन््रमरणव्यप्ेशः, किमाश्रयः 

पनरय सख्यो यदपेक्तया भाक्तं इति, उच्यते | चरा- 

चरव्यपाश्रयः। -स्थावरजङ्मशरीरविषयौ जन्ममर- 

शब्दौ, श्वावरजङ्मानि हि भूतानि जायन्त 

च स्वियन्ते चातस्तद्दिषयौ जन््मरणणशन्दौ रूख्यौ 

सन्तौ तत्स्य जोवात्मन्य् पच्येते तद्धावभावित्वात् । 

शरीर प्राइुभवतिरोभावयोह्ि . सतोजन््रमरणगब्दौ 

भवतः नासतोः। नह्हि शरीरसम्बन्वादन्यन जोषो 

जातो खतो वा केनचिदुपल्च्छते। “ख॒ वा अय 

रुषो जायमानः शरोरमभिसम्पद्यमानः स उठक्रा- 

भन् जियभाण'' इतिच शरीरसंयोगवियोगनिभित्ताजेव 
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अन्धभरणशब्दौ दर्शयति| जतकमाँ द्षिधानमपि 
देहप्रादुभा षापेचसेव दृटव्यस्, खभावाच्जोवप्रादुभा ख । 

वख परख्मादालनः ऽत्पस्तिधिगदादौीनाभिवास्ति 

नास्ति चेखेतदुत्तरेष नेय वच्यति । देहाश्रयौ ताव- 

च्जोवस्व स्य लादुत्पत्ति भ्यौ न॒ स्तः, इत्येतदनेन. 

षन यावोच्यते" भा“ । 

“नामाऽच्, ते नित्यत्वा ताभ्यः” ख* । 

“अस्थादा जीवाख्यः शरोरेन्द्रयपड्धराध्यचः कमेफल- 

सम्बन्धो, स कि' व्योला{द्वदेवोव्षद्यते ब्रह्मण आरो 

खिदुबह्मवदेव नोत्मद्यते इति छतिविप्रतिपन्ते विशयः 

कावि चछ तिष्व ग्नविस्् वक्रादिनिदशे नैखभिधिाकनः पर- 

खात् ब्रह्मण उत्पञ्चिरास््रायते काद्चित्वविक्तखयैव 

परद्य नद्धणः का्यप्रनेभेन जोवभाव्रो विज्नायते म 

आोत्पन्तिरास्त्नायत दति | गल्ल प्राञ्ज ताबदत्पद्यते 

जौव दति. कुतः प्रतिश्चादुपसोधाव् । (रकशन 

विदिते खवेमिद' विदधितस्) इतौयः प्रतिना सवेद ॒वस्- 

जातस -दप्रभवत्वे सति नोपरुष्ये त, तच्वान्तरत्वे 

ठ जोव प्रतिन्ने यषपरुष्येत ! ग चाविद्लतः पररमा- 

ककं जोव इति शक्यते विन्नातु, खच्चयभेदात् | खपड्- 

तपापमलत्वादिधिभेको हि परमाल्मा, तदिपरौतो हि 

जौवः, विभागाद्धाद्य विकाराक्षसिद्धिः। यावान् हि 

आकाथादिः प्रविभक्तः सर्व विकारः, तद्य चाकाथादे- 

ऋत्म्तिः सम्रधिगता जोवात्रापि दण्याप्वकमां खख- 

इडभाक प्रतिशरीर' विभक्त इति तखापि प्रपञ्चोत्- 

पत््यवसरे उत्म्तिमैविठमहंति" भार 

पि च (यथानः च्रदरा विच्छ् लि ब् ्रन्त्ये- 

वभेवास्नादात्मनः स्व प्रायाः" इति प्राणादेभाभ्य- 

जातद्छ टि शहा स्वे एते खात्रानो व्य् ् रन्तोति | 

भोक्त णामात्मनां एथक्र श्ट शास्ि। यथा 

चदोप्रात् पावकात् विछ चिङ्काः सड्स्तशः प्रभवन्ति 

स्यद्पास्तयाचरादहदिविधाः सोम्य } भावाः प्रजायन्बे तत्र 

चवापियन्ति” इति च जोवाक्तेनासल्मसिप्रलयानुच्येते 

शद्छपवचनात् | जी शात््ानो हि परमात्मना चद्पा 

भवन्ति चैतन्ययोगात् । न च कचिदन्रक्यमन्धन इत 
` बारविद्मङेनि, खत्यन्तरगतखापि कविरद्खाभिकखा- 

यख सलोप इतत व्यतवात् । परवे्चतिरष्येव' सति 

विकारभावापत्योव व्या ख्यात्वा *तदाक्रानः खयम- 

हरत" इत्यादिवत् तख्याइवृषद्यते जीव इते व प्राप्ते 

ममः, माक्षा जोष उत्पद्यत इति कनाद्तेः, 

न खोत्पन्तिप्रकरणे चरवखभस्ति भूयस प्रदेयेधु । 

नलु काचद्च्रवखमन्यन् खत न वारयतोल्युक्त, सत्य 

शक्त उत् प्तिरेव त्वद्य न शभ्भरवतोति वदामः कञ्ात्. 

नित्यस्वाद्च तम्य, | चशन्द्ादजलतवादिभ्यञ्च | नित्य 

षस्य खालभ्योऽधि यम्यते, तथाजत्वम विकारित्वसविङत- 

ख्व ब्रह्मण्यो जोवात्मनावस्थान बह्माकता चेति| न 

्ेवंरूपस्धात्पात्तरुपपदयते, ताः काः खतयः भ्न जौवो 

शियते” “स वाणषमहानजः" “आआत्रा$जरोऽखटतोऽभयो 

अष” न जायते शिते वा विपञ्धित्'" “जो नित्यः 

शाश्वतोऽयं पुराः" ^तत् खहा तदेवाहप्राविशत्'” 

 ५दनेन जोगेना्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाखि 

. शइ एष ष् प्रवि श्रानखायेभ्य'" "तत्त्वससि" «अह् 
३9 # 

अयसा्मा बद चवांदभ्ः” शत्येवभाद्या 
नित्यत्ववादिन्यः श्यो नौवखोत् पत्तिं प्रतिवन्नन्ति । 

नतु प्रविभक्गत्वादिकारो विकारत्वाञ्ोत्पद्यते ष्यत 

ऋअलोच्यते, नाश्य प्रविभागः स्वतोऽल्ति, “रको देव! 

सवभूतेष गदः सवेव्यापौ सवभूतान्तरात््ा दति तेः, 
बुद्यादु पाधिनिभित्त त्व प्रविभागप्रतिभानमाकाशस्योव 

लटादिसम्बन्धरनिमित्तय । तथा च शास्म “ख का 

अयसरात्ना ब्रह्म ` विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयशच्- 

सयः श्रोत्रमयः" इत्येवमादि बद्ध रवाविल्तश्छ 

बवतोऽखेकानेकबुद्यादिनयत्व' द्ेयति । तन््यलञ्चाख 

तदिगिक्तखंद्डपानभिव्यक्तया तडुपरक्तेखलद्धपत्व सोमयो 

जाल्म इत्यादिवदुद्रर्व्यम् । , यदपि कचिदख्योत् पत्ति 

प्रलयश्रव्थं तद्श्वत एवो पाधिसम्बन्बाच्ने तव्यम्, उपाध्य् ¬ 

परत्नो चाख्योत् पत्तिसलत्प्रल्ये च प्रचय दति | तथां 

अ दभेयति प्रज्ञानघन यर्ेतेभ्यो भतेभ्यः सत्याय 

तान्येवालुविनश्छति न प्रेत्य सन्नस्ि'" इति। तथो- 

घाधिप्रलव एवाय नामप्रय दत्य तद्पि, अतैव “मा 
भगवान््ोहमापोपदन्न वा आअहभिम् विजानामि न 

प्रेत्य संत्नास्ति"दति प्रञ्नपूवेकं प्रतिपादयति, "न धा खरे 

ब्रह जवोस्यविनाशी वा अरऽयमात्ाहच्छिच्िषभां मा- 

ब्वारं सेस भवति" इति । प्रतिन्राक्परोधेाऽष्यावल- 

त्त्र ब्रह्मणे जीवभावाभ्य् पमसात् । न्यणेराऽप्यन+ 

गारूपाधिनिभित्त एव । अत ज्वं ' विभेाचायेव न,होति 

च प्रत व विच्चानभयद्धात्मन : सैष 'सारधनेप्रत्याख्या, 
नेन परम्माक्मक्नावप्रविपाद्नाव् । यान्न गातपद्यते प्रवि- 

नि इ 

0) ॥ 
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खौयते बेलि” चारीरकबभाष्येः शङ्कराचाययं : | 
जोवोपाधि इ° त° । शसम्रचष् प्रिजाचदवस्याद्च । न्यो 

हि जीवद्योपाधयः। तन. छषृप्रौ वद्धादिरखलार- 
वासितमन्नानमानष्ठपाधिः | श्वप्र जाय्दाखनानयं 

लिङ्खगशरोरपाभिः। जायदवस्यायां सच्छशरोरसं- 

खट स्यलशरोरखपाधिरिति तत्तदुपाध्य, पलकितद्तषु- 

परयदेरण्् पाधिल्वम् । ५ार्ययपाधिर्यं जोयः कारणो- 

पाधिरौच्वर'' इत्यक्त: अन्तान रव्यद्िगक्तिमेदे च 

व्यास्तु समष्न्नानका्यं त्वात् तदभिप्रायेष्छौव ५+मायो- 

पाधिरयं जोवोद्य विद्यो पाधिरौरः' इत्यादौ भायावि- 

धयो रभेदेऽपि मेदनिरटशः। 

जौवोखां खो ६त | जं\4तो मेषादेरोमणि "^पविबम- 
खन् करोति शक्धं जोवोग्णानाम्”” कात्या०, चौ° ९। 

२।१६ । “जौकन्छे षरोमनिभ्डि तद्र निम्ि.तम्” ककः । 

जौव्या स्तो जोवाय {इता यत् । !इरीयक्याम् रजौवन्त्यां 

श्गोक्रदग्धायाच्च राजनि ४जोवनोपाये निर जौोव्यो- 

पाय त भमबान् भरु {कचित् करोर सः” 'इरिवं* 

२६९अ० । 
श्ल रहसि भ्वा* परण अक^ खनिट् । अवति । अजौषीत् | 

-शुजाव । जवः जवनः | णिचि जावयवि ते जो- 

जयत् त ततः सनि^जिजावयिषति । अख परखोर्पादत्व' 

गतिकन्परं लञ्च निधरट क्तम् “जयति जवति" इयय प- 

ऋभे इत्येते गतिकमांण इव्यक्तोः। जेदे ग्व्यत्यासः 

+इषि' वे विच्चे मरुतो जुनन्ति" ऋ“ ५।१८२। “वेन 
न पातमपां जुनाम" १।१८६।५ । अयं धाठः क, 

भाष्य सौल इति -साधवः। दोौन्तोऽपि। भ्वातो न 

जूतः सतनयद्धि रब्बः'2 ऋ०8।१७।१२ । 

जु गतौ सौ° आखा सक ्निद् । जवते । अलोह । 

ज॒वे । “यद्वि सनखा जवते दारा वदति?" तेननि 

स०६।१।७।२। 

जुग त्यागे भ्वान्यरण सकण सेद् ,रदित् । द्गति । अल द्गगेत् 

जुजङ्ग । कम्मखि इदि।त् जुद्धयते । 

ज्लुुपसन न° चप-निन्दायां साथ सम्-भाषे च्य्द्। 

$निन्द्ने अमरः कत्तंरि युघ। रनिन्द्ाशोखे 

विर । 

ल्ुगुपसा स्तौ शप-निन्दायां साय सन्-भावे ख टाप् | 

निन्दायाम् खमरः। सा च वौभत्परसखख खयायिभावः 

शान्रशव्यभिचारिणाव | यथोक्त' घ्रा द्, ५अवि- 

| ३१४१ ] जु 

रद्वा विरडावा यं तिरोघाहठमच्षमाः। अाखादाद्कर- 

कन्दोऽसौ भावः सायोति सम्यातः। रतिं 
योक क्रोधोत्धा हौ भयं तथा । जयुषा विखयद्चेलय- 
भौ प्रोक्ताः शणाऽपि च <समेदे स्यायिभावमेदारक्घा 
"'दोषेचणाद्भिगेहा जुप्सा विभयोद्धवा त। क्ल 

वित्वा “श्हङ्गारवौरयोह्सोवीरे क्रोधस्तथा मतः | 

भानं जूयुपूखा कथिता व्यभिचारितया नः" 
देहजुरपखा च शौ चकायं' ययोक्त' पातर ० भा 

“थोचात् सलाङ्गजयपस। परेरसंसनेः' द" “साङ्गे 
जगु एखायां शौचमारभमाणः कायावद्यदथं कायानभि- 

~ षवदो भवति क्रञ्च परोरथं द्म; कायखभावावलोको 
मपि कायं जिहाश्वम्टं व्जलादिमिराचालयश्नपि काय- 

शुद्धिषपण्यनू कथं परकायेरत्यन्तमे वाप्रयमैः खं्ज-ते" 

भा० | देहे थप.सावा वेराग्ब' भवति | तख निन्द्- 

नौयत्वे छेदः विषे च्ड़ामयादुक्ञो य वा “मच्जास्िनेद्ः- 

पलरल्तचमेत्वगाज्वयेधाठभिरे निर न्तितन् । पदोरुवचो 

भृजढमस्तनेर ङ्ग खपाङ्ग रषयु क्रभेतत्” । यान्नवलक्ये न 

ठ रेहसंस्वितिद्धपवण्यं “न्ये तदस्विर ब्म यश 
भोच्ाय म्यसौ?” इत्यक्त व्याख्यातं च भिता 

५तोढथमस्क्ञाययारव परनेतद एचि निधानं वद्मौ(ख्व- 

रिति यख बुद्धिरसौ ती पण्डो भोचाय समर्थो 

भवति वैराम्यदख्य नित्याजिव्यविवेकयोरमरच्ोपायत्वात् 

अस्िमूलपुरोषादिप्राचचयं ञान वैराग्बहेदत्वात् आत 

चव व्यासः “सवाशुचिनिधानख ऊतन्नष्य विनाशिनः । 

 अरीरकख्यापि कते सदाः प्रापानि क्वैते । यदि नासाख 

कायदा यदन्तसच्चहिभबेत् , दण्डमादाय लोकोऽयं 

शुनः; काकांश्च वारयेदिति"? | तसखादीदशकुल्छितशरीर- 

ख्यात्यन्तिकवि जित्य मात्मो पासने प्रयांनतव्यस्” | 

जुगुवयि लि° गृ-खदतौ यडलुङ किपि ठेदे नि° वन 

संभक्तौ इन्-णत्वस् ६त५। सतोनुणां संभक्तरि । ^न्द्र 

जिह्वा ज्ञयुवैणो"ऋ० १।१४२।८। [ताये इगराजनि। 

लङ्ग एण्जगि-अच् । इडधदारकडृच्चे अमरः । ख. ल । जूँ द्गक 

लुङ्गा स्लो ज॒गि-अच् । ्धदारकटचे रमानाथः । 

जुटक न" जट-षंहतौ अच् संन्नायां कन् षो° । जटायां 

शब्दर° । [ख्याते शिखाभेदे शड्धर । 

लुटिका खी जट-खंहतौ बा° कन् षो*। (भन्टौ) 
ज्लुड प्ररे च् =भरखकण्सेट् | जोडयति ते खअजज्डत् त। 

ज्ुड बन्धं (नोङारेोया) | ठदाण्कुटा^परण सेद् । जडति 



जुष्य 

अज्ञड़ोत् जुजोड । षञि जुडः। [ चलि जोडः। 

जुड़ गतौ वु" परण सरुूदेट । जडति अजोडोत् । जुजोट । 

लुत दो्नौ भ्वा° आत्म चक. सेर्। जोतते जोति । 

जजते। कदित् अज्जो तत् । 

जुन गतौ त° परण्सरूभमेद् । जुनति अजोनात् । जुजोन । 

ज्म्बक इ* वरुणे ““एथिओँ चा जुम्बकाय साहा" यजु 

२५।९। “जुम्बकाय वरुणाय" बेद्दौ° “प्रत्येव तिष्ठति 

जुम्बकाय खाडेत्यब्भ्टय उत्तमामाह्कतिं जुहोति धरुणो 

„ वै जुम्बकः" शन° ना" १२।४।६।५। 
ज्य ए* बधे भ्वा° पर सश° सेट् । जुवेति अल् गीत् । जनत 

जत्तिः । क्िपिज्ः 

जल पेष््ये च° भग्सकभ्सेट | जोखयति ते अजजलखत् त 

जुवस नि° सोरजु-बा° अच्न् क्द्चि। गेगवति । यानः 

सोमः सह्ोज्यो ख्पम्'' ० €।६५।१८ 
ज॒ष् तगौ अक °्तक्ते सक° वा चु°उभज्पन्चे भ्वा° प्रन्सेद । 

जोष्यतिते जोषति -अजूजुषत् त अजोषीत् । 

जुष इभ अक० सेवायां सकर तदा० आ सेट | जुषते 

कजोषि् ज॒जुष जुषमाणः । रदित् । जीत् 

व्तमाने क्त । जटः. “पौ लस््योऽजुषत शुचं विपन्न 

बन्धु *भद्धिः श्यत देवासो अजुषन्त विभ्वे” यजु 

४।१॥ “इन्द्र ! जुष प्रवड'” अथ० २।५।१॥ ““यज्ञा- 
मेकाम्-अजोद्धोव्य को जुषमाणोऽलुगेते??शरेताश्वतंरोप०। 
“षेव बुद्धिजुषतां सदातनाम्"भा० व०१२५९६ श्चा | 
८“सत्व' जषाणाय भवाय देहिनाम्? भाग” ८।५।२३। 

“परजुष्टनयाच्निवत्तं मानः”* दौधितिः | अ गणव्य 

त्यात् ऋद्ाद्त्् ।““देवा नाच्रहधानाद्धि इविजु षन्ति" 

भाग्व०१२७३। आैत्वातु पदव्यद्ययः। “पारिजातयुयान् 
मन्यां जुषन्ति यद् नारद् ! । देवानां मालुषाणां च न 

विषो भविष्यति" हरिव ७२७२ । लेटि जो जिषत् 

“दपेशसस्करति जोजिषद्धि'" ऋ २।१५।१ ह 

प्रोतिक्षेवनयोः लेश्चडागमः | विकरयः सिप् | इड़ा- 

` गञ्च" भा° | प्राद्य पवर्गपूषैकख प्रादिद्योयतत्तद््बुक्त 

शेवनादौ ' 

लुकक ए० ज॒-कक ततः सत्तायां कन् । युषे शब्द् च° । 

जः । 
# "1 

जष्ट नण्ड्ष-कभ्पंशि क्तं ।१उच्छि्ट | रसेविते लि भेदि. 

परज्श्नयाच्निवत्तं मानः" दीधितिः। ^“घुग्यो महाब्रह्म 

समहजुटटः'" भट्टिः । [सेवने न°। 
जुष निङ् ष-क्मणि क्यप् | {सेव्ये भाने क्यष् |२अवग्ड्- 

[ ३१४२ ] जुहो 

ज्डराण ए०। छच्छ-सन्-खानचच सनो लुक् कलोषध । 
। चन्द्र इ०उच्वल० । र्कौटिल्य कारिणि लि०। ५युयो- 

ध्यखच्न् रामेन" ह° उ° | “ज्रां ॒कुटिन- 

कारिणम् "भाष्यम् | 

जुडवान ए० छ-क्मं णि कानच् । ! अग्नौ र्ड्चे च। सं 
चिप्रसारे कठिनदृदये इयय क्तिः रमध्यखोव तद्धेता 
इच्छे. स्द्र.पसिद्ध स्तदथतौ चित्यात् आअतस्तनन लिपिक्षर- 
प्रमादात् जुह्वान इत्यपपाठः ज॒ङ्कराण षत्येव पाठः 
ससचितः। 

जह सतो जुहोत्या इ-क्रिप नि° हित दीव । य्न 
त्, ग्य पातरनेदे सा च पलाथघटिता"““पालाशौ जुह्ः” 

काल्या. श्रौ १।९।९४ । ““ज॒होत्यनया जह्ः चूक 
सा च पालाशो पलाश्डक्तकाठनिनम्िंताः' ककः | “यद्य 

पणमयी जइमवति न सपाप सोकं ्टणोति'" शतिः 

“परमयो पलाशकाषटमयोत्यथेः'?। एषा चानारम्थाधौ- 

ताऽपि प्रह्ये यथोक्त तार्डगु° त्रा । 

^“ अनारभ्याघौतानां प्रसतिगाभित्वभिति न्यायेन 

क्रत्वङ्कत्वावगमात् । स च न्यायस्त.तोयाध्याये षषटपादख 

प्रथमाधिकरणे पेवाक्यखदाद्व्याभिह्हितः । व्प्रजञतै 

विरतौ वा साद्य पर्णत्यसौ विधिः| प्रशतेरेव वा 

 ठल्यादचनादभवोरसौ । , जुद्धमाित्य परथंलविधिः 

परहलतिमात्रगः। चोदकेनोभयप्राप्न विसतौ विधिना 

किम्”! अनारभ्य चर.यते"यख पथंमयो जुहूमेवति न स 

पाप्ञोकं ्टणोतोति'"। 

-वतीँ जु हूमाच्रित्य तङ्ग तः पथच्लो वाक्येन विधीयते । 

या ज्ञुः सा प्ंमयौति वाक्यञ्च प्रशतिविज्ञल्योस्ुल्य- 

उभयन्नाश्रयभूताया ज॒ह्नाः. सत्वात् । 

तञ्जात् प्ररतिविद्लव्योरुभयोरंष्यय' विधिरिति प्राप्ने, 

नुमः किमयं विधिव्लितो चोद्कात् पूर्न्निविशते 

पञ्चादा । नाद्यः, आच्रयम्ताया जुह्वाः चोद्कमन्त- 

रे्ासमवात् । दीय ठ पथैत्वमपि जुह्वा सहेव 
चोदकेनातिदिश्यते, तत्र॒ एनर्बिधिैयच्यदयंः विधिः 

प्रसतिमात्रगः' । ज-होव्य्धां दिशि-ख्राधारे किप। 

रप्रागरेथे प्राङघखतयेव होभकरणात् तद्यास्तथात्वम् । 

जद्रा(वा) एग्जड्ह र(व) यति र(वण-अण | ! अध्वर्यै"। 
२ अग्नौ । २चन्द्रं विश्वः | [वः। अम्नौ शन्द्र० | 

जुह्वत् ए° ज॒ह्पा्र होमो हे श्य तयास्य मतुप वा” मख 

जहोति स््ली ज-धात्वथं निह" शतिप । होमभेहे “यज्ञति 

तल्नाव्वभिचरितक्रतुसम्बन्ध- 

मेव प्रवत्तंते 



जणं 
[प 

जोतोनां कोषिथेषः” काव्याः चौ० १।२।५। इति 
प्रन्ने यजतिलच्णषघक्घा “'उर्प्वटहोमाः खाहा- 

कारप्रदाना जुहोतयः” १।२।७दति लंचितम् । ˆउपवि- 

खेन क्न होमो येषु त रपविषटड्धोमाः साहाकारेण 

प्रदानंयेष ते खाहाक्ञारप्रदानाः य उपविष्डोमाः 

स्ताहाकारप्रदानाञ्चते ज्ुहोतयः इष् च्यन्ते” ककः 

अतोऽख पु'स्वमेष स्त्रोत्वोक्तिः प्रामादिकपी | “चरन्ति 

खवा वैदिक्यो जुंहोतिवजतिक्रियाः मनुः । 

जु्वास्य ए" जद्राद्धनिवाख । होमीयवङ्को । "इग्यवाडो 
ङ्ह्वाखः'' ° १।१२।६ । [जूतः । 

जू गतो सौत्र° सक प, सैट । जवति अलावौत् ज्जाव । 

जु द््ी सौग््-गतौ यथायथं कत्तु भावादौ किप् ।१दाकाथे 

श्खरखत्यां शपि शाच्यां च ४जयने शब्द्रल्ना० ५जगबयुक्त 

ति* दिश्वः। हैत्वरागमने गमने च स्त्री मेदि° 1 

जट  ए*जढ-सं हतौ अच्-षो०।१जटा संहतौ बन्धे रजटा- 

वाम् श्द्ायेचि° । 
राम्”? इर्गा्नानम् । “मृतेथच्छ चलङ्गवद्िवल वसत 

नडजटाजटाः'” -मालतोना० | लाये क तनारवे । ` 

जूत ति सौ*ञ्-क्त। गते रचाक्लटे च। (रथोह्धवा 
स्टतजात्यनिजूतः'' ऋ० ३।५८्।८ । “अभिजुतः स्तोत्- 

भिराक्षष्टः'"भा० शद्रे च“युबं श्रतं पेदव इन्द्रजवम्'? 

ऋ०।११८९ । “इन्द्रजतं इन्द्रेण जतं दन्तम्” भा । 

ति स्तौ ज-रहखि भवि क्तिन् साटिद्धेतीवयादिना नि*। 

उत साद्य पलयन्तिजना जति लटि. वेगे अमरः; 

प्रो ऋभिमूतिमाशथाः 

माच्यन्त” यज्ु०२।१६ । 
बेददो० अत्र मनो व्योतिः इति पाठः प्रामादिकः | 

मेधा टदिष्टं तिरुतिभेनीषा जतिः खटति” रै उ* 

“जतिख्धे तसो रुजादिडिःखिल्याभावः”रभावोक्ताऽ्वे च ¦ 

च ४।२८&६ सनो ज्ञविज्ल् षता 

“जतिः जवते गतिकमेण।:*” 

जतिका चनी अव्या कारयति के-क | कपूंरमेदे राजनिर। 

जूर वयो हानौ ऋक बधे सक° दिवा० खत्म सेट. । जच्थूते 

अजरिष्ट । रैदित् | लथेः। कोपे च “इ्च्छाविभद्धा- 

कुलमानसत्वात् भक्ते" नख्ेम्थच चिर जुङ्र” भट्टिः । 

लूणे ए चूर क्ञ। ( उलुखदु) नृषमभेदे रत्नमालायां 
उ स््ेति ततृपर्याये निदेशात् तख तथात्वम् । जूर्यति 

छाख्या यदय जयां ख्योऽग्यते । 

सर्णीह्वय पुर जणमाद्वयते काण्डन स्णद्धते का+ज्ख-वा० 

अ | देवधान्ये (देधान) मच, | 

[ २१४३२ ] 

“जटाजूटसमाबुज्ञामङगन्दुलतथेख - ` 

जख 

जूं स्तो उर रोगे निर् जर-ेगे वा नि° ।†स्त्नौरोगे 

वेगे ।श्ादिव्ये ४८ ५ ब्रह्मणि च संखि*उणा०। जर 
कोभ नि०। ६ कोधे निघणट्, : निरुक्त ६।४।६। “अद्यानि 
शक्तिरन्या दर्थिंता५जखिजेवतेवां द्रवतेव ठुनोतेवा?'तत् 

षो तेन बेगदुते ष्द्रवयुते €्तापके च| “च्घ्रा 

जखन वच्चति"ऋ०१।१२९।८] “लू गवती सेना" भा. 

१०स्तुतिङ्कशले च । “ऋष् णां ज रिं हत॒ कष्णाम्"? 
ट ०१।१२७।१० | “जिः स्तुतिकुशलः* भा० । 

जत्ति स्तौ ज्वर-भावे क्तिन् ऊट | ज्वरे । 

जू ति जूर-कनत्त रि बा०यत् । १जोें 

ल्य" ऋ ° ६।२।७। “जुग्यं : जोखंः'” 

जष बधे म्वा उभग्सकभ्सेट । जघ्तिते अजषोत् सजय 

“रणवः पुरीव 

भा० रद्र च । 

जेजघषे | अघः , 

जष एन यृष+एषो* । सुद्गादिक्राथे भरतः । 

जूषण न" लूष- लु । टक्तभेरे (षाद्फुल) शव्द्च° । 

जृ क्षारे भ्वा° परण सक. अनिट् । जरति गजात् | 

जजार | 

जभ जुम्भ (हादतोा) गातरशेथिद्धो च भ्वार च्ात्मनयकर 
शट ददित् । जुज्धते कजुभ्निष्ट । जलजम्भे । "चाकान- 

म 59 भ कना" लु चुका: । जुम्मितः। 
जम्भते खडधरासीना बाला गभभरालसाः' सा. द्, । 

जभ जुषे म्वा श्रा अक्ष. सेट् | जभते जनिष्ट 

जजुभे। शदित् । जुब्धः। 
जम्भ ए नन्जुभि- भावे चज अद्ध चां०(डा्नोला)१गनेचयि- 

ल्यापाद्के रखखविकाशङ्ञारके च व्याप्ारभेरे | भावेष । 

तत्रायं स्नी। जम्भा च चमगनौदिंजनितलाद्यकायनरं 

ववाह वाद्०वावखच्रमगमां दनां जन्धावितादि 
शत्" तत्कारक्वादु्चः देवदत्तः । ““विजुश्यये देवदत्तः 

एदस्छटिकयन्निभः"” पदा्धादरे यो गावः | “च॒तोत्यत- 

नजुम्भ्ा जौवोत्ति्ा द्ग लिष्वनिः। सुरोरपि च कर्तव्य 

मन्यथा ब्रह्महा भवेत्??सियित० । देविकासे ४विस्फारे 

च पुर शब्ट्च० | “पीत्वोकं श्वासमनिखः पुनश््यजति 

 बेगवान् । आलखनिद्रागुज्ञख स जुम इतिं कव्यते” 
“जुम्भात्यथे' समीरयाठ् । सन्धाने सशत्न्ने शोभने 

शबने नरम् । खापयेत् तेन निवमात् जुम्भाषैगः प्रशा 

स्यति | जम्भावेगचयं याति कट तैवेन महं नात् । भोज- 

भात् सखादुभोञ्छानां तधा तान्व लभ्यात्” वेद्यकस् । 

जुग्धक लि° जुष्भ-ख्त् । शज॒न्म्ाकारके रसद्रगयभेे ए 

&ट.७ 



जम्भ 
न 

“तोऽ ययौ यान वरदं षमध्वजस् । जु्पर्य च- 
रच्योभिः कूम्बिभिः समर्थः । या्यभोषो मह 
यचो दच्िण' पचलमाच्रिवः" व° २१०अर | 
जम्भयति जश्धि-ख.ल । रेशंथाश्चखनितनये 8तदचिषिते 

` अस्त्रभेदे च ^ कथाश्चतनयद््पारयस्त्ा र्ण विश्वा मिनो च. 
शमाय दत्तानि तत्कथा रामा° वा. रेदचम। 

“सहारान् व्याजङाराथ टतिमान् चबतः शुचिः 
सत्यवन्तं शन्यकोन्ति ` ट्टः रभसनेव च । प्रतिद्धारतरं 
मान पराङःखमवाडहखम् । नच्छालच्ारिमौ चेव हद् - 
गाभद्वनाभकौ । दथा्लशतवक्गौ च दथथोर्षशतोदसै | 
पद्यनाभौ महानाभौ इन्टुनाभस्लनाभकौ | जो निषं 
शञ्चनञ्चवं नराद्धविमलावभौ | यौगन्धरविनिदौ च 
रैतवप्रमयनौ तथा । शुविवाछ्सं हागाछरनिनक खिर 
खथा । साचिमाचो टतिभाको ठत्तिमान् रचिर स्तथा । 
पित्रः सोमनसञ्चव विधतमकरावभौ | करषीरं रनि- 
श्व धनधान्यौ च राघव! | कामष््पं काभसरन्वि मोड 
सावरणं तथा । जुश्भक्गं सपेनाथं च पन्यग्नवर्णौ 

भा 

तथा । लंशाञ्चतनयान् राम | भाखरान् कामद्धपिखः। 
प्रतोच्छ मम भद्रन्ते ्वैभूतोऽखि राघव || वादि 
भिव्येव बवाङ्वृस्यः प्रहृष्ट नान्तरात्मना । दिव्यभासर्- 
देहाच मृरिमन्तः चखप्रदाः। नेषिदद्गारबदशाः 
बेचिद्ध,सोपमास्तथा । चन्द्राकंड्शाः केष्ित् प्रह्धा५ 
ञ्जलिष्टा्था । राम.प्राञ्नलयो भत्वाऽन वनु सधर- 
भाग्िः | इने ख नरथा | शाधि किङ्करवाभ ते। 
मम्यत;भिति नानाह यदेष रषनन्द्नः। मनसा 
कायकलेष् साहायः मे करिषथ। अथ ते रामा. 
भल्ल कत्वा चापि प्रदचिणम् | रएवमस्लिति काङ्कतस्य 
खक्वा जंग्न्.यथागतम् रेच्य | सवाध कंदच्छत इक्वम् । 

भजुम्भावां चो (हाप्रतोला)सा च. इन्द्र्यो इन्द्रो | 
इत्त्रस्ते देवैः ष्टा तत प्ति लोक्रप्राणवाबुखंस्या 
अथाह भाग, ८अ° ^ततो जया ङ् देवेन्द्र इत्रो बौर: 
शतकतम् । .अपाटवयाज्षिपडु ब्गो शक कोपसमन्वितः। 
प्ते दत्रेयशक्रो तु सम्भरान्ास्ि दिबिश्वराः ; अङ्खंस्ते 
नासत्वाजुन्धिकां इत्तनागिनीम् । विजुम्भरमाच्यख ततो 
छत्तद्याग्याद्रपाषटतात् । खवान्यङ्गान्यभिसद्धन्यि निष् 
कान्तो बननाशनः। वतः प्रष्ेति लोकद लम्िकाः 
प्र्स्च्चिताः | 

कोकए न, जुभि-भावेष्ट्द्। (हाश्वोला) एयालभचि- 

{ ३१४४ । जेन्ता 

सयापादके र्खखविजाशकारके च व्यापारभेरे । 
डज् श्यणतत्पराथि- अद्खगन्यनन्खः प्रमद्।जनख 
करोति लावण्यरसोतृष्धकानि तसं" जग्टस्तदिष्ध्टं 
वां जुन्भखाख्यां तहु" प्रभोः” भाग ०३।९० ।४९ । ज नि~ 
णिच्, । रजुम््रथकारिखि रभस च जुग्भं 
माम लोऽग्यस्त' जपाह एरुषोत्तसः । करं ष जन्या 
साख चिप्रकारो सहावलः" ₹रिवं०१८७ ख| जम्भं 
पातनञ्च व त्वा्ञ्चापि दारुणम्" २१६ अ० | 

जश्िणौ स्तो जुभि-चिनि | यलापरयंस् अन्द् च~ 
जुखधित विग्जुभि-क्त। चेते च भागेन श्जम्पायरं 

स्फ ठने हेमच, स्नीशां ५करखभेरे १ मेदि. । 
जुं जसावां दिका पर अशन" चेद् जोति इरित । 

अजरत् अजारीत् । जोखंः । चित् । ज्ञरा । चडादि० | 
खरयति । भया न जौयंति जोर तः" नोतिगान्जोयःते 
र्ढनू । ज्ञर् । जजार । णरौता ज्यः । +जरि+ 
कृष्वा सनां सुवः तये" वाषदेव्ययानभन्ब; | 

ज जरायां बु रार उश ५६ कयुगदिःपादि, अक, कैट | 
ज्ट* । जरयति ते अजौज्ञरत् व । जानि | इरिव् 
अलरव्- अजारीत् । 

सेढ लि. जि-ख्च । जयथौले। “केता भिः श्नः 
एनम् छ“ १।१७८।३। जेतारं लोकपाकानां 
उर वितेशवरम्'› रदुः। द्विवां जगे । र विष्डौ 
° । “नवे विजयो जता?” विष्णुख° । जयत्यतिः 
येते सर्वभूतानि" इति जेता" भाग ` 

जेतव् लिनजि-केग्ि तस्य॒ । . चेवे"“ज्ययो य शक्यते जैद" 
लयो जेतव्यभालके” अमरः । 

त्व तरि" लि-~वनिष् उरे नि, दोधैखापि दक | चेतव्य । 
^ अश्यामानरे जयतु लेतवानि *छ१।६७।२६ । “जेत्वानि 

` लैतब्यानि* भा. | 

सैन्तका नर^स्वे दसेवनारथं ग्दहभेटे ( भापराल्खोयार घर ) 
तन्चिभितिप्रकारोऽभिड्डितरचरके यथा 

अथ जेन्ताकं च्िजोषमलि परसोचोत) तत्र पूर्वखयां 
दिश्य, ्तरख्ां वा ुखवति प्रथते भूमिभागे जब्त 
छव सटल्तके या परीवापषुषरिख्याटौन) जलाथयाना+ 
भन्यतमख कूले दिखे पिमे वा प्रतीये मशविभक्त 
भमिभागे सप्रारौ वा अरलोलुपकम्योद्कात् प्राङनहख्ध- 
खदडमहख वाभिरुखतोयं' करूटागारं कारयेत् । उतृशषे 
पविस्तारतः प्ररभरक्गौः घोषय भ्रशन्तात् दुत दुः 



जेम 

कम स्मचमनेकवा तायन् । चख ज्गटागार्ानः चभ- 

न्ततो भिल्निभरलोविच्वारोल्छोधां पिख्छ्कां कारयेत् 

कपाटवजेस् । मध्ये चाख कूटागारख चतृन्िन्क् माल- 

इरुषप्रमाण' चषमयं कन्द संख्यान नद्ध छ च्छच्छिद्रम- 

छ्ारकोषटकस्त्म' खथिधानं कारयेत् । तन्च॒ खादिरा- 

शामाच्रकणादीनःं वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदीपयेत् । ख 

अदा जानोयात् साधुद्ग्वानि काष्टानि गतभूतानि अव- 

तप्नञ्च केवलमग्निना तद्स्निग् हं स्वे द्योग्योन चोष्मणा 

शुक्ठमिति तल नं एरष वात द्राभ्यक्त गाल्' वस्त्रावच्छन्' 
प्रेशयेत् प्रवेशयं च नमहथिष्यात् । सौम्ब ! प्रविश कला - 

खायारोभ्वाव चेति । प्रावश्च चैनां पिख्छिङासविरुह्य 

पाञ्ँपरपाश्राभ्यां यथाहखं शयौधांः न च त्या सोदम्- 

च परोतेनापि सता] पिष्िकेषा विमोचव्या खा प्राणो 

च्छसात् | भ्रश्यमाने छतः पिख्डिकावकाथात् हार. 

भगचिगच्छन् से दस्च्छापरोततया सद्यः प्राणान जद्याः 

शात् पिण्डिकामेनां न कथञ्चन इद्धाः त्व यदा 

ल्ानोवा, विगताभिष्न्द्नाानं सम्यक्परस् स्ते द- 

पिच्छ खर्वखोतोविक्त' लघुमूतसपगतविबन्डसम्भ चतनि- 
बेदनागौरवभिति | ततस्तं पिखि्डिकामहशरनु हारं 

प्रपद्ये थाः | निष्क्रम्य चन जला चक्षोः परिपाल 

नाधः भोतोदकडपश.रेधाः ।. अपमतसन्ता पक्ञभस्तु खद्भ- 

सतु चष्ोष्णन वारिशा यथान्यायं पदिषिक्तोऽज्ोधाः" 

अख से दायैकता शब्द्कलादुने क्ता चिन्त्या^भृगडहेष 
च जेन्ताके ब्णगभेष्ेषु च । विधूमा ङ्गगरतप्न व्यक्तः 
खिद्यति ना चखम्* इति आधार्पन्टङादिषाह- 
चवग्यीत् ग्टहमेदख्धं वोपक्रमात् | उपसंहारे च इति 

चेन्ताकस्तेद इति कौत्तंनं. सद्रमौतत्् खषपरम् । इति 
जेन्ताकः स्तद् इति इंविखमंपाठोऽनाकरः । 

शिन्ध नि°जि-जन+खिच्-वा बा०डेन्व । १जयचोरे“कभ्नि- 

येन्न जन्यो न विश्पतिः" "० १।१२२८।७ ।“ऊेन्वः जय- 
जौलः;? भा० | श्ख्त्माद्ये च "जनिष्ट ङ जेन्यो अये 

कङ्धास्*क०५।१।५। “जेन्य उत्पाद्यः? भा० दचैतव्ये 
च "दर्द" पयो टपर सीग्याव छ" ह ०७।७४।९ | ̂ “खन्य' 
यच्च घनं अयोः । ये पूवैपददोधंः । “सन्दाव जेतव्य - 
चनौ”भा० । “गतं देषेभिजें न्याव" चछ० ८।३८।७ | 

शीमन् लि*जि-मनिन् ।$जयशीे“उद्न्यलेव जेमना] मेख?" 

ऋ° १०।१०६।६। “जेमना जयथोलौ वच्मौस्याने आच् 
दरान्द्भ्रो दीषेाभावः। . ख्येके त जेभा जेभानौै इत्येव । 
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जेदभवः इमनिच् तो लोपः। र्जेदरभावे जये च 
शजयङामयथ्य घु°। जेना च महिमा च भे"यक्ल° १८।४ | 

जमन न°जिभ-भाजेल्यट । भक्तये अमरः । 

जेय बि* जि-जश्ब्ंखि यत् । जेतव्यमान्ने अमरः । 

देमेरजेया निवि ताञ्चाज नेन । तदा नासे विजयाय 
सञ्जय |” मा खार \अ० ^विग्टद्य शलन् कौन्तेय ! 
जेयः चितिपतिस्तदा'” भा° चाच° ईअ° । 

ओष गनौ भ्वा° याका" खक. रेट । लेते यजेभि्ट दित् 
अजिजेषत् त | भ्द्मषा तोक तनयश्य जेते” 
१,११०।११ । 

जीह यने ष्वा" आक्म ऋक सेट् । जेहते अजेहि । 
ऋदित् -खजिजेहत् त ¦ “पातरन्छभयो जेहमानम्” 
ऋ» १।११०।५ “जे हानं प्रयतमानम्?' मा | निरत 
अख गतिकमेतोक्ता ५^दटशथानपवेजेंहमानश्'* ऋ 

१०।३।६ । कचित् व्याश्चययताऽरपि “दगेभिर रेण भिर्जं-ह- 

भानं पत्ति" %०१।१६९।६। “जेहमानं यन्नरं व्या 
बत्""भा*। गल्यथक्धातोः प्राप्मयथकत्वात् प्राप्रम्यैतापि। 
“वे वाटे वला जेहमानाः” ऋ ०१०।११।९ । “जे ह- 

[ ोदित् जानः 
जं चये भ्वा० परर० अक० निट । जयति । अजारीत् | 

जै गोषव् ए" जिमीषोरपत्य' गर्गां* यज । योगविदि छनि- 

भेदे तत्कथा भा० श० ५१ आध्याय शा० पर्वणि च २३५ 

अण्णा ।“असितो देवच्चसव जेगौषव्यश्च तत्ववित्” भा० 
शार ११ चर ] च्ियां लोडिता, णिन्त्वात् 

ङोष। जेगोष्व्यायथौ | 
जैव नि° जेतेव जेट+पन्नादि, ख । -श्लयद्ोके अमरः । 

श्पारदे इ श्यौषधे न° राजजि*। +^"रथायं 

जलः परदिशन्निव त्वरम्” किर;० ^“अरीरि्या लेतथरेख 
यल॑*” माषः। “देवतभजा लम्बौ लेलमध्यार राचवः”” 
रुः । ; उतच्चदर््या' कणा. प्रज | जेल्ायशि लेनादूर- 

` देथादौ व्रि . 
जतररथ लि° जलो रचोऽख । जयशीे हला | 
जैतो सी जेत्रमरोव जेट+-ला्े अख ङीप् | जयन्तीडनक्ते । 

शब्द्र° । [ इषासके च | 

ज्म एनजिन एष, जिनोटेवताखं वा खण । {डति २अड- 

जंपाल ए जयपाल+एषो* । जयपालष्क्ते दिद््पकोषः 

जभिनि इ" ठनिभेटे ख च खामवेरे वेदव्यासधिष्यः यथाह 
` भाग १३।६।९ । “सान्नं जैमिनये प्राह तथा गन्दो- 

रन्नाः प्रा्ना भा० । 
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गरंख्डितास्'› स च धमेखीमांसां प्रणोतयान् । तद्ध 

ओत" हादशाध्यायात्मकम् | तत्प्रतिपाद्यदिषयाश्चाधि- 

करणलालायां भाधवाचायेःख संग्टहोता यश 

“धर्म दादथलश्चरया व्य् त्माद्यस्टत्र र्णः । प्रा- 

शमेद्येषतवप्रयु्तिक्रमसंन्नकाः | धिकारोऽतिदेशद 

सामान्येन विथेषतः। ऊहोऽवाघञ्च तन्त्रः च प्रसङ्ग 

चोदिताः क्रमात्"? । “लक्षणान्यध्यायाः | दाद्- 

शानां लक्षणानां समाहारो हादशलचणो | तादटशख 

इादशाध्यायोपेतख शास्त धर्मो विधयः | प्रमाणा- 

दयः प्रसङ्गन्ता दादश पदार्थाः क्रमाद्हादशानामध्या- 

यानां विषयाः। तत्र प्रथमेऽध्याये विध्यधवादादिष्पं धमे 

प्रसणं निरपिठम् | 

तीये प्रयाजादोनां दर्थपूरंमासाद्य्त्वे न तच्छे षतस् । 
चदय गोदोहनस्य पुरुषाथेत्वप्रयुक्तय्ादषानम् नतु 

कतवर्त्वप्रयुक्तयरे व्य वनादयः। प्रञ्चमे क्रमनियतिवि- 

घेयत्वादवः । षष्ठं कतुं रधिकासो नान्वादेरिल्यादयः। 

सप्रमे समानमितरच्छरं नेनेत्यादिप्र्यच्चवचनेनाग्निहोत्रा- 

दिनान्न्ादभितवचनेन च सामान्वतोऽतिदेशः। ष्प्टमे 

सौय चरु निवेपरेदिव्यत्र निवाँपस्तद्धितेन टेवतानिरदेश 

एकदेव तात्वमौ षध दव्य ङत्वभित्या दलिङ्नाम्न यएरोडाचे- 

तिक्तं व्यतेव नान्यसखेत्वे वभादििभेषतोऽतिदेशः । नवे 
प्रक्ेतएवग्नये जद निर्वेषामोति पठिते मन्ते विढतौ सौयं - 
अराव(ग्नषद्परित्यागेन ग्य पद्परदतेपेण च द्टयीय त्वा 

जुष्ट निवेपामील्ये वमादयू इः। दशमे टब्णजेषु चोदकपराप्र- 

ख्डावघात्य विद्षौकर शासस्प्वेव लोप इत्यं वमादिर्बाघ्ः। 

एकाटथे चड्धनाभाम्नेयादीनां प्रधानानां सलदसुहितेन 

प्रयाजाद्यङ्गनोपक्ार दयादि तन्त्रम् । दाद्ये प्रभानख 

पशोरुपकारायात्डितेन प्रयाजाद्यङ्गेन यश ङम्इरोडाये- 
श््युपकार इव्यादिप्रसङ्ः | पादानामयाधारयं विषयं 

दशेथति? “विध्य्वादद्छतयोनाम चेनि चलुर्दिधम् । 
प्रथमाध्वायनेः पादे बदर्भिनानमोरितम्" “प्रथमे पादे 
विधिद्धपं मानमौरितम् । ददितीयेऽयेवादर्ूपस् । अर्थ 

वादो भन्त्रखापय्, पचच्चणमू । तोये सख,तिष्पम् । 

श्रतिराचारम्यु पच्यति । चदय द्धि्चिलादिना- 

भङ्पम्” . ““चपोह्वातः कममेदमानं . तसाप्वाद्मौः, । 

म्रयोगमेद् इद्धोते वितीयाध्यावपादगाः' । 
इतोवाध्यायदखय प्रथमे पादे याख्यादमेषापूनोपक- 

भपूययद्वाव इव्यादिकः कभमेदचिनतोपुक्त दपोहाती 

दितोये यागदानादिकमेमेद्ः | 

वर्खितः। द्वितीये धातुमेदएनरुक्तवा दिभिः कमभेद! । 

ढतौये, रथन्तरादीनां कमेमेदप्रामा्यापवादः | चदय 

नित्यकाम्ययोः प्रयोगयोभँद्ः”“। खतिरलिङ्क" च 

वाक्यादि विरोधप्रतिपत्तयः। अनारभ्योक्तिबह्र्धस्वा स्यथ 

च्छ्टपाद्गाः'' । “हतोयाध्यायदख प्रथते पारे शेषत्व 
बोधकानां छतिलिङ्कादीनां मध्ये खतिर्भिचारिता। 
दितोये लिङ्गम् । तोये वाक्यप्रकरष्यादि। चतय 
निवौतोपदीतादिष्वथवादत्वविधित्वादिनि्ययडेवः खव्यादैः 

परस्मरविरोधसदसद्भावः। पञ्चमे प्रतिपत्तिक्ाख्ि। 

ष ऽनारभ्याघौतानि । सपने बद्धप्रधानोपकारकप्रया- 

जादोनि । अष्टमे याजमानानि” । प्रधानख प्रयो, ~ 

त्वमप्रघानप्रयोक्त,ता । फलचिना जघषन्ाङ्गचिन्त व्यते 

चठयेगाः” | चदर्याध्यायख प्रथमे पारे प्षानभूताभि- 

त्ता द्ध्यानयनख प्रयोजिकेवादिप्रघानप्रयोक्तल विचा- 

सि्तिस् । ददितोये स्वप्रधानं बत्धापाकरणं शाखाच्छे 
प्रोजकभिवयाद्यपरधानप्रदोक्त तवम् । हतये जुह्धपखं म- 
योत्वादेरपापन्लोकच्रवखादिफलभावामावचिन्ता ¦ चदय 

राज्धयगतजघन्या ङ्खगक्चदयतादिविन्ता” । श्बुत्या- 
दिभिः करमस्तख विभेषो दडवरधने । शत्यारैर्वलता चेति 
पञ्चमाध्वायपाद्गाः” | ˆ 'पञ्चमाध्यायख प्रथने पादे 
खन्यथेपाडादिभिः क्रभो निद्पितः। दितीये षाजञवेय 
गतेषु सप्रदशद्च पगुष्वेकेकेषसेसमापनंभिष्यादि कऋम- 
विशेषः| देतीये पद्धप्रयाजादीनामावर्चनेनैकेकश्य- 
मिल्यादिडधिः । खदाग्ययहचिन्निण्योरनाटत्तिरित्याटि 
दृद्धयभावः] चत््थे व्रमनिंयामकानां चत्य्पाढा 
दीगां प्रबलडुबेलभावः। “खधिदारी तद धर्माः एति- 

. निध्यथलापने । दीवा स्च रेयवद्को षो परादेषभी- 
स्थिताः | प््टाध्यायख्ध प्रथमे पादे कमाविकारः 

कत रस्यन्वादेनांस्ति स्तिया अलति योऽस्ति सच 
पत्या श्ेत्यं वमादिनाधिकारी निद््पितः| हितीये 

सक्लाधिकारिणां प्रत्येक ठतः फलम् । दपु 
सारयोः कर्टक्यनियमः | काम्यके सनापनीेयलित्येव 
.भाद्योऽधिकारिधमां ज्क्ताः। ढतीये दव्य प्रति- 

निधिरस्ति) देवादौनामग्न्यादीनामधिकारिणच्च ख 

नास्लोयादिना नि्पणम् । चत पदार्धलोषमं वि- 
चारितम् । ऋवत्तनाथे सत्याच्यन यजेत. श्डा- 
द्याधनागे चति भेषाच्र पाद्यभिल्यादिकम् । पञ्चे 
कालापरापेन चन्द्रोदये दचभ्य् दये; प्रायवित्तम् 1 

-4--बका ~- 

1 



लेभि 

च्चोतिषटोम्यौकादयो दोच्ताः। ह्ादथाचख दादय- 

दोला इत्यादि नि्पितम् | परह सलरार्धिकारिस्तुल्य 

स्तः पिरय ेत्ये वसादिकं चिन्तितस् । 

मह्ामृभिने देयेव्यं वादि. 
कलप्रा एव । 

सप्रे एव्रादिकं न देयम् 

दंयविचारः। वऋष्टमे लौकिकाग्नावुपमयनहोमः, 

स्यपदोरिस्तयेग्य वभाद्यास्निविचारः संतः” । “प्रच 

चोक्तवतिरेशोऽख भेषः सासनिष्छपणस् | नाम 

शिङ्ातिदेौ दौ सप्रमाध्यायपाद्गाः” | ^सप्रला- 

ध्यव प्रथमे पादे समान्रमितरच्छ्रनेनेत्यादि प्रचच्न 

वचनातिदेशः | द्दितीये रथनरशब्दन गनमानाभि- 

श्रायिना मामस्य वातिदश्चत्व^मल्ये ताद शः पू्वौक्तातिरेशख 

सेषो विचारितः द तोयेऽग्निोत्रनामातिदेशः। 

वचतु्य निर्वापौ षधद्रव्यादिलिद्का विदेशः” । ^स्यटलिद्धा- 

दधास्यष्टात् प्रबलादपवाद्तः। ऋअतिदेशविशेषाः खु 

र्टमाध्यायपाद्गाः” “'्ष्टमाध्यायद्य प्रथमे पादे 

ख्यटोन लिङ्ग नानिदेशविपेषः | तद्यथा सौर्यचरा- 

, निवा परतद्धितेन देवतानिर्देय णके 

वतात्वमौषधद्रव्यकत्वमित्यादीनि श्यषान्दाग्ने यलि- 

द्रानि। द्वितीये त्वस्यटलिङ्कःरतिदेथः। तर्खथा 

वालिने हविःसामान्येन चिष्तेन पयोषिध्यन्तोऽति- 

दिश्यते । तत्र लिङ्खम्ष्टम् भ्रः तद्बद्हत्पाद्- 

नात् । तीये प्रबलेन लिङ्कनातिदेशः। तद्या 

वा{िचारिकिटावाग्नावै्ण पसारखतपाहेम्वचे घ इविःष 

विदेशकानि 

निलन लिङ्गन यघ।क्रममाग्न वादिविभ्यन्ते प्रपर 

द्िदेवत्यत्वेन लिङ्गेन प्रयम चाग्न्रेव्णवे दउतौय- 

स्याग्नोषोमौयखय विध्यन्तोऽ{तिदि्टः। प्रबलं च दिदेवन्य- 

त्वम् अब्दोद्धारष्यातेख खडा प्रतिभासात् 

क्रमस्तु विचन्वितप्रतीन्या इबलः चतय दधि्टोभेष्वति 

देोऽपोद्युनेः' 

“ऊ हार ग्प्रोऽच सामोहो मन्दो इस्तत्प्रदङ्गतः। नवमा 

ध्यायपादेषु ` चतर्वेते प्री सिताः" । 

यद प्रथमे पाट उपोद्धातपूैजसहविषारप्रारभ्भः। 

तत्र प्रयाजाद्यो धमा षपुवपरयुक्ताः। वघात 

अन्त्रा{दष्वविवच्ितं ब्रद्यगन्यादिखद्धपं साधनविशेधत्व- 

सात्र विवच्छितमिश्ादिरूपोदरातः। सविलशचिपृष- 

अन्धानां विलतिष् नास्य हः । च्ग्निणन्दखास्य् ह 

हितीये सपरिकरः सा- 

चतय सन्नोहप्रसङ्गा 
इत्थादिक्सहविचारारम्भः।

 

मोहः | तोत्रे सन्त्रोह्धः । 

< कान भाग ४ 

स्मवभाध्या- | 

७८८ 

{ ३१४७ ] जेभि 

पतितो विचारः" | द्धारलोपोऽख्छ विस्तारः कार्ये 

कत्वः सखद्धयः। 

^दृशसाध्याययख 

तद्या 

यद्सामप्रकौणांनि नजरा 

पाद्गाः" प्रथने पाटे बाधडतु- 

हौरलोपो निष्ू्पितः। 

दोत्यत्र जदनिष्माद्मद्धप्ठ हारख लोपेन निष्यादका- 

नासद्धननादीनां बाधः दंष्णलेष वितुषीलरशद्धपष्य 

हार्य लोपेनावध।त्य बाधः । हितीये संद्तेपेणोक्तय्य 

इारलोपद्य ब्डभिर्द्ारखविस्तार्ः । ततौये बाध- 

तद्यथा प्रकतौ गयाश्रादि 

स्दयंलता नेदिमव- 

कारणं कायकत्वम् | 

दद्विखषया ऋत्विक््परक्रयः कायः । 

ष्पे भनाम्तः कादि धे रु्छपायास्तटेव का्थस् | ततो 

चेन्ना गबाश्चादि दच्ि्ठा विडितौ चोद्मप्राप्रा बाध्यते । 

चतुर्थे नचेत्रे दिविता उपद्ोमाद्ोदकप्राघ्न नारि 

मैः सह सखदोयन्त इत्यादि सखव; । पञ्चमे षोड़- 

ख चाययखपाल्रादेव यरोतव्य 

षष्ठो साम 

तथा विक्षति- 

रिपः प्रसतिगामी | 

द्यादिवधपरसङ्गागतो सडाद्विचारः 

तचे गेयसित्यादि्गध प्रसङ्गतः सासविचारः। सप्रमे 

पश्ङ्गष विभेदः ग्टहमेधौयमपूवकम व्यादि्बीध 

प्रसद्धागतः प्रकोखेविचारः। ऋषटम नादुवाजेष्विसि 

पयदासोन सोम द््यर्थवादो नातिरात्र इवि प्रतिषे 

द्त्यादिबाधोपयुक्तो नजथविचारः । 

उपोहातस्तथा तन्त्राबाप्ौ तन्त्रख विस्ततिः} आवाप 

दिस्त तिश्च कादशाघ्यायख पद्गाः रकादश- 

ध्यायद्ध प्रथते पादे तन्त्रख्यो पोह्वानो वितः । तोये 

सन्त्रावापौ संचेषेयोक्तौ । तृतीये तन्तरखद्ाहर्- 

ब्धल्येन प्रपञ्चम् | 

धितः" । “प्रखङ्सन्तरिनिर्णनिः शसद्धयविकल्यने । 

पादाथैसंयदः"। इषद- 

पशुएरोदाे 

~ [4 
ष्वद्य तथवावापः प्रप- 

न 

दादशाध्यायपादायौ इति 

श्राध्यायद्य प्रथमे पदे पशुधरमांणां 

प्रसद्धः सौ सिकनेदेरुत्तरका सोन कच प्रसङ्क इत्यादि 

द्ितीये सवनीयपशोसतन्नित्वम् न ठ 

{वि्लतिसतन्तिणो न प्रसतिः 
विचारः) 

ख्वनोयएरोडाश्चानाम् | 

च्यन्दारग्पमोवा विसति्यपि स्वात् 

द्यादिविचारः । तृतीये त्व्वाससोः सखदेयः । वारः 

गताग्छजत्वसंन्ततत्वादीनां सच्धय इव्याद्कि प्राघचन्यन 

यवत्रीद्यो{किकिल्य इत्यादिक शष्टञ्चयापप्रादत्वेनेत्यु भयं 

चिन्तितम् । चतुथं अन्दर वाेस्छतययाञ्चांवाक्ययुगलयो- 

विकर इत्यादिकं प्राधन्यन याज्चारुवाक्ययोः सखः 

म तु प्रलताञवे- 



जेवि 

य इत्यादिकं विकल्पापवादत्वेनेत्युभवं चिन्तितम् | 

तदेवं दादशाध्यायगतैषु षष्टिस द्यक्ष पादेष् प्रतिपाद्या 

चर्याः संग्टहोताः | नलु यथोक्तभ्यः पादायभ्योऽग्ये- 

ऽष्यधां ब हवस्तत्तत्पादेष विचार्यन्ते तेषां कथं तत्तत्- 

पादान्तभाौव इ्त्याशङ्ाह'? । ५उपोडधातापवादाभ्यां 

प्रसङ्गानुप्रसङ्तः। वत्तत्पादगतकेन विचारान्तरखच्न- 

येत्” “भवयोक्तपाद्पतिपाद्यादन्ये घवर्थेषघ॒ ययोचितं 

कञ्चिदुपोह्धातः कञ्चिद्पवाद्ः कञ्चित् प्रबङ्कपतितः कञ्चि 

दलुप्रसङ्पतित द्त्यवं पादान्तभीव उन्नयः” । 

ज्ो(मिनिद्च भारतान्तर' चकार तद्य जमिनिभारतेति संतता 

वच्नामखमरसे च वजुपातभयारणं यथा ५जंभिनिख 

मन्तु तेशम्पायन ए च । एुलस्यः एल हसोव पद्येत 

-बजञुवारकाः”” न्द्कलद्् म्टतएराणवाक्यात् ^“नेः 

कल्याण मित्र ज मसिनेचापि गौनात् । विद्युदग्निभयं 

सास्ति प्रहिते च ष्टहोद्रेः' इयुक्तेरपि तत्कोत्तंनख 

विद्युदग्निभयनिवारकता | तत इदमर्थे ऋ | जेभिनीय 

खेमिनिप्रणोतशास्त्ादौ । ““जेसिनोये च वैयासे विर- 

ह्वार्यो न कञ्चन" सांख्यप्रवचनमाष्य्टतपराशरोपपु°। 

““जमिनोयन्यायमाला जोकः संर्टहाते स्प्,टम्"' माधवः। 

जैव विगजौवख्े दम् षक् 1 १यअाह्सम्बन्धिनि रेटहस्यतिस- 

म्बन्धिनि ३तत्चते घनुराथौ मौनराशौैः तट्धिरेषताके 

पुष्यनक्षत्रे । ५तदौये पाते च "क्तादविचन्द्राः जेऽख 

लिखाङ्ाञ् ष्टगोस्तथा'* स्ह° सि | 

लेवन्तायन एसो जोवन्तख गोनापल्यः वा फञ् । जीव. 

नः गोत्रापत्ये । स च यजकेद्मचारकवंान्गेतः ) 

यथाह “जेवयन्तायनाञ्च रैभ्या रैभ्यः" शत व्रार 

। ४।७।९।२६ पचे इज। जेवन्ति वलये स्तिवां ङोप् । 

जैवन्तायनि विर जोवन्ताखाद्ूरदेशादि कणं चतुरण्याः 

फिञ । जोवन्तखादूरदेथादौ । 

खो बलि इ लोवलसख रान्नोऽपव्यम् स्न | जोवलब्धपापदये 
प्रवाहणे ५"तं इ प्रवाहणो जेवलिरुषाचान्वदहौ किल 
ते शालापत्य ! साम” छा० उ० | 

लेवाढक ए जीषयल्यनेन लोकं जोषति वा अट-कन्- 

इद्धि । १चन्द्रे रकपुरे अमरः । रपुत्र सं[चप्रसा°। 

रोषे हे" ५दोषादुन्को ति मेदि. | “जेवा- 

कक ! नु च्यते परतिरद्धाः मिथिलायां प्रहारवमा- 

शोत्'" दशकु° । [जौव्खादूरटेशादौ । 

जवि ति° जोवखाद्ररदेथादि चलङ्गमा° चद्रव्यांम् जि । 

{ ३१४८ |] लीम 

जवेय ए'स्त्री जीव गुरेःरपल्य' शुभ्वा ढक । जोवद्छा- 

पल्य कचनासके नौ । जोवाया मौव्यां इदम् सती 
त्वात् ठक रच्यासम्बन्धिनि निर । 

> (र [3 ५ ॥ क 
जे द्धा यिनेय उ*जिद्धाशिनोऽपत्य' शुश्वा° ढक् दारिडिनार 

नि टिलोपः । जिद्धाशथिनोऽपद्ये | 
>, ९ ८८. जह्य न° जिद्धयख भावः ष्ज। कौटिल्ये । “ज्यश्च 

ॐ «+ + * * [] ८८ 
सथुनं एसि जातिश्वशकर' ख्टतम्” सलु: । “निषिद्ध 

भक्तं जेद्भ य हत्कषं खच वचोऽन्टतम् । रजखलाखासवादः 

सरापानसमानि तुः? याज्न° | 

जोडः न° जङ्गते वच्यते ज गि-व्जने कमणि अथ एषो । 

कालोयके गन्धद्रव्यम् इारा° | 

जोङ्गकं न° ज॒गि-ख्तृल् एषो. । अगुरुचन्द्ने मरः । 
जोङ्गट पु" ज्ञगि-अटन् धषो० । गभिण्या अभिलाते दोहद 

(साद) हारा०। 

जोटिङ्गः ए जट- इन् जोटिं गच्छति बा० ड खञ्च | 
१मड्ादेवे रमह्णाव्रतिनि च विका० | [ विर कौर। 

जोड ए" ज॒ड-वन्धने घञ् । बन्धने । जङ्िजोष्म् 

जोन्ताला चली ज्ञ-विच् तखान्तमालाति चा+ला-क | देव. 

धान्यं हेमच० । 

जोष षु* जुष-भावे व । प्रीतौ र्सेवने च “को वां जोष 
उभयोः" ° ¦।१२०।१ | शेषखे न" शब्द्र° । | 

जोषण नशजषौ-परौतिसेवनयोः भावे ल्लुट् । १प्रीतौ रसेवने 
च । स्वाय खिच्-भाे युच् | तत्रा सी “चक्रे 

निगमाः यथेष्ट जोष्या त्तेः" कात्याशच्रौ *५।१२।१६ । 
जोषस् अ्यश्जुष-बा"अस । शदव्णीमिययै “दति जोषस- 

बस्थितं दिषः”” साः | रखे च अमरः | 

जोपा स्तौ जोषयति जुष-खिच्-अच् । ¶योभिति शब्द् 
““चन्दरख जुघातोः सप्रत्ययान्तयाऽयं ब्य तपद्तिः"” 

उच्वलद् त्तः | [ स्योधिति च । 

जोषिका स््रीजु-म संज्ञायां कन | {जालिकायां न्द्र" 
जो षित् स्तौ जुष “ हष्टरुहिङ्(धि)युभिभ्थः "उणा* इति । 

स््नोसातरे शड्ट्र० | इहलन्तत्वात् वा टाप् | जोषिता- 
ऽपि तबारधे अन्दुर° | 

जोष ति जुष-दच वेदे बा इडभावः | सेवके | 

““डपेनमस्थ् जार” च०४।४१।६. |“जोष्टारः सेव काः” 

भा" । लोके तु जोषितृ इव्यव । 

जौमर न° जुमरेण निदत्तः अष | शजुमरनन्दिलिते संधि 

प्रसाराख्ये व्याकरखे रतद्ष्यं तरि व्रि । 



। (प 

च्ञा [ २१४९ ] चना 

ज्ञौलायन् एण्जलश्यापत्यस् इञ् ततर इञन्तत्वात् यनि फञ्. | 

जुज्ख यून्यपत्ये | तत रेष कायां मिषयार्ये भक्तल् । 

जोलायनभक्त तदौयविध्ये विर । 

ज्तेदव ति" जद्धामवदाने योग्यम् ज॒इ-अण् । जूद्धपदाध- 

ऽवदानयोग्ये घ दयादिष ““ दयं जिह्वां क्रोडं सव्य 

खकयिपूभनडकं पाशे यछृद कौ चदमध्य' दक्वा 

श्रोख्िरिति जो वानि? कात्या° श्रौ ६।७ ६} जुह्ञा- 

सवदानयोगम्यानि प्रधानयागसाधनानिः? ककः. 

च ए. चाक । बु ययदे “युगे खटग्न्नगुक्राण्ां खचतुष्कर- 

दाखेवाः” सून्सि। रपण्ड्ति ५ क्रियाञ्च बाद्यान्तरनध्य- 

माद सम्यक प्रयुक्ता न कम्पते न्ञः"” प्र्रो०। रब्रह्मणि 

$मङ्गलयहे च धरणिः । चपि उपपदे तत्तत्पदाधेन्ना- 

वरि लि०। “आदेथं देशकालन्नः' रवः “ध्विधिन्नो 

विधिमास्थाय" ति° व° । ख्ये क । न्नक् न्नातरि बि 

स्तियां वा खत इत्वम् न्नका जिका । 

चप सारथे, श्वालोके, निशाने, तोषे स्तुतौ च चरा° 

उञच० सक° सेट चटा० | न्रपबति-ते अजिन्नपत्-त। 

च्ञाकम इत्यनेनेवेद्विद्धौ च्नपपाठश्चरादिरुभयपदोति 

भते फलवत्कत्तेरि परक्षपदाथः दृतिं धाठप्रदोपः 

वस्तुतस्तु न्नप्भिपदमनेनेव निष्पादितम् । तेन अनिटि 

दानय ज्ञश्निरिड स्नानम् । अतण प्रच्छौ श च्नोपते 

इत्यत्र च्सयोव सनन्त निष्मादितेन ज्ञप सशब्देन न्नात- 

{मिच्छा प्रतिपाद्यते | णवं त्तानप्योये ५प्रतिपजन्त्चिचेत- 

ना दूत्यसरः”” दति इ्गादासः। न्प न्नाने च षति 

पाश्यनिः | श्चधिक' न्नाधातौ वच्यते । ॥ 

न्नपित लि° त्रप-क्ताने क्त निन्वाद्ट्। न्नाते अमरः। 

इङनावे | न्नप्रोऽखलत्र । 

च्छि स्तौ त्तप-भाते क्रिन् | शुद्धौ व्यमरः 

शतोषे ४तीच्छोकरख्े ५ सतुत = ' 

षन वःप क्यु पर० सकरू° अनिट् । जनाति अन्नासोत् 

श्मारणे 

जन्नौ। ज्ञाता ज्ञानं क्तानि; त्नातः जज्ञिवान् । 

अतु+अनुमतौः चरुसदिश्च सख्खथेप्रडत्तस्य निनेधनाभावेन 

स्वाभिमतत्वन्नापनेन प्रनसैनम् । “तं देवासो अलुजानन्तु 

दन्ति ना०। भगरचुपवेे यद्वीर कत 

वांस्त' ममाप्रियम् । सथ" तदलजानाभि' भाग्छार २) रे 

त्नोऽनय- 

कालस्” 

च्परप+निद्धे ्ाव्म° । व्याल्लानमपजानानः 

दिनम्” भट्टिः) 

अभि-सम्यगन्नाने “भक्ता सागमिजानाति याषान् यच्चास्सि 

तन्वः" गोता ।५अभिन्नाग्डे दपातानाम् "कुमा अभिन्ना 

चं खादयुन्नात्रनम् अदु्भवात्सकन् 1 

प्रति+-ष्यभि+-प्वदृषट्स्य वस्तुनः चच रादिसन्निकपजे पएवसं- 

स्का रोत्पत्तं खूटतिभिन्ने च्नानमेदे यथा सोऽयं देवदत्तः 

दूलादि ज्ञानम् { ^तंलः प्रत्यभिजानोह्धि खप्र यं 

इष्टवत्यसि" ह रिवं* १७६३ अर । 

सम+-अभि)प्र्यभिन्नाने “इन्द्रसेनां सह भ्राता स॒मभिन्नाय 

बाडकः'” भा० व ७५ अर | 

च्यब+-खनाद्रे हीनत्वेन ्ञाने च ।“अवज्ानासिमां यमान् 

ततस्ते न भविष्यति"रचुः ।५ अदेशकाले यदहानसप्रानभ्य च 

दीयते । असत्कललतमवन्नातं तनत्तामससुदाहृतस्* मोता । 

५वद्.नि देथांच वित्तं चिष्न् रास' व्छपः संगिरमाच 

एव । तयावजज्ञे'"भट्टिः । 

द्ा+सस्यगन्ताने नियोगे च “न हि भनसा ध्यायतः 

कथनाजानाति" शत जा° ४।६।७५ । निथोगञ्च 

{निशदख्य श्डत्यारैः प्रवत्तं नमू । स्वायै णिच तनाव ॥ 

“खान्तापय न्नातविभेष ! ए साम्" कुमार | चना प्र रखे 

च्चौरादिकखेदं श्ट्पसमित्यन्य । 

रप+आराद्यन्नाने“उप तजजानोत यथा वयमिहाष्यसामेबि” 

शत. ना° ६।२।९।७] “पन्ना ज्ञानमाद्यं द्यात्"अमर। 

निस+निर+निचयात्के न्नाने | ` विशु विद्य॒त्य ठर्िमिचु- 

प्रविशति सान्तरधरमैयते तां न निर्जानन्तिः' रेत जा^ । 

परि+-परितो न्नाने इन्द्रो दत परिजानाद् हनम्" ऋ११०। 

१२२।६।०अद्घबज् परिन्नाय देशकालौ च तत्त्वतः” 'जचः। 

पर+प्रलटन्नाने | “यया धमेमधमन्च काव्य काय्य सेव च | 

यथावल् प्रजानाति"? “^तख परत्ना प्रतिष्ठिता मोता। 

प्रति+प्रतिन्नग्यां साध्यत्वेन पच्चनिद् शं अआलकत्तव्य- 

लोन कथनमेदे च श्रा" । “साध्यनिर्देशः प्रतिन्ना 

गो तन्छ० | साध्यवत्त्वन प्निटशः
 प्रतिन्नेति बदधेः | 

वप्रातिजन्ते बधं चापि सरवच्वलख भारत !' भा-च११७ 

च्छ० }| “शप्रतिन्नाय वनवासमिमं गुरोः" रामा° २।१८६ 

० | “तौ निशाचरे" प्रतिजद्धे रभूत्तसः'' रुः। 

“कञ्चिच्च पाने दते वा क्रौड प्रभदाच ख| प्रति- 

लानन्ति पू्वाहे व्ययं व्यसनं तव” मा* खर भअ 

ष्यराधत्वात् पर० । 

वि+-विशेषस् च्ञामे “ज्योति खोत तमसो विजानन्" ० 

कर ३।२६।७।८.व्ातानं खे {व जानोयादयभख) ति पुरूष 

अतर जा० १४।७२।१६ । ` कथभ्तद् विजानीयां ल- 



श्चा 

मादौ परोक्ववानितिः' गीता । शिल्थास्तनविपयके च्नाने 
च ^ मोचे धोन्चानभन्यव विन्नानं भिखसघास्त्वो:* शरमरः। 

क्ञानमाने चख्िकविन्ञानभिति वौद्धाः। 

सम्+सम्यग् क्ञाने ंन्नायां चेतन्ये च अता] ंजानानान् 

परिहरन् राव्पातुचरान् बहन्" भट्टिः) “रिसु 

शंत्तापयते लोकान् रश्सिभिरसवणेः"भा० शा७१२७६७ । 
प्रनिन्नायाम् आदार] ““संजानौष्व खमोशा'” च छखग्ध- 

बोधम् । [ अजिन्नपत् त | 

न्ञा ्पधात्वथे चुएा० उभर सक" चेद् चटा०। च्प्यतिते 

ज्ञा प्रोरष्ये चराग्डेनन्सकण्वेटं | न्नापयति ते खजिन्नपत् त। 

अदखधोव र्पम् चआन्नापयतोत्यादि। “व्यान्नापय न्नात- 

पिचेष | षुः साम्'” कमा 

ज्ञात लि न्ना-कम्मणि क्त । यपिदिते “न्ञाततक््वोऽपि 

“खल्वे कः शन्द्ग्धि काय्यं वस्तुनि" माषः। ‹न्नाता- 

न्ञाताः कले मम' "वायुषु भावे क्त | रन्नाने न°] यावा 

[ खडद्धेदे हेम । 
श्[तनन्दन इ. त्तातिम न्नानेन नन्द्ति मन्द्-च्यु त । 

च्नातल बि न्तातं ज्ञानं लाति ा-क + तन्नानयुक्तं तखा- 

पत्य शुभ्वा°शतचेत्यतर न्नातलेति पाठान्रात् ढक् | 

क्ञातचेय तदपत्यं इसी" , [ नन्ने अमरः । 

सात सिहान्त ए* ह्ातः सिदानः तच्वार्योँ येन | सिडा- 

चराति इ" जानाति द्रः छृचस्थितिं वा संज्ञायां क्िच। 
श्ञा-कत्तेरि करणे वा क्तिच | + पितरि रपिवंष्ये सपि- 
श्डसकरख्यसनानोद्कमगोनद्पे रकगोल्लोत्मच्नं पिडट- 

न्यादौ अमरः “न्नातिमेदो न नः काय; साच्तीत्व मम 

नारद् !**इरिवं०१२६अ०। न्नातिन्ष चतविधः.सप्रमणस्- 
चप्यं न" सपिश्डः। तत्त ख्िपुरुषपर्थ्य न ̀ शङ: । तत- 

अतथेरूषपय्दं न्त सनानोदकः। जनामष्टतिपर्थं नतमपि 
खभानोद्कः | ततः पर सगोत्रजः। न्नातिष्रोहे दोषो 

यथा यानि कानिच पापानि ब्रह्मुह्यादिक्ानि 
च । श्ातिद्रोहख्य पाप कलां भाहेन्ति षोडशीम् | 

^-भङुग्कारपिरतृत्रातिधग्ररुरदेवरेः" | “ज्ञाति्रोषयः 

सरेकामानागोति चाशदः सदा” इति च यान्न | “न्ना 

तिभ्यो दृरिखं टता कन्वाये चेद शक्तितः” भटः | ततः 

परख एलगन्द्ख समासे नादादात्तता | 

शाद्व विर क्ना-तृन् 1 $त्नानशोजे रवेत्तरिच ननातरभाषिः 

अथ | तताल श्राततवे नर ^^संविद्चमे न्ना" चसे" 

यल्" ८,७। “श्राल्र' विक्तानसाभ्यं मू" बद्दी, । 

स्वायं कन् । ज्नातक विदिता । 
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क्ञातेय नण््ातेर्भावः क्मवा दक् ।न्नावित्वेरक्तातिकश्मशि ॥ 
च ।न्नातेयं कर सौ मिले ! भयाच्नायख राचवम्""भ्धिः 

च्लान ए* विषयान् जानाति न्नः अनिति चनः कषर 

श्जोमे | भाते च्यृट । र्बोघे न° | रेषिधेभेण सामा 

न्येन चाववोधे । बेद्रन्िमते ४षटायंयाह्हिकायां मनो- 

इनत्तौ, तच्च ज्ञानं नानाविध यथा न्ञानं हिधा वस्तुमाब्- 

द्योतकं नि विकल्पकस् । सविकखन्त॒॒संन्नादिद्योतकल्वा- 
दनेकधा । संकल्पसंशवन्बःन्विसछ  तिखादश्यनिञ्चयाः । 

ऊडोऽनवष्यवसायञ्च तधान्व ऽजुभवा यपि" | इव्यादिभेरे- 

नानेकविधा भवन्तोत्यधेः | ५सस्यगबोपे । न्यायमते 

६ बृद्धिमात्रे “बुद्धिस्तु दिपिधा मता । श्हभतिः खटति- 

चेव? भाषा. तद्ध प्रकारान्तरेण विधं यथा “प्रमा 

च प्रमा चेति च्ञानं हिविधटच्यते, तच्छन्ये तन्म 

तिया खाद्प्रना सा निष्यिता] ततुप्रपञ्चो विपर्याबः 

संशयोऽपि प्रकरौत्तिंतः| शद्यो दे खाकबद्धिः 

शङ्कौ पौततामतिः| मवेन्निसयद्पा सषा संशयोऽथ 

प्रदण्यते | किखिन्नरोवा स्या णवे तयादिबुद्खस्तु संययः। 

तदभावाऽप्रक्ारा धीस्ततप्रकारा त॒ निचयः | घ संयो 

भवेद्या धीरेकलाभावभावयोः । साधार्ाद्धिमेख नानं 

संशयकारणम् । दोघोऽप्रमायाजनकः प्रमायास्तु युणो 

भवेत् । पि्तदरूरत्वादिष््पो दोषो नानाविधो मतः| 

परयक्षे त विशेेख विशेष्यता समम् | सन्निकर्ष 

गुणस्तु खादथ त्वहुमितौ गुखः । पर्ते साध्यविशिष्टो च 

परामर्शो यणो भवेत् । शक्ये सादश्यवुदिस्तु भवेडुपभितौ 

गुणः | शाब्द्बोषे योग्यतायाल्तात्मय्यख्ायथवा प्रभा। 

यणः स्थाद्, भ्वमभिन्नसतु ज्ञानमलोच्यते प्रसा | अथवा 

तदुपरकारं यजन्नानं तद्ड्वियेगकस् । स्नानं यन्निविक- 

ष्याच््यं तदतौ न्द्रियमिष्यते । तत् प्रमा नाऽप्रमा नापि 

ज्ञानं य्ञिप्किलकम् | प्रकारल्यादि न्यः डि सम्बन्वान- 

बगाहहि तत्" इति भाषा" | बदधत्तिनि रोधश्पे योगे 

“रुकल्व' वुद्धिमनसो रिन्दियाणा ख सर्वपः। च्यातमनो व्यापि- 

नस्तात ! द्ानकलेतदटुत्तसम्"इति भाग्था०मोचघसैः| एक- 

स्वं बुद्धिमान खादस्यानस् बुदहत्तिनिरोध दृति वावव् | 

सदेवताध्यानादौ रवितेकविन्नाने शासता चार्य परेशजे पर. 

भात्मविष्ये सात्तान्मो्तफले १०अात्निञ्चये तत्त्वकूने 

वेदान्तिमते ११जोचरजगङ्ग दस्च माधिानमेते निव्य- 

सञ्विदानन्द्रूपाहितीबे परस्परधसत्ये, 

चेतन्यं । करे लय॒द्। १२अातानालसर्पेपदाथोव- 

खवप्रकाशे 

`" ' ` 
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बोधने विवेकसामय्येः । १२अहबरहम वयु पासने । 

तञ्चोपासनसम् ब्रद्धा वाह संल: चान्तः संख्धिद्ानन्दलच्तणः। 

नां देहोहयसशद्र पो न्नानमिव्यच्यते वघः। निविकारो 

निराकारो निरषद्योऽहमव्ययः । नाद दे द्त्यादि 

निरामयो निराभासो निविकल्याऽहमाततः। नाह 

मित्यादि । नियं खो निषक्रियो निल्यो नित्यदक्तोऽहम- 

च्य त:| नाहमित्यादि | निर्मलो निखलोऽनन्तः शुडोऽड- 

नजरोऽमरः । नहमित्यादि } बेदान्तशास्त्नोक्त बोध्यम । 

१४अब्द्युक्तिभ्यामात्मनि चये ।““अमानितवमदम्भित्वम हसा 

च्वान्तिराजेवम् । आचार्योपामन शौचं स्थव्यंमात्र- 

विजिहः । इन्द्रियाय वेराग्यसनह्ूार एव च । 

जन्म्छनय् जराव्याधिदःखदोषाहदथेनस् । असक्तिर- 

नभिष्वङ्खः एतरदारण्ट हाद । नव्यञ्च समचित्तत्वमि- 

छानिष्टोपपत्तिष ¦ मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभि- 

चारिणो। विविक्तदेशसेवित्वसरतिजनसंसदि । अत्था-' 

ज्मन्नाननिल्यत्व' तत््वन्नानाथदशनम् । एतज श्तानभिति 

प्रोक्तमन्नाने यदतोऽन्यया'” इति गोताक्सायें ष११५ च्नानसा- | ` 

नेष । तञ्च साच्तिकादिभदात् ल्िविधम | यथा ` सद~ 

भतेष येनैकं भावमव्ययभोच्चते | अविभक्त विभक्त ष्तजै- 

क्ञानं बिद्धि साच्िकम्” । (साच्तिकं वे संसारोच्छित्ति- 

कारणम्) । 

छथम्विघधान् । जेत्ति सवंघ भतेष॒ तजन्नान विद्धि. राज- ` 

सम् । यत्त कतस्रवदेकसिन् काय खत्तामेत्- 

कम् | च्तत्त्वाथेवदसन्च तत् लाससस्टाद्तम् 

( राजसं तामखच्च॒ संसारकारणम् )। चआद्मनः 

छव्मननाम्यां परिनिष्पन् ममाणजन्यचतोडत्त्यमि- 

व्यत्तसच्धिद्रपे १६परमाढमन्नानसाधनश्ास््नादाकदत्वसखाक , 

गने आत्साच्चात्कारे ““लोकवासनया जन्तोः थासत्न- 

वाखनयापि च | देहवासनया ज्ञान यथषिन्नव जायते । 

ज्ञानखलदयते पुसां ्यात्पापरख कमे खः"? ““ यथादथेत- 

प्रख्ये पश्त्छात्मानमात्मनि” इति ब्रह्मसाच्चात्कारद्प- ` 

न्नौनदेतुरक्तः। {७साङ्गवेदतदयेविघयेऽवबोघे । महावा-' 

क्यजन्याखण्ाकारायां १८ १९ ल सपर्, रे । 

सांख्यमते गु पुरुषान्य ता ख्या तिच्खपे २०ऋध्यवसाये । 

ज्ञायतेऽनेन । न्ना-करणे ल्युट् ।२१ब र्रशास्त्रादौ च । 

तत्न प्रयचक्तु्नानोतरत्तिप्रकारो सतमेदेन निद्ध्यते । तत्र 

जयायिक्घेः“ “आत्मा मनसा युज्छते सन इन्द्रेण इन्द्रियं 

विषव्रेख तखादध्यच्् "इय्, त दिथा प्रयः जायते । 

७८ 

""छुथकरत्येन त॒ . यजज्नानं नानाभावान् | 

` -विषग्यासितदशेनेः । 

व्था्मिन्नानपराभओेोत्तरमलुभितिजांयते । इत्तिन्नानसरकः 

तपदन्नानजन्यपदायोपस्वितौ शाब्दबोधो जायते । वादौ 

मोसादश्यन्नानेन गोसदथो गवय इत्यादिना यरतिदि्- 

वाक्यार्थ ख्टतौ गवयो गवयवाच्य इत्यादि रौव्या उप 

भितिन्नानं जायते , इत्यङ्कीकषतम् । केचित् बौद्धमेदाः 

बाहार्थाभावेन बुद्धेरेव तन्तदर्थाकारतयावभास, इत्यद्गे- 

चक्र :* यथोक्तं. सवेद्° सर 

बाद्य' म्राद्य नोपपद्यत ण्व॒विकल्पाद्पपत्तं : | 

र्योन्नान खादयो भावादुत्मन्नो भर्वति ्यचुत्न्नो वा, 

पूरैः त्यन्नस्य स्थि्यभावात् नापरः अदत्मच्रखासत््वात् । 

अथय मन्या: अतीत एवार्थो न्नानयाद्यः तञ्जन कत्वादिति 

तदपि बालभाषितं वत्तं मानतावभासविरोघात् इन्द्रिया 

 देरपि साद्यत्वप्रसद्धगञ्च | किञ्च सद्यः किं परभाणद््पो- 

ऽथः अवयविद्धपो वा| न चरमः तख कटेशविकल्छा- 

दिना नच्धिराकरणात् । न प्रथमः खतोन्द्रियत्वात् षट्कन 

युगपद्यो गस्य वाधकत्वाञ्च । यथोक्तम् “षट्केन युगप- 

द्योगात् परमाणोः षड शता |, तेषामष्य कदेशत्वे पिख्डः- 

सख्याददुमाल्रकः'"इति । तस्नात् खव्यनिरि क्तमाद्यविरहात्त- 

दाल्मिका बद्धिः खयमेव स्वात्मष्धपप्रसाशिका प्रत्शवदिति 

सिद्गम । तदुक्गम् "नन्योऽदुभाव्यो बद्धवास्ति तखा 

नाङ्खनवोऽफरः । खद्याखरा हकवेधवयात् खयं संव प्रका- 

अते” इति । ाद्यमराहकयोरमे दचाुनतव्यः यह द्यते 

चेन वेदनेन, तन्नतो न भिद्यते यथा न्नानेनात्मा, वेद्यन्त 

सैखगमोलादयः) भेदे हि सत्यप्तना अनेनाथस्य सम्ब- 

ज्चित्व' न खात् तादाल््यख नियमद्ेतो रभावात् तदुत्मत्त ~ 

` रनियामक्तवात् यच्चायं साया हकसंवित्तोनां वगय 

आखः स णकस्डि चन्द्रमसि धितवावभाख इव भ्वल। अला 

प्यनादिरविच्छिचचप्रवाहाभ दवांसनैव.निभिन्तम् । यथोक्तम् 

सद्धोपलम्भनियमादभेदो नौोलतद्धियोः।, मे दच्च आ्ान्तिवि- 

सताने श्य तेन्द्विवादय" इति । अविभागोऽपि बुद्धवात्मा 

याद साहकसं वित्तिभेदवानिव 

ते न च रसयोग्य विपाकादिषभानमाश्रामोद् 

कोपालिंतभोदकानां खादिति बेदितव्य वस्तुतो बेद्यवेद्- 

क्षाकारविघराया पि बुद्धव्य वते परिन्नानाचुरोघेन 

-विभिन्नयं हवसाहकाकारद्हपवत्तया तिभिरादयषड- 

ताच्छां केन्द्रनाडोन्चानाभेदवदनादुपङ्च
ववासनः सामथ्यं 

इवस्योपपन्ते; परेयो गायो गात । यथोक्तम् “अवेद्य 

वेदकाकारा यथा शानत निंरोच्छते । विभक्तलच् णयत्
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ताडकाकारविङ्जवा | तया छतव्ययस्योयं सेशादिक्लानमे- 

द्षत् । यदा तदान सञ्चोद्या पाडयखाङजलच्यस्येति"। 

त्ादुव् दिरेवानादिवाखनावगादनेकाकारावभाश्त इति" 

खिन्नम् ।'” 

तदेतन्धतं बौ इविगेषैनिराशतं तदपि सवरैवोक्ल' यथा । 

“अन्ये तु भन्यन्ते यथोक्तं बाहवः वस्तुजातं नास्तोति 

सद्युक्तः प्रमाणाभावात् | न च सहोपलम्भनियमः 

प्रमाणमिति वक्तव्यः वेद्यवेद्क्योरभेदषाघकत्व नाभि- 

सतस्य तस्याप्रयोजकत्वन सन््दिग्धिविपक्षव्याडत्तिकत्वात् । 

ननु भेदे सहोपएलम्भनियमात्मकं साधनं न खादिति चेन्न 

्ानखान्तसुखतया भेदेन प्रतिभासमानतया एकदेशः 

नौलाद्य्यख 

्ञानाकारत्वे असिति प्रतिभासः खात् नलिदसिति 

प्रतिपत्तिः प्रत्ययादव्यतिरेकात् । चअचोच्यते न्न।नखद््पो 

ऽपि नौचाकारोश्वान्त्या बह्डिबिद्धदेन प्रतिभाकषतदतिन 

च तत्राहसङ्ञख इति । यथोक्तम्^परिच्छ दान्तराद्योऽयं 

भागो बह्हिरिव खतः । न्नानखाभेदिनोयेदप्रतिभासो. 

ऽ्् पञ्ज ?१दूति ““यद्न््घयतच्व' तद्ध िवैद्बभासत"दूति 

च | तदयुक्तः बाहतार्थाभावे तदुलसत्तिरह्िततवा बाह 

वदिष्य, पमानोक्तरयुक्तः न शहि बह्ठमित्ो बन्ध्यापुत्रयद्- 

तवैककालत्वलच्चयसहत्वनियमा सम्भवाच्च 

वभाखत इति प्रं चावानाचक्तोत। मेद्धतिभाष्ख श्वा 

न्तत्वे ऋमेद्प्रतिभाषदखय प्रामाण्य, तत्प्रामाण्ये च भेद्- 

प्रतिभाखुद्ध श्वानत्वलिति परस्राचरयप्रस द्ग | अविषंवा- 

दान्नोलतादि भेर संविदाना ˆ वाद्यनेवो पाददते जगयषे- 

न्ते ऽवान्तरभिति व्यवश्याट्शेनाच्च । एवञ्चायमभेद्बाधको 

डेतर्गो भवपाय सीवन्या यवदाभा्वतां भजेत् अतोर्वाह- 

बैदिति वदता बाद्य' साद्यमेवेनि भावनौयभिवि भव- 

दोय ण्व वाच्यो भवन्त प्रहरेत्" ।'* 

“नह न्तानाभिन्नकालाधैखय बाद्यत्वमुपपच्चभिति चेत् 

 क्दहपपन्नम् इन्दरियसन्निलटख विषयस्योत्पाद्ये च्नाने 
स्वाकारषमर्पकतया समर्षितेन चकारे तद्ार्थखालु- 

न्ेवलोपपत्तेः अतएव परं लयोगपरिहारौ खमयाडधि- 
| भवाम् “भिन्नकालं कथं यागमिति चेत् साहयतां 

दौ । हेतलनेव च व्यङ्गे त्तांनाकारापण्तममिति'" । 

तथा च यथा एदा भोजलनभलुभीयते यथा च भाषया 

देषः, यथा वा शम्भूनेण ष हः,तथा न्नानाकारेख च्नय- 

मतुेयम् । तदक्तम -चखह्धन षटयन्येनां न हि ख्का. 

ह ङपताम् । र्यात् प्रनेवाधिनतेः प्रमाथं मेयद्प- 

न्ना 

लिति" । नदि पित्तिसरेव तदे दना युक्ता तस्थाः सवे- 

ला विषात् तान्तु साख्ष्यभाविथत् सद््पयिव चटजे- 

दिति च । तथाच बाह्य्राथेसद्धाबे प्रयोग बे यख्िन् 

स्यपि कादाचित्का; ते स्वे तदतिरिक्तष्षापे्ाः यथा 

विवक्ति, खलिगमिषति मयि वचनममनप्रतिमाषा 

विवच्चजिगमिचपुरुषान्र सन्तानसापेच्वाः तथा च दिवा- 

दाध्याखिताः प्रडत्तिप्रत्ययाः सत्ययालयविच्चाने कदाचि. 

देव नौलाद्युज्ञे खन इति | तल्रालंयविन्नानं मानाहमा- 

सदं विन्नानः नौलादुङञे ख च प्रटचतिविन्नानम् । यजो 
त्म् “तत् स्याद्ालयविन्नानं यद्भवेदहमाख्यदम् । तत् 

स्यात् प्रहटसिविन्नानं यन्नौचादिकखक्ञखे दिति'। तस्मादा- 

लय्रिन्नानसन्तानातिरिक्तः कादाचित्क प्रहत्तिविन्नानडे- 

ठर्बाह्योऽ्यो माद्यं एव न वासनापरिपाक्षप्र्ययः 

कादाचित्कत्वात् कदाचिदुत्माद् इति वेदितव्यम् ।* 

वेदान्निसते । "बुद्धित्तिचिदाभासौ हावेतौ व्यानो 

चटम् । तल्नाज्नानं धिया नश्चदाभासाक् चटः स्, रेत् 

दत्य क्ररौत्या प्र्त्तस्यले इन्दरियाट्प्रखाल््या चन्नःकर्छ 

विषयदेशगत्या तदाकारं परिखामद््पटत्तौ स्यां विष 

ययतान्नाननाथे अन्दःकर्डत्यवच्छिन्न चैतन्येन विषय 

स्फ्रणष्ट्पं पौरुपेयज्नानं हायते । इतिद्पन्नानन्तु भनो 

धम इति भेद्: । यथोक्त बेदा० प° {परिच्छेदे 

“ववा तद्धागोदक्तं॒द्ट्रान्निगय क्षल्याक्मना केदारान् 

प्रविश्य तदहरेव चतृष्कोणाद्याकार' भवति तथा तैजस 

मन्तःकरणमपि चच्चुरादिद्ारा घटा {द्विषयाकारेण परि- 

सते | स एव परियासो त्तिरि त्युच्यते । अहमित्यादि 

स्यले तु अन्तःकरणस्य न वद्य दिदेशगमनं वद्यारेशु- 

राद्यस च्कर्षात् तथा चायं षट इत्यादिपरयं्तस्यले चटा- 

हैस्तदाकारडत्ते च बह्िरेकतर रेथे समवस्यानात् तदुभवा- 

च्छिन्नः देतन्यमेकमेव विभाजकयोरष्यन्ःकर णद त्तिवटा- 
दिविष्ययोरेकटेशस्थितत्वे न भेदाजनकत्वात् |“ 

प्रत्यक्तेऽन्नःकर दत्त : फलमेदस्तलमौ वऽपरण्दर्थितो यथा 

“सा चान्तःकरणट्तिरावरखाभिभवायें त्य कं नतम् । 

तथाहि विद्यो पट्ितचेतन्यख् जी वत्वपच्ते षटाद्यधि- 

हानरैतन्यखख जोवद्ध्पतया जोव सर्वदा चघटादिभान- 

प्रसक्तौ चटाद्यवच्छद्वचेतन्यावरकषमन्नानं मराविद्यापर- 

नन्तरमवस्यापद्वाच्यमम्य् पगन्तव्यम् । ण सति न स्वेदा 

चटारेभौनप्रसद्ः च्यनःछतचेतन्यबम्बन्धद्छं व॒ भानप्रयो- 

कत्वात् } तद्ध चावरखद्य शदातनत्व कर्द चदषि 



न्ना [ ३१५३ 1 भ्रा 

चटभानं म स्यादिति लङ्क षक्तव्यो तद्भङ्खगजनकं न 

चेतन्यमात` तद्धासकख तदमिवतेकत्वात् नापि दत्प्.प- 

डितचेतन्य परोच्स्यञेऽपि तन्निनप्रापत्तेरिति परोख्- 

व्यटन्तटत्तिविेषस्य बदुपल्हितिचेतन्यख वा च्वःवरण 

भङ्ग कत्वनित्यावरशाभिभवाथां टत्िरुच्यते । सम्बन्वायां 

हत्निरिव्यपरं मतम् । तताविद्योपाधिकोनोवोऽपरि- 

च्छिदः स च घटादिप्रदेषे विद्यमानो $पि चटाद्याकारा- 

परोच्षटत्तिविरहट्शायां न घटाटिकमवभास्यति चटा- 

दिना समं सम्बन्धाभावात् तत्तदाकारषटत्िद्शायां तु 

भासयति तद् शम्बन्धरत््वात् | ननु अविद्योपाधिक्ख 

जीवस्धा परिच्छिन्नस्य स्वतए समस्तयस्तुसम्बद्वस्य ठत्ति- 

विरहद्शायां सम्बन्धाभावागिधानमसङ्तम्, असङ्गतत्व 

दशा सम्बग्धाभावाभिधाने च इत्तयनन्तरमपि सम्बन्धो 

न सखयादिति चेत् उच्यते न दहि त्तिविरहदशायां 

कव घटादिना सह सम्टन्बसामान्यः निषेधामः 

किन्तद्हि चटा{द्भानप्रथोजक सस्वन्धविधेषम् | सच 

खम्बन्धधिधेषो विषयख ऊोवसेतन्यसख च व्यङ्खध्रव्यञ्चकता 

खच्तणः काद् चित्कस्तत्तद्;कारटत्तिनि बन्धनः | तथा हि 
४] ५ > 
तेजसमन्नःकर थं खच्छद्रव्यत्वात् खतण्व जीव्चतन्याभि- 

व्यञ्चनसम॑थ, घटाद्कन्तु न तथा चऋखच्छद्रव्यलवात् । 

सञाकारडत्तिसंयोगदशायान्त॒ टत्तप्रभिभूतजाद्यधभेकतया 

उत्तप् न्ादितचेतन्याभिन्य्चनयोग्यताच्रयतया चत्व 

दयानन्रं चैतन्यसभिव्यनक्ति । तदुक्त विवरे “अन्तः- 

करणं हि सखद्िद्व खसं य्यपि घटादौ चैतन्या 

भिव्यक्ियोम्यतामःपाद्यतोति'" | इञ्चाखच्छदव्यद्यापि 

स्वच्छद्रव्यसम्बन्धदशायां प्रतिविम्बपादह्ित्वं यथा कुद्यादे- 

जेलादिसंयोगदशायां सखा{द्प्रतिविम्बसाह्हिता | षटा- 

देरभिव्यञ्चकलतन्च तत्प्रतिविम्ब्राह्ित' चेतन्यखाभिव्यक्त- 

स्वद्व तत्र प्रतिविम्बितत्वस् । एव विघाभिव्यञ्चकत्वसिद्धव्- 

यमेतद्त्तेरपरोश्चस्यले वह्निगे मनाङ्गोकारः । परोक्त- 

खये त॒ वद्कारे्ट ल्िसंयो गाभावेन चैतन्यानभिव्यञ्चक- 

तया नापरोच्चत्वम् ।'” 

सांख्यादिमते ख्थांकारे् परिखतायः वुधिडत्त ख तने 

प्रतिविभ्बनात् विषयप्रकाशद्छपं न्नानम् | तत्न पौरप्रेय- 

गोघे टिः करण, ठन्तिद््पनत्ताने च इन्दरियादिकरयमिति 

मेदः | यथोक्त' खा*प्रचद्ध* भाष्ययोः ! 

“हयोरेकतरयख वाप्यषन्निशटाथपरि च्छिन्तिः प्रा तत्धा- 

धकतभं यत् तद् त्रिविघं प्रनाखम् ।* द." ''लदन्रियषः 

प्रभातर्यमाङ््दोऽनंधिमत इति यावस् | 

यस्ुनः परि च्छित्तिरषधारणखं प्रमासा च इयोषु चविएर- 

षयो रुभयोरेव धर्मो भवतु । किं वेकतरमातरखोभययेव 

रषमृतद्यायख 

तद्धाः प्रमाया यत् साधकतमं फलायो गव्यवच्छिन्न' कारणं 

ततृप्रसाथं तञ्च तिविथं च्यमाणद्पे येत्यधः । ख्तिव्या- 

बतनायानयि गतेति | भ्वमव्यावतेनाय वर्तित । संशय - 

व्यावत्तनाय त्ववधारणमिति । खत यदि प्रमादं फलं 

पुरुषनिषटमाने च्यते तदा बु ित्तिरेव प्रमाणम् । यदि 

ष्व बद्धिनिठमात्रखच्यते तदा ठच्ोन्दरियसन्निकधाी{दरेव 

प्रमाणम् । पुरुषस्तु प्रमासाच्छव न प्रस्लातिति | यदिच 

पौररेयबोधो बु त्ति चोभयमपि प्रमोच्यते तदा दन्न 

कुभयमेव प्रमामेदेन प्रमाणं भवति। चन्ुरादिष व्र 

प्रताखब्यवहारः परस्मरयैव स्येति भावः| पातश्चल- 

भाष्ये ठ व्यासदेषैः एरषनि्ो गोषः प्रनेदुक्तः षरुषा- 

यमेव कर्णानां प्रत्या फलय पुरुष्निषठताया रएवौ- 

चिल्यात् । खतोऽल्लापि स एव सख्यः सिदडान्तः | न च 

णुरुषबोधससूपद्य नियतया कथं फलत्वमिति वाच्यम् 

केवलस्य नित्यत्वे ऽ्यर्योपरागदैव फचत्वादिति | 

अनयं प्रक्रिया । इन्द्रियप्रणालिकयायसचधिभेण लिङ्क 

च्नानादिना वादौ बुड्रयांक्ारा टिजयते तत्न चन्द्रि 

यसन्निकुषेजा प्र्यचा ठत्तिरिन्दरियविथिषटवद्याचिता नव- 

नादिगतपित्तादिदोषेः पि्ताद्याकारदत्य्,दयाट्ति विधरेषः। 

साच टत्तिरर्योपरक्ता प्रतिविम्बद्धपेण परुपराद्दा खती 

भासते पुरुषलयापरिखामितया बुद्धिवत् सखतोऽ्थाकारला- 

सम्भवात् । अ्ांक्गारताया एव चार्थ हणत्वात् ऋन्यद्य 

इवे चत्वादिति । तदेतदच्छति ““ङचठमवच्च सखिः' जपा. 

श्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमान इति । योगन् 

च “ट न्तसाद््ष्यमितरमेति"। खटतिर पि । तिं खिहपेखे 

स्फारे समसरा वस्तुदश्यः| इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति 

खरसोव तदटदरूमाः” इति । योगभाषवञ्च "बुद्धः प्रति- 

खंवेदौ परुष” इति प्रतिध्वनिवत्ं प्रतिसंवेदः संवेदन 

प्रनिविम्बस्तख्ाचय इत्यथः । एतेन दएरूषाणां ङ्ूट- 

स्यविभु चिदरूपत्वेऽपि न सवेदा सवोभाखनप्रसङ्कः 

खसङ्ग्तसख सखतोऽथाँ कारत्वाभावात् । 

विना च संयोगमात्रे णारधंम्रदहणस्यातीन्दरियादिस्यले 

बुद्ावड्टलवादिति | रुमे च॒ स्लखनुदधिटत्तोनाेव 

.प्रतिविस्बापयसामर््यममिति फलवलात् कल्यते । यथा 

ख्पवताभेव ललादष प्रतिविभ्बनखामय्यंः नेतरस्येति । 

चअर्थाँकारतां 



ज्ञान 

रूपवक््वः च न सामान्यतः प्रतिविम्बप्रयोजकं शब्द् 

स्यापि प्रतिध्वनिद्धपप्रतिविम्बद्शेनात् | नच शब्द् 

जन्य' शब्दान्तरमेव प्रतिष्वनिरिति वाच्च ऋ्छटिकलौ- 

ित्यादेरपि जपासन्चिकभेजन्यतापनत्त्या प्रतिविभ्ब- 

जिथ्यात्वसिद्ान्तत्ततेरिति | प्रतिविम्बञ्च बज्गरेव परि- 

सासविगेषो विम्वबाक्रारो जलादिगत इति मन्तव्यम् } 

केचित् त॒ दन्तौ प्रतिविम्बितं रेव चैतन्यः इत्ति 

प्रकाशयति तया इत्तिगतप्रतिविम्ब एव इत्तौ ॐतन्य- 

विषयता न तु चैतन्ये इत्तिप्रतिविम्बोऽस्तीव्या्ः | 

तद्षत्  छपदर्ितशास्त्रविरोपेन केवलतकंखाप्रयो- 

जकल्वात् विनिगमनाविरहेण टत्तिचैतन्ययोरन्योन्य- 

विषयताख्यस्म्बन्धद््पतयान्योन्यसिन्नन्योन्य प्रतिविस्बसि~ 

द्धे | बाद्यख्यलेऽथांक्रारताया एव विषयताद््पत्वसिङ्ा- 

$ऽन्तरेऽपि तत्तदधांक्षारताया एव॒ विषयतात्वौचित्या- 

ङोति। ये त ताकिंका स्नानस्य विषयतां नेच्छन्ति तन्ते 

. ज्ञानव्यक्तौनामलुगमकधमां भावेन घट।वघयक्रं पट विषयकं 

ज्ञानभित्याद्यचुगतव्यव्हारादुपपर्तिः। केचित् तु ता- 

किंकरा अनयैवानुपपन्या विध्रयतामतिरिक्तपदा्थमाड्धः । 

तट्ष्यसत् अलुभयमानानामर्थाकारतां विदाय विषय- 

तान्तरकल्यने गौरवादिति | नतु तथापि खख्लोपाधि- 

इ्ि्पैव इक्तिचेतन्छगोरन्योन्छविधयतास्तु स्लोपाधि- 

ड न्तत्वे नेबाल्चगमादलमाकाराख्यप्रति विम्बहयेनेति चेन्न 

प्रतिविम्बः विना खत्वद्ापि दुशचत्वात्। खत्व हि 

स्वभ कत त्िवासनावन्त्वम् । भोग ज्ञानम् । 

च विष्यतालच्चणस्य विषयस्षामोषटितत्व नाल्माशच्रयः। 

तस्माद् चेतन्यचेतन्ययोरन्योन्यविषयताद्धपोऽन्दोन्य जिन्न 

न्योन्यप्रतिषिम्बः सिद्धः । अधिकन्तु योगवातिके द्रव्य 

मिति दिक् । अलायं प्रमात्रादिविभागः। प्रमाता 

चेतनः शुद्धः प्रमाणं इत्तिरेव नः। प्रमा्थाकारढत्तोनां 

चेतने प्रतिविम्बनस् |. प्रविषिभ्बितटत्तीनां विषयो मेय. 

उच्यते । साच्ादृथेनद्पं च साचितवं वच्छति खयम् । 
तः ख्यात् कारणाभावादत्तेः सच्छव चेतनः । 

विष्ण्वादेः समेसाजित्व गो यं ¡लङ्ग द्यभावतः |"? 

“ज्ञानमस्ति समस्तश्च जन्तोतरिघयगो चरे देवीमा० | 
५कघाये कर्मनि: पक्त ननो ज्ञानं प्रजायते"वेद्ा०।२४पर- 

बरह्मणि च "सव्य ज्ञानमानन्द्" बह" चतिः। १५ विष्णौ 
“सवन्नः ननानसत्तयम्" विष्णु सु" । 

ज्रानक्तत लि" ज्ञानेन केतम् । उद्धिपूने्षते तत्न पाण्ख 

{ ३१५४ ] 

तथा. 

स्नान 

बद्धिपूर्ंतत्वे विषः प्रा* त उक्तो यथा ““गोगध् 

बृ्धिपूवकतव तदा भवति यदि गां न्नाल्ला एनां ङइन्मो- 

तोच्छया इन्ति तदा कामनादारेव न्नानख्य प्रडत्तरद्- 

त्वात्” इत्यञ्च गवयादिभ्मेण . योगोवधस्तव्र गोवध 

न न्ञानक्टतत्वम् गोत्व वान्नानात् यदि गोत्वेन जानन्न 

प्यन्योदे येन च्िप्रनारद्धादिना गां न्ति तदापि न 

्ानङतत्व' तददिषयत्वे नेच्छाद्पद्वा राभावात्” । 

ज्ञानगम्य ए० ज्ञानेनेव गम्यः न कर्मणान वा नानकम. 
भ्याम् | ज्ञानमानेगस्ये परमेश्वरे ! “उत्तरो गोपति- 

गे न्नानगस्यः पुरातनः”' विष्ण स्° | 

ज्ञानचक्तस् ए* ज्ञानं न्ञानसाघनं बेदादिशास्त्र' चच्ुरिवाख। 

शास्त्नावबोेन सवाध प्रकाशयुक्तो कर्म| विडषिर शास्त्रे 

नेत्रे च «सपे त॒ समवेच्छ दं निखिलं ज्ञान चचषुषा"मलुः। 

ज्ञानदग्धटेषह प.न्नानेनेव दग्धो देहोऽख | चतर्थाश्रमिखि 

भिच्तौ तख च्नानेनेव जीवतोऽपि दग्धद् हत्वात् तस्य न 

दाह्ान्तरं कार्थं यथोक्तं शौनकेन ““सर्पसङ्कनिटत्तख 

ध्यानयोगरतख॒ च । न तख दहनं कार्य" मेव पिष्ड़ोद्- 

कक्रिया। निदध्यात् प्रणेनेव विले भिच्लोः कलेवरम् । 

पोक्चणं खननच्चापि सवे" तेनेव कारयेत्" । [ लिका। 

ज्ञानदपैणा ० श्नानं दपण दवार , पूजने मञ्च,वोमे 

ज्ञानद ति ज्ञानं ददाति दा-क। शयुरौ रचपदेटरि 
च श्सरसखवत्यां स्त्री । 

ज्नानदाठ ति° ज्ञानख दाता। उपदेटरि गुरौ “पिदुर्दश 
यणा माता गौरवेति निदितम्। शतगुणः. 

पूज्यो न्नानदाता युर प्रभो !"तन्ल° । रेन्नानखख दायक- 

साने तिर च्तियां डोप । 

ज्ञाननिष्ठ लि्त्ताने निष्ठाञख । ज्नानसाघमयुते ततवविदुभि । 

ज्ञानपति इ ६त० । ज्नानखोपदेष्ट त्वात् खाभिनि गुरौ 

रपरभेषरे च । ततः अच्चपन्व)० अरप्यादौ खं । 

ज्ञानपत तदपत्ये पुरतनी स्तियां डगेष । 

ज्ञानपावन न° ज्ञानभिर पावनम् । तौर्धैभेरे ““ततो गच्छेत 

राजेन्द्र ! ज्ञानपावनत्तनम्। अग्निष्टोममवाप्रोति 

स॒निलोकञ्च गच्छतिः' भार व° ८४ ०! 

ज्ञानम्य ए न्नान+मयट् । १यरमेश्वरे पर ब्रह्मणि ९शि च । 

ज्ञानमुद्रा स्री.“तज्नं वयद्ग टकौ सक्तावयतो ,चिन्यसेद्ह्दि । 

वामहस्ताम्ब् जं वागजादुसद् नि विन्य । ऋऋानसदरा 

भवेदेषा रामचन्द्ख प्रेयसी" तन्त्सारोक्त रामाच. 

नाङ्ग एद्रामेटे | 

मातुः 



न्वकवत् 

जनान 

षूु[नखन्न ए* क्ञानं यन्न इवा | तत्वन्ने। ८“ब्रद्मयास्नाव्परे 

यन्न यत्नेनेवोपलुद्धति" दति वाक्येन तच्छक्ानख्य यन्न. 

इ्पतवष्ठक्तम् | अख्याघः । अपरे कमेयोगिनो विलचणा 

शंन्धासिनः बद्धा तत्मदार्धः अग्निरिव होभाधारत्वाव् 

वञजिनू यच्च, परत्यगास्मानं त्व पदाः यत्चेनात्मनेव उपञुह्धनि 

त्व षदाधाभेदेनेव ततखद्पतया पश्चनतोव्य्धः। ५मद्ापा- 

पवतां नरथा न्नानयन्नो नरोचते । प्रच्न न्नानयन्न ब 

प्रहोभो जायते स्वतः” शन्द्थचि° टतवाक्यम् । 

नयोग इ०्युज्यते जरह्णाऽनेन युज-करणे घञ् न्नान- 

मेष योगः | ब्रद्यपाश्रिसाघने न्तानाथनिषाभेरे। “लोके 

ऽख्िन् दिविध निष्ठा परा प्रोक्ता 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्" गौता । 
सयाऽनघ 1 | 

ज्ञानलन्षणा स्तो न्नानं न्नानमेदो ल्चणं खद्धपं यख्धाः | 

न्यायमते आअलौकिकप्र्य्साधने सचिकषेभेदे उपनय- 

अन्द १२१५. ए° भिडतिः । मथ्रानाघेन ठ च्छन्यघेव 

खामान्यलचखान्नानलक्तणयोभेदो टितः यथा 

न्न च सामान्यप्रकारकन्नानदधोऽ सामान्यचच्णात्वे श्चान- 

ल्त यासाभान्यचच्त खयोः काय्यं कारणभाव कोभेदः इति 
वाच्छं कारखतावच्छेदकमेदेन कारं तावच्छेद्कमेरेन 

च मेदात्। सामान्यलच्वणायाः काय्यकारणभावस्तु 

तत्तत् घम्बन्धावच्छिन्नषटत्वादिप्रकारिताग्णनिन्नानत्वेन,सत- 

ष्पतस्ततृखम्बन्धावच्छिन्नघटत्वाटिप्रकारिताकतत्ततृसम्ब- 

न्वगवच्छन्नवटत्वाद्याच्रयताशालिखख्यविरेष्यकप्रत्यचत्व न, 

अवच्छद काय्य तावच्छट्कावटकत्वेऽपि विनिगमना- 

विरहे अखकचचटभानम् । शमवायचन्बन्येन घटल 
 प्र्ञारकन्नानानन्तरं काचिकाटिसम्बन्वेन चटत्वादिप्रञा- 

श्कानख्छिलचटविधयकप्रत्यच्षस्य समवायसम्बन्वेन चटत्व- 

प्रकारे चटत्ववत कालादेः प्रत्यच्चश् च वारणाय 

सम्बन्धान्तभावः | घटत्वादिप्रकारकन्नानं विनापि द्रव्य 

श्वादिष्धाभान्यलच्तणया जायमाने इव्यलादिप्रकारक 

चटादिश्चस्छविभेष्यकप्र्यच्चे व्याभचारवारखाय का्यता- 

 बन्छद्के घटत्वादिप्ररारिताक्तेति ! प्रकारित्वञ्चालौ किकं 

माद्य तेन चटत्वाटप्रकारकन्नान' विनापि इध्यत्वादि- 

विचिदव्धयााङबटत्वादिनिषिकद्सको त्तर दव्यत्वं 

सामाभ्यलदच्चथया जायसाने यावदूषटविशेषाकषप्रयश्चे- 

ऽखौकिकदठ्तिकषेव्छीटया चटत्वप्रकारके म व्यभिचारः 

भ च तथापि कालिकादिश्म्बन्ेन खूद्ध्पतो घटस्वादि- 

-प्र्ारभनुदधएाककगवादिषिरेषगररषमवायसंसगे इव्त. 
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प्रकारकश्चरथोत्तरः दरव्यत्वसामान्यलच्तथया जाय 

माने याबह्वटद्छविगेषदकप्रयक्ते छउपनयमयवोदयाः 

समवायसम्बन्धेन शखद््पतो चटत्वप्रकारके व्यभिचार 

दनि वाच्यम् | यथोक्तकाय्यंकारणभावख्येव बाधक 

त्वेन तल सभवायसम्ज्न्छोन चटत्वश्याप्रकारस्वात् |, 

धटत्यप्रकषारज्नन्नानः विनाऽपि जातित्वरूपेख गोत्वादि- 

जात्न्तरप्रक्ञारकन्नानाद् जायमाने जातिखद््पेष्य षट 

त्वादिनिखिलजातिप्रकारकनिखिलजात्याश्रयप्रत्यत्ते व्य 

भिचारवारणाय स्नद््पत इति षघटत्वादिप्रक्ञार- 

नाविचेषणं, यथोक्तकार्यकारख्यभावग्दौव बाधक्त्वन तत्र 

कथञ्चिदपि स्वदपतो चटत्वारेरप्रकारत्वात् । कालिक- 

सुभ्बन्बं न खद्धपतो घटत्वादिप्रकारकश्मरणादितो जाय - 

साने पिशेष्ये विचेषश्यमिनि रोत्या समवायसम्बन्ध न घटा - 

दिप्रकारकवटवदिव्यादुपनोतभाने व्यभिचारवारणाय 

ख्य वि शेष्यत्वप्रवेशः| उपनी तभाने च घटो न ख्य विरेष्यः 

बह्धिरिन्दरियस्यले उपनीतं विरेषश्तया भासतेद्ति नि- 

यमात् । सख विरेष्यत्वमप्यलो किकं पाद्व" तेन कालि- 

कसम्बन्धेन खद््पतो घटत्वादिखरखल्तौकिकसन्निकषम्थां 

` जायमाने लौकिकाखौकिकोभयचटत्वप्रकारिताशाल्ययं 

चट दति षटशद्यविरेष्यकलोौकिकप्रत्क्त न व्यभिचारः । 

अथ तथापि कालिकषम्बन्तेन स्वद््पतो धटलप्रकारक- 

खर खाच्लायमाने समवायसम्बन्तंन चटत्वप्रकारकशख्यवि- 

ओेष्पकरमानसोपनीतभाने व्यभिचारो सानसोपनीलं विेष- 

शतयेव भासत इति नियमाभावात् तन कालिकसम्बन्धोन 

चटल्वप्रकारेख प्रत्यौ न ठु समवायसम्बन्धेन घटत्वप्रका- 

रकमिश्युक्तावपि षटश्दिति धटादिखरशोत्तरं विनामे 

परशष्यरासम्बन्बेन घटेतवप्रकारकमानसेपनोतभाने व्यभि- 

चारो इवौरः तदनभ्य् पगमे तादश्खरणोत्तरं निखिल- 

चघटाश्रयखाक्तातृकाराहपपत्ते : द्रव्यत्वप्रकारकन्नानख्ाऽप्र- 

त्यासन्तित्वात् ईति चेन्न लाघपात् यथोक्तद्पेण कार्य- 

क्षार्यभावकलने यथोक्तमानसे चटादिनं खख्यवियेषवः 

किन्तु चक्रब्य् हवत् चटत्वषुटितो भवन्नेव भासत इत्येव 

कसपरते यथोक्तकाग्यंकारणभावस्य व बाघकत्वात् तत्तुष- 

मेतभानान्यलप्रजेचे गौ रवात् स्नव सानसोपनीोतमाने ` 
उपनीतं अवश्य छख्यवियेषद्रंतया भासते दूति नियभा- 

भावात् । शसति बाधक एत्र मानसोपनोतख प्रकारत्व- 

विशेषय दिविधविषयत्वाभ्यपगमात् । एवं खण्ड - 

शो द्ष्डएुरमोभयविषयकसम हालम्बन फर णानन्तरं जा- 
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यमाने द्ख्छपरक्षारकट्ण्डाचयप्रतयखेऽपि पुरूषो न द्ण्डाये 

सष्यविगेषतवा भखते अपि त॒ चक्रय् हवत् दण्ड 

एटिवः पुरषः पुश्भपुटितश्च ट्ण्डो भाशते इलि कच्ययते । 

म च तथापि योगजघमधीनविशिटन्ञानं प्रति वियेषण- 

ज्ञागब्वाहेदलनवे सामान्यन्तानं विनाऽपि जायमाने खाना- 

स्वप्रजारक्सामान्याश्जयस्ख्यविगेषवरकप्रत्यचे यनि चारः | 

जोनजदविश्थिषशटन्नानं प्रति विश्चेष्यत्तानख् हेतुत्वनयेऽपि 

पोनजधरेष्प खामान्यतटाश्रये उभयविघ्रयकगि विकल्पक्ष 

त्वणयिल्वा लनिते सामान्यप्रकारकनामान्याखयशूख्यवि- 

ओेषकपन्यच व्यभिचार ति वाच्य योगजघरुजन्यता- 

वच्छद्कतच्जात्यवच्छिन्नान्यत्वेन प्रत्य्चविभेघणात् । ता- 

इशयो गजन्नाने सामान्याचयसख्यविरेषतया भाने 

सानाभावाद्ध। अयि च  चक्रव्य वत् स्प्रकारीम्दसा- 

मान्ये प्रकारौभूयेव भासते लाचवात्तयेव कल्यनात् | चत 

थ कालिकादिसम्बन्धेन स्व्धपतो घटत्वद्मरणानन्तर 

ओषः विशेषमिति रोत्या कालिकादिसम्बन्धं नैव 

धटरत्वप्रकारकं चटवदित्याकारकोपनोतभानं जायते नत 

समवायसम्बन्धेन (चटत्वप्रकारकद्ग्युक्तावेव व्यभिचार 

वारणसम्भवात्. किं जात्यादिसामान्यलक्तणायाः काये- 

तावच्छेदके ख्ष््पतः प्रकारताटितखख्यविशेषरत- 

प्रवेशेन | न च तथाप्यब्र चटत्वमिति घटत्वविश्ेषदकखर- 

ग्योत्तर' जायमाने विशेष्ये विशेषणमिति रीत्या चट- 

वदिदभिव्याद्युपनोतभाने व्यभिचारवारणाय तद्वश्यः 

निवेशनोयभिति वाच्च ख्ूपतो घटत्वविशिषटवुद्धि प्रति- 

खद्छ्पतो विशेषष्योभलघटत्वविषयकन्नानद् हेत॒तया 

वाद श्र णोत्तरं ताडशो पनौतभानास्परवात् चटस्वत्व- 

चटकतयैव स्वद्हपतो चटलन्नानभ्य् पगमेन व्यभिचार - 

ख्धापि विरडादित्यखत्कतप्वपपच्तोऽपि निरस्तः | षट- 

वदिति इर खोत्तरं जायमाने परम्परासम्बन्धेन पटत्व- 

भ्रकारकमानसोपनीतभाने यघोक्तरीत्या योगजधमेजन्ये 

घटत्वप्रकारकचटविथेषयकप्रत्यच्च च व्यभिचारवारणाय 

ततुप्रवेशस्यावण्यकत्वात् । एतेनाभावत्वाद्यखण्डो षाधिद्छ - 

पश्चामान्यलक्वणाया आपि कायंकारखमावो व्या्छातः 

 जाव्यखण्डोपाध्यतिरि क्तपद्ाधेन्नानञ्च न प्रत्यासत्तिरिति 

खामान्यपद्ायनिवेचनावश्चर एव प्रतिपादितः नन्वे वद््पेण 

-का्यकार भावे जातित्यद्पे येकजातिमालप्रकारकन्चाना- 

-नन्तर अ1तत्वावच्छिद्धजातिप्रकारकनिखलजात्या णव 

परष्वदत कथं साच्वाव्यन्तराच्रयद्य श्रानप्रकारेभूतज्ञाति- 

व्यक्त राश्रयत्वाभावयात् ख्द्ह्पतो चटत्वादिपकारकत्वखं 

कार्यतावच्छट्कूत्वाञ्चति चच जतित्व्पेख लातिप्रका- 

रकलौ किकप्र्यचचट्शायामन्ततो निघ मितावच्छदश्ख्यापि 

परस्पराखम्बन्धेन जातित्ववटकनिन्यलादिष्टकोभूताभा- 

वत्वाद्यखण्डोपाधिप्रकारकक्तानम्यावश्यकत्वात् तत रष 

खाभान्यत्तानात् जा तित्वावच्छन्नजातिसत्वष््पेख निखिल 

आात्वाश्रयख साक्तात्क.रः जात्यन्तराखयस्यापि परब्यरा- 

सम्बन्धेन तदाश्रयत्वात् । यत्र जातित्वक्षपेण यत्किंचित् . 

चऋातिप्रक्ञारकभान्द्कटत्यारिषोस्तनापि सध्ये परम्मरा- 

सम्बन्धेन ध्व सत्वारदिप्रकारकमानसोप्रनोतभानागन्तरमेव 

जानिमतः सने प्रयक्ताम्ध् ए्ममात् चणविलम्बे चति- 

विरहात् । न च पभ्यरासम्बन्धेन ध्व सत्वादिश्त्तान- 

ख्धोव ततप्रत्यासत्तित्वे ध्व सत्वव{दत्येव तजन्नानं खात् 

न तु जातिंमद्ति सामान्यप्रकारज्ञानद्य इख्यविशेषने 

सामान्यप्रकारकन्तानकलत्वनियमादिति वाचः विेषण- 

ज्ञानाये जातित्ववटक्सामान्यलच्तणायाः मध्ये सकल 

जातिविशेषकन्नानस्यावण्टकत्वात् जान लक्षणयैव जानि- 

मदिति फलखापि म्भवात् दिविधविषयधेतरेटत्वात् | एवं 

तद्वयरक्ित्वादिद्धभेख चटत्वादिन्ञानानन्तर जायमाने वत्त 

इव क्ित्वद््पेख चटत्वादिप्रकारकतदट्ाखयप्रयकच्तेऽपि प्र 

म्परासम्बन्धेन तद्र क्ति्वप्रकारकन्नानमेव प्रत्यासरत्तिरतो 

घटल्वादिसामान्यलक्तणायाः कायदिशि तदसंहो न 

दोषाय इति भङ्काचायाँ ु यायिनः?' ॥ 

^“्ञानलच्तणायाः कार तावच्छः दकन्त॒ सामान्यतः 

संखगावच्छिन्नरचटत्वादिविधयतथालिन्नानल्व घटत्वादि 

प्रकारकन्नानादिव घटत्वादिविषयक्नन्नानादपि घटरत्वाद्् 

प्रकारकोपनोतभानोदयात् | विनश्यद्वस्वलौ किङस चिक - 

जन्यवटषटत्वाद्नि्िकल्यकानन्तरभपि चटत्वादिप्रकार- 

कप्रत्यच्चापल्िवार्ाय संसभावच्छिन्नेति विषयताविधेष- 

म् | केचित्त न्नानलक्षणायाः सप्रशारकचटचटत्वादिन्ना- 

मत्वं कारण तःवच्छ ट्कं न चेवं विनश्द्वस्य लौ किकसन्निक- 

मजन्यदव्यत्वा दिवि थि टबुद््रासकषटत्वादिनिविंकल्यकादपि 

प्र्य्ापत्तिरितिवाच्यम् इ्टत्वात् सये निजिकल्यक््ेव 
प्त्यास्तित्वानभ्य् पगम दित्याछसतदसत् तथापि सवे 

निविकल्यकाद्पि इष्टापत्तेः च्करतया कार्यतावच्छः दके 

सप्रकारकत्वस्य उपाटानख वैवच्यौत् । सविगेष्यकत्वसंसगे - 

 कविषयतताशालित्वमाद्ाय विनिगमनाविरद्े्य कायं 

कारणभावद्यापत्तेः। च्तानबचष्यायाः कायं तावन्छेद्+ 



(पी, 3 

चान [{ ३१५७ ] त्रान 

शान्तु चटत्वादिप्रकारकप्र्यच्चत्वं चटत्वादिक्नानं विनापि 

जायमाने सामान्यनच्तयाजन्यवटादिख्ख्यवि येष्यकप्रयचे- . 

व्यभिचारवारणाय विषयत्वभपद्ाय प्रकारिताप्रवेशः। 

प्रकारिता चालौकिकञो साद्या तेन निर्विंकखकजन्यप्राथ- 

निकतदिभिद्टनषैकिकप्रत्यक्ेन व्यभिचारः| न चेवं ्तान- 

ल्ण्यास चिक लौकिङखचचचिकषेहयमेव यम् वर्तते तत 

कोटक सानं खादिति वाच्यः तन लोक्िकाकोकिकोभय- 

हतृप्रकारिनाकन्तानदये4 रतृपत्ते: वि्यतायाः साद्य 
खाटोभलात | ज च ततुप्रज्ारेकन्नानं विनापि जायभाने 

योगजधमजतत्प्रकारकप्र्यत्ते व्यभिदार दूति वाच्यः 

योगज्ञधमंजन्यतद्वच्छे दकतव्जात्यव च्छच्रान्यत्वेन प्रयच्च 

विशेषणात् तत्परकारकन्नानं विना योमजधर्मेखापि तत्- 

प्रकारकप्रत्यचजननात् योगजधमेदख निव्किल्यकाजनक- 

त्वात् | न च चनुःसंयोगजन्यनि्विंकल्सकस हकारेण 

योगजधस्जनिने तवृप्रारकप्र्यच्तं व्यामिचार इति 

वाच्यम् तत्न नििकसक्जनकोभ्तचन्तःसंयोगादि- 

सत्त तत्प्रकारकषस्तै किकप्रयक्षस्येव उत्पत्तेः अलौकि- 

कप्रत्यत्तजनकयो ग जध्मसन्व ऽपि यथोक्तकार्ययंकारण- 

भावस्धोव वाधकत्वेनालौकिकप्र्यच्तसयानुतृपत्तः। न 

चेष निविकल्सकोत्पत्तिकाले चच्तुःसंथोगादिनाे 

लच्चिविकल्यकस हकारेण योगजघर्मरत्तत्प्रक्ारक- 

खाचात्कारो न खादिति. वाच्यम् इष्टापत्तेः । न चेष 

ततुप्रकारकम्रत्यच्त एव तजन्नानख हेतुतया इट् रजतमिति 

एुक्रिविशेष्यक्मानसभ्वमे शक्तिन्नानस्ाह्ेततया शुक्ति 

चानं विनापि तादशश्चमार्पत्तिरिति वाच्य इटं रजतमिति 

शुक्तिविशेष्यकमानसम्बमसयापि शुक्तिन्तानात्मकशुक्तिवि- 

शिदधीकारणसत्ते न यत्र कुतरचिद्धमिखि शुक्तिप्कारक- 
त्वनियमात् । शक्तिन्नानवरइस्यले श्णुक्रिप्रकारकन्नान- 

खामान्यकारच्यविर दादेव तद्भावात् विशेषसामसोसद्ि- 

ताया णव सामान्यसामखाः फलोपधायकत्वात् । न चेद् 

रजतमिति शुक्तिविदेष्यकमानरुभ्चमस्य न शुक्तिप्रकारक- 

त्वनियमः शुक्तिप्रक्ारकन्नानप्रतिबन्धकटोषसत्त्वे तत्र 

त्याः योगाप्रकारत्वादिति व।च्य शुक्ति विशेष्य- 

कतादशमानसभ्वमस्यले तादशटोमे मानाभावात् लाव- 

बाद्मथोक्रङ्पेख स्ञानल्चणायाः काव्यं कारणभाव 

करने फलबलेन तयैव कल्पनात् | न चैव मानरेःपनो- 

दभाने उपनीतस्य गुख्यविथेध्रतथा भाने मानाभावः। 

ऋष्ट विगेषरकत्वश् कायं तानउच्छेदक्तया सामयदारतत 

मानत्वान्भ्मवात् दूति वाच्यः स्ख्यविेषुलश्य कारणानि 
यम्यतया बाधकासत््व एव इछग्त्यविभेषयुतया भानसम्ध- 
वात्, न चेव भानसोपनीतभानवत् बह्िरिन्द्रयजोपनी- 

तभानेऽ्य् पनोतस्व प्रकारत्वं वयेषगत्वल चदि विध - 

विषयतापर्तिरिति वाच्यः सामान्यलस्षणालौ किकशब्नि- 

कपजन्यातिरि क्तख बह्हिरिन्द्रायिजतत्तनद् खविेषपकप्र- 

त्दच्चस्याचुभवासिद्तया खलीकतया यावर्हिरेषन्षाभयो- 

जाघादेव तद्बाधात् सानश् | तत्तदेतिरिक्ताषथापि इट् 

रजतभिव्या्यु पनोतविशेष्यक्वमख उपनोतशुक्ताादि- 

खख्वविशेष्यकत्वभनुभवसिद्धमतोनालोक्त्व' न च तथापि 

षटघटलत्वादिनिविकल्यकोत्तरः जायमानेऽयं घट दवयाटि- 
विशिष्टप्र्यक्ते चटत्वादेखं ख्यपिगेषवलापत्तिः खै मिल- 

सद्चिकषर्पविगेषसामोसन्त्वा{द्ति वाच्यम् वघाष्यसनि- 

बाधके घटाद्यंशे घटत्वादेः मकारत्ववन्् ख्यविरेषद्व- 

खापौटत्वादिति। केचित्त, रूसगावच्छन्नतद्िष्यताशाललि- 

ज्ञानत्वेन कारख्ता योगजधम्डा जन्यसामान्यलचणाप्रत्या- 

सत्त्यजन्यतदिषयक्प्रच्त्वेन काये ता तद्ि्रयता। चालै- 

किक ख्राद्या तेन तज्ञौकिकप्रत्यत्तेन व्यभिचारः| रवश्च 

तद्विषयकप्रत्य्चत्वमाल्रस्य कार्य्या तागच्छेट्कतया षदं रल- 

तमिति शुक्तिसुख्यविेष्वकम्मनसभ्नरमोऽपि न श्रुक्तिन्नानं 

विना बद्िरिन्द्रियजोपनोतभाने उपनीतस्य सुख्यवि- 

शेष्त्वनिरासश्ोक्तक्रमेखेत्याड्छरिति सं्तेपः |“ 

मोमांसकवेदान्तिभिस्तु अयाः प्रत्या सत्तित्व' नाद्गगीकतम् 1 

यथोक्त' बेद्ा०प०न च न्नानं प्रत्यासत्तिः न्नानख प्रत्या 

खत्तित्वे अलुमानमानोच्छद्प्रसङ्घः'” इति| खखायमा- 

श्यः वद्धिव्याप्यभूमवान् पदैत इति परामर्भातकन्नानख 

अदनभितिहेदतायाः सवैः सकारा तजन्नानख् च 

वद्किविघयकत्वेन तदुत्तर जायमानं वङ्गिमान् पर्वत इति 

स्ञानमलौकिकप्रत्यक्षमेव खाच्नालुमितिः न च समानवि- 

घयस्ले अलुभितिसामयाः अलौ किकप्रतयच्सामय्रताः 

प्रतिबन्धकत्वेन नालौकिकप्र्यचमपि त॒ ्रदुमिति- 

सविष्यतीति चेन्न ताडश्प्रतिबध्यप्रतिबग्धक्षभावक्पन- 

द्याप्रामाखिकलत्वात् । अतणएव दद् रजतमिति न्ञान- 

समिषैननोयरजतविषयक' न देथानरस्याुभृतरजतविः 

भरयकखुपनयमव्यांद्या त्तानभिति स्थितम्| 

स्ञानवापी सती काशोख्थ वापोद्पे तीथमेटे तदाविर्भवादि 

कथा काथौ० १९ ० | 

“चटोद्धव !, महहाप्राच्न) श्ट पायाप्रमोदिनीम् 



: `  रिरषा्च्छेरगनच्छ व्योमवता वत् । 

क्ञाने [{ ३१४८ ] सान 

जानशाष्याः सष्त्पत्तिः कथ्यसानां मयाऽधुना । 

अमदिसिद्ध संसारे एुरा देवयुगे छने ! । प्रातः कुतः 

खिदोशागशरन् स्लेरमितसटतः | म वनि यद्ाऽ्चाखि 
न प्रावर्तन्त निश्नगाः | जलाभिलाषोन यदा क्ञान- 

पानादिश्श्मश्छि। चोरखादूद्योरेव यदारीव्जल- 

दर्नम् । थत्यां नरशब्चारे वत्तेमाने केचित् कचित् । 

नि्वाखकमलक्तेल' परौमद्ानन्द्काननम् । भहाश्यशानं 

स्वेषां वोलानां परस्नषरम् । महाशयन्वप्रानां जन्न्नां 

प्रतिजोधञ्भू । शंखारशागरावन्तेपतच्लन्त॒त९ण्डकम् | 

यातायातातिशंखिन्नजन्तुविश्राममण्डपस् । नेक 

जचगुवितकर्छत् ऋदश्षरम् । सञ्चिदानन्द्निलयं 

परं जद रसायनम् । सखखन्तानजेनक् भोच्साघ्रन- 

शिद्धिदम् । प्रविश्य शेतरभेतत् स ईशानो जटिलस्तद्ा। 

कसन्तनिश्ूलविमलरणग्डिजाकसभमाङुलः | ्रालुलोके 

भह्ालिङ्गः वेकण्डपरमेषिनोः) महाङमडहमिकायां 

भ्राइराख यदादितः। च्योतिमवोभि्मालाभिः परितः 

परितेश्ितम् । इन्द न्द्ारकषणौयां गखानाश्च निर- 

न्तरम् । सिद्धानां योगिनां ्लोमेरच्यं सानं निरन्तरम् । 
मौयमानश्च. गन्धै: स्तयमागद्च वारणे: अङ्गहारं- 

रपसरोभिः शेव्णनानमनेकधा । नोराज्यमानं सततं 
नागोभिभखिदोपकेः। विद्याधरोकिलमोभिस्तिकालं 

कतमख्डनम् ) खभमरोचमरीरगजिवौज्छमानमित- 

स्तः तखेशानद्य तज्िक्ग इष्ंच्छा इभवत्तद। 

खपयाभि मडाखिक्क कलेः शोतसेजीलेः। च 

खान च लिशूकेन दाच्चखांशोपकण्छतः। कुण्डं 

प्रचण वेगेन रुद्रो शट्रवपुधैरः। एधिव्यावरणाम्(ंसि 
निष्कान्तानि सद्ा छने | । भृप्रभाशाह्थयुयेयै रियं वद्धा 

षता) तेलेखेः पयाच्क्रं दष्य,टरन्यरेटहिभिः । 

वषार ङविनरेजं जपूकौ हारि: सष्नोभि- 

च्छायः पाने" अम्भ् नामवत् | पीयूषवत् स्वाद्तरैः 

इखश्प गेषाङ्गवत् । निष्पापघीरककीरे्तरसैः पापि- 

शभ्रां वत् । विजिताञ्जमहागन्धः पाटलामोद्- 

- मोदि्णिः। अहष्टप्वलोकानां भनोनयनह्ारिभिः। 

अन्तानतापसन्तप्रप्रखिप्रा्ेकर्िभिः।  पञ्चाख्धतानां 
कलेः सप्नातिषचयप्रदेः। चड्धोपखर्धिहदयविङ्क- 

निनयहेदभिः। आन्ञागतिनिराकाौपैन्चानदाननिदा- 

गीः भिश्वभसुरमाशथेशखछा तिषठ कारिभिः । 

ज्योत् ञावटुक््वक- ` 

मावभ्बयद्स्नातमद्ाश्द्धि विक्ठायिभिः। शषखधाररे 
कलसे; स ईशानो घटोद्धव ।। सडसरलस्वः घ्पया 

मास सृ्टमानसः । ततः प्रसन्नो भगवानु विश्राम 

विश्वलोचनः, तश्याच तदेथानं रदः रटरवषपैरम् । 
तब प्रसन्नोऽख्लोशान | कभे्णानेन श्रवत | | युर्खानन्य- 
पूरवैख ममातिप्रीतिकारिश्वा | ततस्व' जटिलेशान वरं 

जहि तपोधन } | श्रेयं न तवास्त मङोदयमपरा- 
श्प | ईशान उवाच । यदि प्रसच्नो देवेश ! वरयोभ्यो- 

ऽखप्रहं यदि । तदेतददुलं तोधे' तव नाग्नास्तु शङ्कर । 

चोगि श्वर वाच । लोक्यां यानि तो्ांनि मू- 
मु वःस्लःस्थितान्यपि। तेभ्योऽखिेम्थसतीरयेभ्यः भिव 

लोथनिदं परम् । शिवे ज्ञानमितिन् दुः चिवशब्दाधे- 
चिन्काः। तञ्च ज्ञानं द्रवोभूतमिह मे मह्िमोदयाव । 

अतो ज्नानोदनामेतत्तीघन्तं लोक्यवि्तेम् । चख 

दथेनमात्े ख ॒सरवपायेः प्रहच्यते । इ्ानोदतोधसं खथ - 
दश्वमेघफलं लभेत्, स्पथेनाचमनाभ्याञ्च राजद्यान्च- 
मेधयोः। फलयुतोये नरः कात्वा सन्त्य च पिता- 
अह्ान् । यत् फलं समवाप्नोति तदन्न चाद्धकर्खा | 
यरूपषपरसिताटम्यां वब्यतोपातो यदा भवेत् । तदात्र 

श्राद्वकर्ाद्रयाकोटि फलं भवेत् । यत् फलं समवाभ्रोति 

पित्न् सन्तष्यं एष्करे । तत्फलं कोटिगुणितं च्नानतीयें 

तिजोदकेः | सच्चिहत्यां करुक्ेत तमोग्रस्तं विवखति । 
यतृफलं पिण्डदानेन तजाक्तानोदे दिने दिने। पिख्ड- 

निषंपनेःवेषां न्नानतो चते: कतस् ! नोदन्ते शिव 

लोके ते यावदाह्कतसंषवम् । अशम्याञ्च चतदेश्यारूप- 
वासो नरोत्तमः प्रातः च्ञाताऽथ पौत्वा्मस्लन्तरलिष्धः 
सयो भवेत् । रकादश्छापोषराय प्रायेद् यच्लकः 

लवम् । हदये तख जायन्ते लोख्ठि शि ङ्गान्यषं शयम् | 

थानत यः क्ञायादिरेषात् लोखेवाशरे। अन्त्यः 

देवधिपितृन् दत्वा दानं खशक्तितः। ततः समञ्चं 

चरौलिङ् महासम्भारविस्तरोः | नल्ापि दक्वा नाना- 

यांन् लंतलत्यो भवेन्नरः | उपाख्य सन्धां नलगनोटे यत् 

पाप कालोपजम् | चख्येन तदपा्लद्य च्ानवान् 

जायते नरः |` शिवतोथेमिदं प्रोक्तः ज्ञानतीर्धेभिदं 
शुभस । तारकाख्वभिद् तों ̀  भोचतोधभिदं इतम् । 
सरणाद्पि पापौ) ` प्ानोदे चीयते क्षम् । देना् 

 सशेनात् चाना पानाद्धनी दिवः! डाकिनौ- 
शाकिनोमृतपरे तेानराचाः ! सककध्रागछसेटाङ्खाः 

५ 
1 
८ 



न्नाम { २१५९ } 

कारम्णः यश्ुपषहाः। जउ्वरापश्मारविस्फोटद तौयक- 

चदर्थकाः | श्व प्रशसमायान्ति शिवतीोर्थजलोच्चणात् | 

च्ञानोदतोर्धपानोये सिङ्ग यः पवेत छवः | सवै 

तोरघोदकेतेन भुवं संक्ञपितः भवेत् । च्रानद््पोऽह- 

लवा 

नवाः ओओलादीनां खशङ्भवः। च्रानेन्द्रियाणा 

राजेन्द्र } प्रतयो कभिति निचितम्? । क्रमशो दिग्वाताक- 

प्रचेतोऽञश्िनो न्नानेन्दरिधोषषां देवताः । शब्द्स्सशद््परस- 

गन्धाच्चक्रमशो न्नानेन्द्रियाणां विषयाः। 

जेवान द्वमृन्ति" विधाय च । जाद्यविध्व खनं कव्या | च्ञापक लर त्ा-ख्चि ल्यु ¡ बोधके। 
क्यौ" चचानोपदेशनम्” ५६ति दत्व वरान् अम्भ् सललेपा- | ज्ञापन न“ ्ना-शिच- ल्यट् । बोधने । 
न्तरधौयत | लंतल्लयसिवात्मानं सोऽप्यसंस्त न्िश्लभ्टत् | ज्ीप्छा स्नी त्तप-सन्-भावे अ। त्तावमिच्छायाम् | 

थानो जटिलो र्द्रश्ततणोत्वा परमोद्कम् । अवाप्र- क्ीसामान ति. ्ञप-सन्-सर्भमणि शान । ज्ञाति 

वान् पर ञानं येन निं तिमा्चवान्”” | 

न्नानसाधन न०६त.। १९न्दरिये रतन्चन्नामलाधने चरवय- | ज्ञेय 

सनननिदिष्यासनाटौ च) 

श्रानापोद् ए०६त०। न्नानजसख्कारना जे विश्वरणे । 

ज्ञानाभ्यास ए०-६त०न्ञानसाधनचवणाद्यान्तौ ““तञ्चिन्तनं 

तत्कथनमन्योन्छ' ततप्रबोधनम् | एतदेकपरत्वच्च न्नाना- 

भ्यास विबुधाः" इय क्रलक्षणे रमननादौ च । बोधा- 

भ्यासादयोऽष्यल् । “स्गाँदावेव नात्मन्न' दश्य नासयेव् 

तवृखद7 । इदं जगदश्न्चेति बोधाभ्याखं विडुः परम्» 

वेद्ान्तश्ा० । 

भानासन न°  “आथान्यदासनं लत्वा सवरव्याधिपिनाथनम् | 

योगामभ्धासेा भवेत् चिप्र न्नानासनप्रसाद्तः। दचपादो- 

खमृले 2 वामपादतलं तथा । दच्चपादतलं दचचपा्े सं- 

योज्य -धारयेत् | एतज न्तानासनं नाम न्नानविद्याप्रजञा- 

शकम् | निरन्तरः यः करोति तख यन्धि: जथा भवेत्"* ल्या 

ति रुट्यामलोक्तो कसनम् | 

भिमो । ‹ ' ज्ञाचद ङसयायपां न्नोपदमानः?'पा० । 

ति° न्ना-कम्प्रखि'यत् । बोडव्ये | यथा व्याकरणादि 

पाखिन्यादेन्न्येकरेशायेमपि" शा०मा. । रन्नातु' योग्ये 

जह्वणि च ¦ “श्ये यत् तत् प्रश्च्याभि यदु न्नाताऽ्छ- 

सम्मते | अनादिमत् परं जयन सन् तच्नाखदुच्यने । 

सवतः पाणिपाद तत् सदेतोऽकिशिरोषखम् । सखतः 

छतिमङ्ञोके खवेमादत्य तिष्ठति । . सर्वेन्द्रिययुखाभासं 

खे न्द्रियविवजितम् । च्यसक्ता सवश्टडंव नियुंणं गुख- 

भोक्त, च | वन्हिरन्त् भतानामचर' चरभेव च । 

ख्च्छात्वात् नदविन्नय' दूरस्थ चान्तिके च तत् | अवि- 

भक्त भिभक्तेषु विभक्तमिव च. स्थितम् । भतभत च 

तजन्नेय' खरसिष्ण्, प्रभविष्णु च । च्योतिषानपि तच्जो- 

तिस्तमसः पररुच्यते" । “ज्ञानं नेयं न्नानगम्य' दृदि- 

सवख धितम्” गोता | 

क्ेरायां क्यार पा पर° आऋक° अनिट | जिनाति ख- 

च्यासौत । जिज्यौ जिच्यतः । जिनः । 

श्ञानिन् लि* च्ानमस््दध इनि । 1त्तानयुक्ते बह्साक्ात् | जया खलो व्या-अन्नया* यक् नि | शचगुं खे अमरः 

कारयुक्गो “चठ विधा भजन्ते भाम्-आरत्त जिन्नाप्तरथौ- 

ची ज्ञानो च भरतषभ | “ज्ञागिनानपि सर्केषां सष 

तेनान्रात्मना› गोता रगोधबुक्तमामे लि° च्चानिनो 

मतजाः सत्य" चिन्त॒तेि न हि केवलम् | यतो ह्हि 

च्लानिनः सवे पशुपचिष्गादयः"देवामा०। न्नान+-कर्यये 

सतप मख .वः। ज्नानवदष्यत्ार्ये “बहनां जन्मनामन्ते 

च्ानत्रान् मां प्रपद्यते'"नोता | भवन च्तियां ङोप् । 

ज्ञानेन्द्रिय न चावतेऽनेन स्ता-करण्ते ल्युट न्नान 

साधनभिन्दरियम् करे । श्न्नानसाधने इन्द्रे च्रो्ादौ 

“श्रानेन्दरियाणि प्रोनत्वश चलुजिद्ठा च नासिका । श्राने- 

न्द्रिवा्यां विषयाः? 'शा० ति° | रन्दरिवणट्  विष्टतिः | 

"रतान्याक्षाशाठोनां सालिकभभ्यो व्यस्तेभ्यः एयक्र 

ऋनेगोसन्नानि यथोक्ञ देवीभागवते। वञ्चमूतस्यम- 

७९१ 

तख निरन्तराकभेेन धघलषो जराकरणान्तथात्वम् । 

रवद्वघायां तखाः प्रतिच्चणं च्लौयभात्वात् तथात्व 

श्मातरि" खप्रसवेम तखाः वयोहानेस्तथात्वम् 

भेदि । गोलचष्रान्तगेते धलराकारचेनस्वरन््रस्यानप 

उभयपाश्ं संलग्न ४सरलरखाभेरे । क्रभजाथब्द् २१०१ 

ए जोषाश्द् २१२५ एर्श्यस् । ताञ्च चतुर्विं 'यतिरुंख्य- 

कास्तत क्रमच्याशब्ट उक्तावशि्टा उतृक्रमचज्यामानखंख्या- 

काच ख०सि० चक्ता यया ^छनयोरन्तृयमलारसुषट का 

हनीश्वराः | दयो काद्पषडदक्ताः सागराय्धताथनाः | 

खद बेदानवाद्रय्यादिङड्नगासपयेकाञ्जराः | नगाम्बरवि- 

यदुद्रादपधरणिग्कराः । अराथंवद्धतायेकामजङ्गाचि 

अरेन्द्वः । नवद््पमह्ोतेकागजेकाङ्कनिशाशीराः। यु- 

खाश्विरूपनेनाणि एवकाम्निष््ाशविनः | वसय वाधेय- 



क 

च्य 

मनास्तुरङ्गतं नगाश्विनः | नवाष्टनकनेल्ाखि पावकेकय- 

साग्नयः | गजाग्निसागरयु्णा उत् क्र मज्याङ्ं पिण्डकाः”? 

जप्राघातवारण न ज्याया ऋाचातं वारयत्यनेन वारि- 

करणे ल्यु । गोधाया च्छाचातवारथाये धन्विनां 

स्तनिबद्ध चम्मं मेदे अमरः | { लिभ्मेदि° 4 

जानि स्तौ च्या-नि। वयोहानौ रतटिन्याम् रजो 

ज पायस् लि? खतिशयेन प्रश्ययोदद्धो वा प्रशख+ढड+वा 

दैयघ्न् ज्धारेथः रैय्चनि खादेरात्वम् | शअतिषटड्े 

रजो श्प्रशस्तं च । “ज्यायान् एथिव्या ज्यायानन्त- 

रौत्ताव्नव्रायानेभ्यो लोकेभ्यः" छा्ड। च्तियां डोप । 

“ज्यायकी चेत् कमा णस्ते मता बुद्विजनाहन !"'गौता 

जम्, गनौ भ्वा° आत्म सकर अनिट. । च्यवते ज्यो 

जज । [ अज्य. तत् ञ्छोतीत् | जुज्योत । 

जगत दीप्तौ श्वा प सक लेट । च्योतति इरित् । 
जनत दौप्रौ भ्वागआल्मर अकभ्सेद् । च्योतते ज्योति । 

जुञ्छ्,ते । ऋदित् 1 अज्ज्योतत् त । जयोतिः। 

जपरेष्ठ लिनअिश्देन डः प्रश्खो बा इद्+-प्रशख--दा इन् 

ज्यारेथः । १ अतिदङ्धे रप्रशख्ये रेजे. श्वातरि ४अयखज- 

भगिन्यां स्त्री ।५ खश्चिन्यादिन्तनेष अष्टाद्भे नच्तत्े स्त्री 

तद्रपादि अन्धे घाशब्द् ४९७ ° दण्यस् । ज्ये ्ानचत- 

युक्ता पौयमासो अण् च््ो खादन् माश्च एनरण 
ंन्नात्वात् ष्ठः । च्य च्यमासेमेदि० । गौरा 

डोघ 1. ग्टहगोधिकायां स्त्रो शब्द्रल्ला° । 

तखाः दिग्भेदे रूतप्रलं ति° त° खङ्गा य्था 

` ^“वितं ब्रह्मणि का्यैसिद्धिरतला शक्रो ताग 

भयं यास्यामग्निभयं प्रदिपि --कलिलांभः ` सखदरालये । 

वायव्यां वरवस्त्रगन्धसलिलं दिव्याङ्ना चौत्तरे रेशान्यां 

` मरणं श्वं निगदितं दिगलच्णं खञ्ने। च्यं्टोरते 

चतेऽ्ये वम् च् केचिद्ध कोषिदाः"पधिकं ग्टहमोधिकाशन्ट् 

३ ६५७ ए°दश्यम् । मध्यमाङ्गुलौ स्तरो हेमच०€गङ्गायां 

सतनो राजनि"तश्याः पात्याः प्रथमं हमालयाच्जातत्वाव् 

सथालम् | परिणति भ्त रधिकल्ते हभाजने नायि 

कामेटे रतिमञ्जरी । च्याः प्रयमोत्यन्नायां च्यम 

गिन्याभ् ११अज्लच्छीदेव्यां स्रौ । तदत्पत््यीदिकया पद्धपुर 
खत्त^खग्डक्ता वथा^“माँ प्रणम्य पुनर्दृवा मभन्य् : कोर 

सागरम | तिन् प्रमथ्यमानेतु.नया देवैश्च भाविनि || 

ज्यो देवो सखत्यन्ना रक्तस्तग्वाससाटता | उत्पन्ना सा- 

ऽद वान् कि कत्तव्य मवेति वे | ताननब्रव्ल्लदा 

[ ३१६० ] जेष्ठ 

देवीं सदर देवगणा भ्टशस् | येषां ब्टह्ान्तरे {न्यः 

कल संप्रवत्तते | तत्ते ख्यानं प्रथच्छामो वासस्तत्र 

शुभानने ! । यख गें कपालास्थिभखकेशा दििद्कितम् । 

भाषन्ते पर्ष नित्य". वसन्त्यन्धतवादिनः। सन्ध्राकाले ` 

च ये पापाः खपन्ति मलचेतसः। , तेषां वे्सनि 

संतिष्ट दुःखद्रिद्रयदायिनी। कपालकेशभखमास्ि 

दषाङ्खाराखणि यन्न व॒ । तत्रते वसतिख्यानं भविष्ति न 

संशयः । अक्त्वा पादयोः शौ च' यस्ता चामति दभति । 

लः मजस सद्ा देवि ! कलपेणाटता श्टयस् | टणाङ्खार 

कपालाष्वालृकायसचमेभिः । दन्तधावनकन्नीरो 

भविष्ति नराधमाः । रमखं मलिना देवि! तेषां 

वेश्म नित्यशः | तिलपिष्ञ्रु नक्तञ्च कालिङ्गशिम्, 

ग्टञ्जनम् । कत्राकं विड् वराद विल्वकोषातको फलम् । 

लाय" श्चोफलये वे खादयन्ति नराघमाः। तेषां ष्द्े 

लव स्यानं देवि ! दारिद्र! सदा | इत्यादिश्य -राः 

सवते ज्येष्ठां कलिवज्ञभास् । पनस मन्थनं चक्, 

छ्ोराञि' इरमाह्िताः” । १२नगद्जातायां ब्रह्प्ररुति- 

भूतायां देव्यां खलो “रौद्रौ चिन्दोख्ततो नादाच्जेषा 

वोज्ञादजायत । वामा, ताभ्यः सखत्पन्ना र्द्रब्रह्मरमा- 

धिपाः'? शार ति०। {दपरमेश्वरे ए०। ' ईशानः प्राणदः 

प्राणो जग्रे्ः चरोः प्रजापतिः" विच्ण् खर । ¶धप्राचे 

श्राणोवा जोष श्रेष्ठश्च" छार उ०। काशोख्ये 

१५ मौरीेदे स्त्रो जयरष्श्यान न्द विटतिः। 

ज? तात एु* तातश्च जयेः राज. पूनि० | पितरयज्ञ 

भ्वातरि (जटा) । [रालनि०। 

जेष्ठबलास्तो ज्ंष्ठं वलं यद्याः। सडदेव्यां लतायां 

जग?्ठबणं पु वीनां जगरः राजद्० पुनि करे वा । 

जाह्ने तद्य सवं चेषत्वात् तंथालः | रश्ने 

वणं च | [ ख्वानशब्द् विदतिः | 

जपोषवापो स््ी काशौखजगेषस्यानस्ये वापीभेदे जवे ष- 

जपे ष्ट्य सो जगा मान्या खश्चरिष संन्नःत्वात् घव 

द्धावः । प्रतता: जगे भगिन्यां (वशालौ) हेमच० । 

जगे्टसामन् न° निन्यक्े० | साममेदे। तञ्च साम 

| ^मूद्खानं दिवो अरति थिव्या वेश्वानरख्टत अजातम- 

ग्निम् । कवि सज्राजनतिधिं जनानामासन्नः पानः 

जनयन्त देवाः" साभा प्र १अ. -द्° ५क०। 

इत्यस्यां गोवमानन् °्वामदेगयः ृडतसाम च्ंसाम- 

रथनरमु | तथा एुरुषच्छक्त च इदरक्रः ततः परमम् । 



जपरेष्ठ 

व्ाज्रोदानि सामानि शान्तिकं भारूडानि च| 

पश्चिमे हारपालौ व॒ पठेतां सामगौ तथा| इति 

टानपारिजातष्टेतवाक्यम् | 

जपे स्यान न° । कागोस्यं तोधमेदे तत्स्यानभाहा्यादि 

कथा काश्ोखर ६९ अ । 

^"यभनेहशभारभ्य मन्द्राद्रौ विनियैये। चखद्रन्द्र- 

“ सतया खाद" रुट्रेणोचेन्द्रगामिना। तं वासरं पुर 

ख्य जयाह नियमं ददस् | जेगोष्व्या सह्ामेधाः 

कुम्भयोने ! महातो । विषमेव णपादाज्ज' समोच्िष्ये 

यदां पुनः | तदाम्बबिष्, मपि भक्तयिषदामि-चेव्यद्ो । 

कतचिह्वारणायोगाद्य वा शम्भ च हात् । कनञ्रन्नपिवन् 

योगौ जेगोप्रश्यः खलो छने ! । तं शम्भ रेव जानाति 

नान्यो जानाति कञ्चन । आतणव ततः प्राप्नः प्रथमं 

प्रमथाधिपः । च्छंल्शुक्तचतुदेश्यां सोमवारादुराधयोः । 

ततपि महायाला कत्तंव्या तत्न मानवैः | च्य 

स्यानं ततः कायां तदाभूदतिषुख्यदम् । तत्र लिङ्क 

समभवत् सवयं च्चेोराभिषम् | तज्ञिङ्गदभेनाव् 

षसं पापं जन््शताल्नि तस् । तमोऽर्कदयमाष्येव तत्- 

क्षणादेव नष्यति। च्ष्ठवाप्यां नरः क्लात्वा तै- 

चित्वा पितामहान् 1 

ज्ञायते भुवि । आाद्रिासौोत् खयं तत्र ज्यश्वरसमोपतः। 

सर्वसिद्धिप्रद गौरीच्छष्ठां नाम समन्ततः । च्च 

मासि सिताष्यां तत्र कार्यो महोत्सवः | रालौ 

सर्यसम्पत्सश्टडये । ज्येष्ठां गौरीं 

च्येष्ठंश्वरं स्मालोक्यन भयो 

जागरणं काद्यैः 

न्त्य च्छे वापोपरिल् ता । सौभाम्यभाजनं भूयाद् 

योषा सौभाग्यभागपि | निवासं तवान् शम, स्न् 

स्थाने यतः खयम् । निवासेथ इति खातं लिङ्ग 
तत्न परं तपः।  निवासेश्वरलिङ्गसख सेवनात् सव- 

सम्यद्ः | निवसन्ति ग्टष्े जित्व नित्य" प्रेति पदं एनः । 

त्वा चाङ्गः विधानेन च्येस्याने नरोत्तमः । च्ये्ां 

ढश्चि ददाल्ोव पिदभ्यो मधुपिषा । च्ेषतीरयेशवरे 

काश्यां. दत्वा दानानि श्रितः । च्दान् श्वगान- 

बाश्नोति नरोभोच्च्च॒ गच्छति । च्य छेश्वरोऽधं : प्रथमं 

काणां चरे योऽ्थिभिनेरः | च्या गौरो ततोऽ्यञ्या 
स्वैज्ये मभोपद्ठभिः”' । 

तत्रत्य" च्योतिःखद्पशिङ्खन्त॒ च्य ठ श्वराभिध महादेवख 

नितम्बभूतम् यथोक्त काशोख, ३९ ° | 

“खे घामपि लिङ्गानां सौलितव' शत्तिवाससः | श्रोडा- 

{ ३१९१ ] जगेष्ठो 

कारे. शरिखान्नेया लोचनानि तिलोचनः। गोकसं- 

भारभतेशौ तत्क परिकोत्तिःतौ | 

शक्तौ च दावेतौ दचिष्यौ करौ । 

दौ कणौ. दच्िणेतरौ | 
वतिनिमेलौ । च्य छेश्चरो.नितम्बञ्च नाभि मध्यमेशरः । 

कपटस्य महादेवः धिरोभूषा शतीश्वरः। चन्द्रोयो 

षृटयन्तद्य शाला वौरेश्वरः परः । लिङ्ग तद्यतु 

केदारः शुक्रं शुक्रश्वर' विदुः| अन्यानि यानि लि- 

ङ्गानि परःकोटिमितानि च । श्ञेयानि नखलोमानि 

वषमो भषणान्यपि । . यातैतौ दल्तिणौ स्तौ नित्य" 

निर्वाणदौ हि तौ | जन्तनाममयं दत्वा पततां 

मोहसागरे" । 

ज? छामूलोय इ" च्छो मूलं वा न्त्मरईति पौखेमा- 
खाम् क | च्य भासि तन्धासीयपौ यमाखयां छ च्चे- 
हामृलयोरन्यतरखं योगखम्भवा तख तथात्वम् । यथा च 

लख तथात्व' तथा काति कशब्द १६४८ ° दशितम् । 

जर ् टाम्ब्, न°नि°कश्मं । तर्, लप्रच्चालने जले केद्यकपर 

त्धातौव श्र ्टुखत्वात्तथात्वम् । 

ज? छाश्रम ४" ज्येष्ठ आश्रमो यख । “यज्ञात् त्रयोऽ्या- 

श्रभिणो ्नानेनाच्नेन चान्वहम् | ग्टहख्येनेव धार्यन्ते 

तस्मात् च्चेाच्रमो ग्टद्ौ" मनक्ते शगाहस्य्राचनयुक्त 

कमे. र्टहस्याच्रभे च^“ग्टहस्यो व्रह्मचारौ च बान 

प्रस्योऽय भिक्षुकः । चत्वारदचाश्रमाः प्रोक्ताः सवे 

गाहेखग्रमृलकाः इय् क्त सतख सा चणपोषकत्वेन चे ट- 

त्वात्तथात्वम् | ततः इनि । ग्ट इस्याचरमोत्य्यत्र । 

जगैष्ठ पु" ज्यो पूर्िमाखिन् भासे अर् । च्ये्ानक्तब्- 

युक्तयो गापौ स॑ मादीचटिते टषस्यरव्यारब्मे श्ुक्प्रतिष- 

दादिदशौ नरपे शचगन्द्रे मासे “ज्यं ठ मासि क्ितिचत- 

दिने जाद्कपी मर्यःलोके'? ति°त° । तथामृतेऽङखंमाखा- 

वके रपे । ज्ये टामलानच्तनयोरन्यतरनच्चतवे पर्वान- 

के युरो ख्द्यास्तोपलचिते श्वाहैस्छत्ये वषेभेदे च का- 

त्ति कशब्द १६४९ ० विटतिः । “जच संवत्सरे चेव 

ज्छौढमासख पूर्णिमा | ज्येामेन समायुक्ता महाच्यौढी 

 प्रकौत्तिं ता” राजमात्तं° | च्च हंवत्यरञ्च । “च्या 

सलोपे जोने वषे" खात् शाकदैवतम्” -विष्ण् घर्ममोत्त- 

. रोक्तः. माद्य” तिग्त० इषस्यरविके सौरे ४मासभेदे च । 

जगैषटो खौ च्येठानचतेख तत्समोपस्वम्लानचलेण वा 

यक्ता पौणेखासी खण डोप । !ज्ये टामृह्णानचतरान्य- 

विश्वे श्वरावि- 

कशेंशमणिकरभितै 

कलेश्वरकपरीशथौ चरणा- 



जगोति 

सरनशनयुक्तपौ यमाख्याम् च्छ्व खाये अण ङोप् । 

श्ष्टहृशोधिकायाञ्च । बङ्ञोणब्द् उश्यम् । 

जः हेनेय इलो ज्ये ढाथाः च्याः अपत्यम् ठक् इनङ् । 

श्चेषाया अपत्य । “जेशो जग हिनेयः स्तुवौत"ता° 

जा०२।१।२। “कते कानिषिनेयसख्च जरौ हिनेयो विवा- 

शितः" भङ्टिः। 

जरै नर जयेष्ख भावः ष्यज | शरे हत्ये र२वयसा अय- 

जत्व च ।५बिप्राणां न्नानतो जरत चन्ियाखणान्तु बौ- 

श्यत: | वेश्यानौं धान्यधनतः खद्राणामेव जनतः” मचः 

जो नियमे उपनये व्रतोपरेथे ज्र भ्वा° आानखक° अनिट् । 

जरते अज्रा । जुजगे । 

जो अव्य+जपरो -वा° चङ् + १कालभूयस्थे र्स्रे रशो 

त्राय ४सम्मरय्ये शब्दार्थ च०५उच्वलत्वे च “सवेमायु- 

रेति जोग जौवति महान् प्रजया परश्ुभिभवति छा 

उ. “जयो युच््वलं जोवति'” भा. | 

जोतिराव्मन् ए जग्रोतिरात्ाऽख । खगेदौ «यथादायं 

अग्रोतिरात्मा विवस्ानु'" तिः । 

जपोतिरादित्य इ* जरोतिषि खाविने सरले आदित्यः । 

परमेश्वरे “खादित्यो जोतिरादित्यः'” विष्णुस 

जगोतिरिङ्क इ° जपरोतिरिव इङ्गति इगि-गतौ ऋच्। 
खदयोते न्द्रन्ना"्युच। ज्ोतिरिकङ्गणोऽप्यत्र खमरः। 

जपोतिर्मेश्वर ए* जगरोतिर्म्यानाभीश्रः । , परमेश्वरे 

“खकः साङ्गः थतानन्दो नन्दिजरगरौतिभेखे श्वरः '"विष्ण् सं०। 
«जेव मान्तमदभाति स्म् तख भाषा खवेमिदं भि- 
भाति'ईति त्या तद्यैव सर्वजो तिगेष्यानाभवभासनसख 

प्रतिपादनात्तथात्वम् ।  [पन्वः। जगरोतिःशास्त । 

जोतिर््रन्य इ" जयोतिषां यहनश्चत्ादौनां गव्यादिखाधनं 

जोतिमय लि जोतिरामैकः | प्राचे" बा भवद् । 

जपरोतिराकके जगोतिःखद्ूपे २जगरोतिःप्रचुर च । 
“ऋषोन् जोतिमेयानु खप्न स्कार खरशासनः) 

कुमा० ^“न भौ मान्य व धिष्य्ानि हित्वा जोनिमेया- 

गयपि'" रघ: । 

जमोतिविंद् इ*नरोतिषं रयौदोगां गव्यादिकं वेत्ति षिड्- 

किष । ज्रोतिःशाद्छाभिन्न । “इहा जग्रोतिविदो वे- 

द्यान् दद्याद्गां काञ्चनं सदोम्?” यान्न" | ज्रोति- 

भिदाभरणम् । । 

जोतिर्विंद्या जी खपमोतिषां ख.यदीनां सव्वादिज्नानसा- 

धनं विद्या । जोतिःभाख्े ।  ( खदरोते लिका | 

[ ३१९२ 1 जोति 

जोतिर्वोजि न जोतिषो गगने प्रकाशख बीजमिव । 

जोतिर्लोक ४० जोतिषा.लोकः आश्रयः | कालचक्र 

परवन्तकभर् वलोके शतद्ध्िपे परमेश्वरे = तङ्घोकख्िति- 

वनं भाग०५।२३ खर | 

^ अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशथलच्चयोजनान्तरतो यत्त 

द्िष्णोः परमं पद्म्भिवद्न्ति) यन्न॒ महाभागवतो 

भरव आ त्तानपादरग्निनेल्ेय प्रजापतिना कण्डपत धर्मे 

च समकालयुगाभिः सङव्छमानं दकिखतः क्रियमाख 

द्दानोमपि कज विनामाजोव्य उपास्ते तशय भहा- 

भाव उपव्खितः। सदि सर्वेषां च्ोतिभंखा्नीं 

प्रहनचतादौनाम् अनिमिरेगगव्यक्चोरइसा भगवता कालेन 

भ्वास्यमाानां स्याणुरिवाव्टमप दैश्वरेय विश्हितः शश्र 

द्वभासते । यथा सेधौस्तम्भ् खाक्रमणपशवः संयोजिता- 

स्तिभिः सवनैर्यथास्थानं भंण्डलानि चरन्ति; णवं 

भगणा खरहादय एतखिच्ननत डिर्योगेन कालचक्र आयो 

जिना भुवभेवाकम्बयं वायुनोदीव्यमाखा आकल्यान्त" 

परितः क्रामन्ति। नभि यथा मेधाः श्येनादयो 

वायुवथ।; कम्प्सारथयः परिवत्त॑न्ते | एवं च्योतिर्भण्याः 

प्रशतिषुरुषसंयो गालग्टोताः कमेनिभितगतयो सृवि न 

पतन्ति । केचिदेतन् ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन 

भगवतो वाघवरेषद्य ` योगधारष्णायामदुवखयन्ति । यद्ध 

इच्छासेऽवाक्शिरसः कुश्डकगेभ तदे कुव उपकल्खितः 

तद्य लाङ्गले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धरसेच््ति | एच्छ- 
सले धाता विधाता च कथयां सप्रषेयः यद्छ दच्छिथावन्तं 

रण्डलोभतश्रौरख्य यान्य् दगयनानि दच्यपाशचे" नच 

ल्राखि उपकल्ययन्ति। दक्लि्ानि तु सव्ये यथा 

शिश्युभारख करण्ड लाभोगस चेश पाश्च योरुभयोरणष्य- 

वयव: सघ्रसंख्या भवन्ति । ढे त्वजद्ीधौ अाकाथगङ्खा 

चोदरतः । षनवैदठपधयरौ दचिखवामयोः चोर्लोराद्रा 

ज्ञेषा च ट्षिणवामयोः - पादयोरभिर्जिदुत्तराषाद् 

दकिखवामपार्् विष् युद्धीत । तथेव ऋगभोषादोन्द् 
 दगयनानि दच्चिणपाश्च प्रातिलोभ्यन प्रतियुञ्जीत | 

शतभिषच्छढ ्कन्धयोदंशिणवामयोन्य सेत् । उत्त 

राहनावगस्यः अआधराहनै यमः सख्ये चाद्खगरकः 

अग्र खपस्ये इरति: ककुदि वचर्छादित्यो हृदये 

नारायश्यो भनि चन्द्रो नाभ्याजशनास्तनयोरज्िनौः 

बुधः प्राणण्पानयोराछगेशे, केतवः सवाक ष्, रोम 

शके तारागण्याः | खतदुद्धेव भगवतो तिष्योः शरवेदेवता- 



` भेयं पम् अहरहः सन्ध्यां प्रयतो वाभ्बतो | 
भाण उपतिषेत्। नमो च्योतिर्लोकाय काशायनाय 

निमिषं पतयो महाएरुप्ाभिधोम होति" । 

च्योतिषस्ता शली “हस्तः शरीरमित्याह्धहस्तद्च गगनं 

वथा । च्योतिच्चः पहनचच्चन' ज्योनिडेस्ता ततः ख्टता'” 

देवौ ४०४५ अ० उक्तनिरक्रियुक्तायां गवाम् । - 

च्योतिश्चक्त न° जोतिभिनेखेचटतं चक्रम् | भवचक्र 

^सप्रविशतिभेज तिक्र" स्लिभितिवायुगम् । रदकथो 

भणेष््ाशिनेश चर णात” ति° त° च्क्तो ्श्चिन्धादि- 

भि्मचतरचेटिते मख्डलाकारे राशिचक्र ¦ स्िमितवाबु- 

गलित्यनेन तद्य नाघःपतेनमान्नं विवचितं भ॒ मत्यभावः 

बक्नलवात् खगोखथन्दे २४१६ एहादौ इण्म् । 

क्ञापकं शास्त्रम् या अत्वम्.। शग्यांदिपहगव्यादिबोधके 

कालक्नाने बेदा ङ्ग शाश्त्रभेरे ¦ ^“बद्स्तावद्यद्चकमे प्रहत्ता- 

यन्नाः पोक्तास्त त॒ कालाश्रयेख | धास्त्रादस्मात् काल 

बोघो यतः श्छाटु बेद्ाङ्कत्व जगोतिषसोक्तमश्मात् 1 

शब्द् णास्त्र' छख योनिष चचभो ्रोत्रश्क्त निरुक्तः च 

क्यः कतै । यात विक्ाख -जेदख्य सा नासिका पाद. 

पद्महयं अन्द् आर्य^वभेः। वेदचचचुः शिेदं ररतं 
योतिं खच्छता चाङ्गमध्ये ऽख तेनोच्यते । खंवुतोऽपो- 

तरः कण्नासाद्भिशच्षाङ्कन ोनोन किञ्चित्करः 

न न कट द प ककय 

तश्माद्हिजेरध्यनीोवमेतत् धरय रच्ख परमं च | 

क्त्वम् ¦ यो जगरोनिषं वेत्ति नरः म सम्यग घमां येकामान् | 

| लभते यश्च"! ।““जगोतिःास््रमनेकमे दविप्यस्”'ट°श° 

। १अ० | अद्य भेदादि अङ्गशञ्ट् ७२ ए° ग्यम् । 

। ल्योतिष न° जयोतिः खययादिगयादिकं प्रतिपाद्यतया 
ऽस््यख्य अच ।१जो तिः शासनः “जयोतिषं नयनं विडः?" 

श्च्ता। जोतिःथास्रशन्द् उडां०“लप्रोविषनागनशास्तन 

विप्रतिपत्तौ न योग्यमााकम्” इशस° ७श्° | रतारायां 

चतो गोरा० डेष् । च्योदिषं स्ोयत्ये नायच्य इनि । 
च््ोतिषिन् । जोतिःथाख्त्ाभिन्न निर स्त्रियां डोप । 

। जगोतिषिक तिर जगरोनिरधोते उकथादि, ठक् शुत्ता 

। पू$कषिपेरनित्वात् म द्धिः ज्रोलिःास्तष्ये नरि । 
। 

। 

जो तिष्क ए जोविरिज कायति क-क 4 #षलज्शक्ते 

“तान्ये वावाष्य चारक न निस्ते पालाशे चारे ततो 

विषाय काकितमिव सञ्जातभवतां हेपवेत्। जो. 

८& वा० मग थ 

परषदायुना तद्ध प्रतिदिमं प्र्यम्मतिः खयं सिद्धाननादा- 

ज्योतिः(शशा) चा ग ज्ोतिषां स्रथादोनां गव्यादि | 

७< रे 

जयोति ` : {११६१} जोति 

` विष्क फला्वामरिचपिपपकी मनःष द सश्च, | 
शमेथिकावोजे च राजनि. | श्गणकारिकाटटच्ते रल्नमा०। 

्यहतारानचवादौ बन्दन ““तदोशभागे तद्दाद्रोः शद. 

मादिव्यसन्निभम् । यन्तत् जोतिष्कभियाधः सदा पशु- 

पतेः प्रियम्” द्र्य न्नो ५नेरोः शङ्गे न° ! 

जोतिष्टोम ए* ज्योतीषि नि्टदादयः स्तोमायस्य त्यमू । । 

{स नामद््याते अग्निटोमस् स्याद्र यन्ञमेरे तह्िधानाटि 

ताख्डप्र° ना" ४।१।६ | 

“यच्जःोतिरोभो भवति यच्ष्ुखन्तटाश्न यन्ति यडुकथो 

यन्चक्रतोरनन्तरयाय यदालिः सर॑खाप्रय" ९ \ 

"अव भोड्शिकोऽयमतिरान इत्युक्त, क्ःप्रो जगोति- 

होजोऽतिरालः ब णोड़थिक इति | यथ तदयतिरिका- 

` भिल्िद्धभिः संस्याभिरवयुज- स्तयते} यद्यपि सर्वेषा 

पि जयोतिष्टोनत्वमस्ति तथापि खकयानिराब्रसंस्थयो 

 एथग्बच्यमा्त्वात् कग्निरोमसस्यव जोतिष्टोमशब्द - 

गोचते। अरोतींयि व्रिषट्दादयः स्तोमा यख्य शः 

` शयोति्ोमः | तथा च तैत्तिरीयकं िषटत्य्चदथ प्रद 
णक्षव्िश एतानि जपरोरतीभि यत रत स्तोमा एति। 
यच्छोतिष्टोमोऽग्नष्टोमो हादथस्तोतराक्मको भवति जयो- . ` 

निरोग हि अग्नि्टोम्ंस्या खद्डया, "एष वाव प्रथमो 

यच्चानाभिति'"खतेः। तत्तेन यज्नच्चखं यज्ञानां सखमभतम- 

ग्निष्टोम प्राष्य ओभ, वन्ति सत्रिणः सद्धा भवन्ति तय 
तञ्जिन्नतिरात्रे उकथः पञ्चद्शस्तुतशस्त्रसाध्यः क्रलरन्त- 

भवतोति यत् लत् यन्चक्रतोः संपए्रथख यन्नख आनन्तर- 

याय अपरित्यागाय भवति शकथव्स्यायां हि क्रतुः 

सपूर्थो भवति यथा पृरयोः ्षवनयोः पञ्चदश पश्चदे् 
स्तानाखि तथा दतेरप सलोल पञ्चकसद्धावात् । खम्नि. 

ोमस्वसंपूेः करतः उक्रहेतोरमावात्” .भा. । 

तद्य च अग्निष्टोमसंस्यत्वेन जोति्टोमनामताहेतु- 

शक्तो यथा ““यरेानि सवांचि सह दुरुपापानि भ. 
. नैषाष्पा्चिरिति जरोतिष्टोम एवाभ्निहोजेनेवाग्निो- , 

नेन यजेत) त्म्य वा रत्य जोतिरोमखा- 

भ्नि्टोमखय  विशटद्ध हिष्मवमानं तद्व्रतं शिरः, पञ्च 

दथशप्रदथा उत्तरौ पपमानौ तौ पचौ, पञ्चदशं रोत- 

राजप सप्रदश्च एमेकविथं यन्नायन्नियं तत् एच्छम् ” 

अत° जा" १०।१।२।७ । ` अधुना प्रयनसंस्थाद््पज्योति- 

होभाग्निरामं महात्रतयन्नात्मना स्तोतु तल वाग्निचथ- 

नादिन्नयसख्ोपादानाद् ब्रह्मवादिपन्नोत्तराभ्यां द्भयति। 



व्योति 

शह युगपत् दुरूपापानि चप् मशक्यानि सर्वेषां मड्ाव्र- 

लयन्ाडाने प्रयोगबाद्कल्येन छत्विकसम्पादनारेः इष्कर- 

` स्वन चानधिकारात् तलाम्बि्ोम इति पदेनाभ्निस्तव- 

नोक्त रभ्निचयनहक्तभिति मन्तव्यम् । पच्छाकारख महा- 

त्रत्ाश््ो {ह शिरःप्मध्यएुच्छाककाः ` पञ्चावयवाः 

शिरो. मायल, रथन्तर द्शिणः पचः इडद्न्तरः पः 

भङ्मख पुच्छ राखनषाम, दयाकरो ति तत्स्वेमग्नि्ोने 

सस्पाद्यति तद्वा एति ऋकनियातकसेकं खकः ताद- 

शानि नखि छक्ति विडृतोऽवयवायख सतोम तदिदं 

विद् बहिष्यवमानम् भ्रातःखवनिक्षं कचं शक्तया 

बह्िष्मषमानं महाततश्छ शिरो भर्वति -बदिष्यवभान 

मपि मायनोच्छन्द्ख् सत चग तव्यम् म]ध्यन्द्िनिः षश्च 
स्तोल्ियात्मकंः पवमानः, दतौयसपरने सप्रद्स्तोलिया+ 

कषकः आभवः पवमानः - पक्चस्थानोयौ ` होत्राहुशं सनयं 

प्रथमसाजपलोत' सप्रदसोलियामक.. चषनामकः 

` छोतुः प्रयमं स्तोत्रम् तदुभयं मध्याक्रद्पम् 1 शक्वि- 

,षु्छस्यानी यम्?" भा. 

शत्छाड न्तर््पं “यन्नायन्ना वौ शग्नयः" इत्यलोत्पन्नं सा 

सोमयागे च “जोविशोम 

घमां यकाहदादथाहयोस्लद्गु्द्ेगात्” कान्या चौ ९ 

१२।१।१ ““जगोति्टोमशब्टन उपांशादिडहारियोजनपः 

य्धन्तो यहयक्ताभ्यासोऽभिधीयति जोति यमस्य 

स्तोमाः स'जोतिष्टोमः लोभे सौ द्योत्यत इतिते च | 

सोमयागख्य सोमाः तात् जोतिष्ठोमशन्द्न बोम ' 

खागोऽभिधौयते" ककः | . 

जयोतिषत् निर जमोनिरस्त्यव शतप । {लोन 

रप्रकाशबुक्त श्नतामेदेख्त्नो। साच (माककाङ्कनो) 

दति ख्याता लना “जयो तिप्रते कटुलिक्ता नराः कफे- 

 संमीरजित् । अन्यव्णा वामनो तोच्छा बद्धिवुद्धिखातिप्रदा" 

राजनि रात्रौ राजनि ५योगथाख्ोक्ो स्प्रधाने 

चित्तषटत्तिमेरे च ।^“विशोका वा ज्द्रोतिद्नती'*पातञ्छध.) 

†प्रड्तिखत्मन्रा श्वि तख स्थिति-निषम्विनौति वाक्ययेषः। 

जोतिःथन्द ग ाजिविकः परिग्वाम उचयते स प्रथस्तो 

भवानतिशयक विद्यते य्धाम्" 

ददते विशोका जगरोतिश्नतो मास चित्तछत्तिः**म हावी" 

“जरो तिप्नतः पथो रच्च धिवा कतान्'` क° १०।५२।६ 

` “जपरोविद्मतो दीश्रिभतः" भा ६ खग्निपु्यम् अधिदमयां 
# 

लतया खग्निोकशब्टर ५९ ए. दश्यम् । यो- 

शवनद्च यथाऽनेन प्रापि जप्रोति्वती एरो' काशी१। 
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 'कवेश््तयेष् लोकेष । 

भोज्ञटन्तिः शरसी ` 

ज्योति 

७" खशदीपश्य रपवदभेदे च अन्द््चिनलामखिः | 

जगोतिस् इण्योतते द्यू, तेऽनेन या द्युभ-दन् मरादेदेख- 

जः जग्रूत-दोप्नौ वा इदन् | !खये* श्अम्नौ, मदिर 

श्मेथिकाडच्े राजनि च। 

भद्शनसाधरने, पदा, शन्द्ायेचि° ५नचने, दैप्रकाे 
शड्द्च° ऽखयंपरक्षाये, सवाौवभाखक्े चेतन्धे च न° | 
स्खम्निहोमयामद्य संखयामेदे यथोक्त ' ताग्डवग्ा०४। ॥ ॐ 

५ख एतान् सोमानपण्यत् जप्रोतिर्गौरबुरितीने वै 

डोका एते स्तोमा ंयमेव च्योतिरयं सध्यमो गौरा 
दत्तस चायुः" म्° | 

“ख पूर्वाक्तः प्रजापतिः रतान् स्तोमान् स्तोलशब्द्न 

लिषटदादि ल्लोभवन्त्यहानि लच्छन्ते । तानि च्योतिगौ- 

रायुरिति एतच्धामकान्यपश्यत् । तत्र च्योतिरग्नि्ठोम- ` 
संखयः गौरायुपी उक्थसस्ये जोतिष इयं खोमक्लश्निः। 

निदटदुबह्हष्मवमान पञ्चदथान्याच्यानि पद्दथो साध्य- ` 
न्द्निः पव्रमानः सप्रदशानि एषि सप्रद्थ. श्चार्मब 

स्कविथोऽग्नोदटोमसामेति। चथ गोष्टोनख पञ्चदशो 
ब्रह्हिष्यवमाजः लिष्दाजवरानि सप्रदशं साध्यन्द्नं सवन 

-. , भेकविंशं दती यंसवनसर् । खथायु्ोमसख लिषद्बह्हिष्म. - 

 व्रमान पञ्चदथान्याजयानि शप्रदथ माध्यन्दिनं सवनमेक्- 

विशं टतौयश्चवनयिति। एते उक्ताः स्तोभा इमे लोका 

वै भूरादिकाः खलु कः कतमो लो इति दुभत्यायामाह 

कंयनेव लोको जोतिः । अयन्प्रष्यमः अन्तरोच्चलोको `. 
स्वर्लोक युः । स्तोमबयख ` गः अखावत्तमस्त, तोयः 

लोकतयेष्य सड संख्यासाम्यात् तच्छड्ट्ता रतेः विभिः 
सोः साधनेस्नीन् लोकान् प्राजनयदिति चेषः'” भार । 

€ विष्णौ “विहायश्चगतिजतिः सवषिद् इतभृर् विभ २ 

विष्णु" खयं दयो तनात् तद्ध तथात्वम् ।““ऋअथ यदतः परो 

दिबो जपरोति्दरवते । विश्वतः एष स्तः $ ष्वह- 

ददं वाव बद्यदिदमन्तःएुरषे 

जयोतिः" ऋा० उ | रएताङ्धिलव्य . ^“जप्रोतिःन्द्ख 
परबरह्मपेरल्' यार, भा व्यवस्था पिदं यया "जोति 

 खर्याभिघानात्'*१।११।२४८खत्रभाषरादौ दण्यम् |“ चच 

ह क्तेदिरोधक्तं शावेरादिक तमः| तद्या एवाचुखाहकमा- 

दिन्यादिक जोतिरिति” शा भा०। †न्तेजोद्रव्यमातें 

त्ख प्रकाशवत्वात्तथात्व' तदपि तनैव भाषे दशम् | 

“ज्ञयोतिषभाषयि तव्लयो तिस्तमसः परशच्यते?'| “ज्ञानं 

यं श्नानगस्य' छदि सर्वद भिण्तिम्। योऽनःदो- 

नेवकनीनिकामध्यख्ये 
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` शन्तराराणखधान्तजरौतिरेव यः । ष योगौ बह्यनिषांखं 

ज्यम् तो ऽधिगच्छति" गोत) । «{इिमद्धिश्प्रकायानि 

छयोतिंभोव खखानि वः?” “ख हि डेवः प्र जयोति 

“८ ऋभःपारे प्रतिहतम्" कुना०। जोतिःशारः जयोति 

स्वन्वम् जयो तिःसिद्धान्तः । 

जगोतोरथ ए अयोतिषां खव्ांदीनं रर इवाधारल्वात् ।. 

 भर.वनच्चने लिका, तदाधारतकैव अपरोनिख्चक्रद्य बम- 

वश्यानात् तद्य तद्र्रत्वसर् । 

जःोतञ्ा खली जोतिरख्यखाम् न उपधालोपच्च | १कतैख- 

द्याम् चन्द्रकिरथे च्यमरः ररेषुकानाप्रनन्दर्ये 
` रल्रना० | द्द््गायां (श्रमा प्रसाटथोललात् .जोतच््ना 

चन्दराकेमालिनोः' देवो० ए ४५ आख । “रौद्रायै 

नमो नित्यायै गौ" धातर नभो नमः| जयोतृल्ञाये 

चेन्दुद्पिण्ये सखाय सततं नमः''देवीमा०। तवः मत्वे 

थ् जगौ व्च तद्युक्त लि" स्यां डेए् जप्रीतृक्तो । 

जोतख्राकाली खलो खोभद्छ कन्यायां वर्णात्मजषुन्कर- | 

पत्याम्. ““रघोऽद्ध एुतरोऽभिमतः दुष्करः ए्करे च्यः । 
द््पवान् दशनीय सोमपुबवा इतः पतिः । जयोवक्ा- 

कालीति यामाड्धदधितीयां ख्पतः च्रियम्?' भा १९७ 

जोतखादि इ* मतय अणप्र्ययप्र्लतिभूते पा न° ० 

पठिते थन्द्गखये स च गणः ""जयोतृखञा तभि्ा कुण्डल 

कठप विसपे विप्रादिद्ञा'' | 

जोत्स्ञाप्रिय उच््ौ जयोत्क्ता प्रयाय | चकोरे स्वां 

जातित्वे ऽपि योपधल्वात् टाप् । । 

जोतसरादत्त ए जयोतच्ञाया दोपप्रशाशख्याधारः एचः | 
दीपाघारे (पिलद्धच) लिका० । 

ज्ञगोत्स्रौ सनी जयोत्््ाऽखूयख खस संत्रापूषकषडधरनि- 

त्यत्वात् न इद्धः डोप | !जोद्क्ञायुक्तरानौ (जिङ्गा) 
र्पटोलिकायाञ्च अमरः र्रेणुकानामगन्धटृव्ये ब्द च. 

स्वायं क| जयोत्द्िका त्राय | 

जतरीतिषिक्त लि° जपोतिषमध्यते रेद् वा उकथादि ठक । 

१जोरतिषशास्त्राभिन्ने २तदध्यतरि च छमरः। 

जपौत्ख्ञ लि जगोन्श्ता अस्यद्य चष | १जपोतुष्ायुक्े 

स्यां ङोप् खा च रचन्दिकरादुज्खरानौ रायदङ्ञटः । 
चि अभिभवे म्वा" परण सकः अनिट् । जयर्तिं अजं षोत् । 

-जिज़ाय 1जजियतु “या भादना पार्थिवानि जयादि 
मङस्तोद्य षता ततन्य” ऋ° §६६| -जिगाइपज्- 

यति बोरपौच्य षदं यदख म्वा अन्नीजनन्*६।७१।५। 

चो वयोहानौ वा चरा उभ० पक्ते कार पा. पर. अक्षर 

अनिट् । जाययतिते जिष्ाति श्रजिजयत् त खज षौव् 

ज्वर रोगे भ्वा० परण अक, शट । उ्वरत सच्वारोव् । 

मित् । ज्वरयति ते । । 

उर प° ज्वर+-भावे च । खनामख्याते रोगर्दे । ज्वरद्योह्व 
निदानादि भावप्र० छक्र" यथा। 

दक्वायभानसंक् इरद्रनिःशाखसन्ध्रषः | ख्वरोऽद्धा 

एगहन्सङ्कतागन्तुलः रतः । अद्यायम्यः | दच- 
कटको योऽपमानस्तेन संकषद्लोयो रटरलखयो निः- 

शाक्त दम्ध्रष जत्य तिय स च्वरः । क् द्ख्दनिः- , 

शराससम्मू तत्वेन च्वरः खभावातमे शिक दसि बोध्यते | 

यव छक -चरकेण, क्रोधात्मिमित्यादि तेन॒ खज्वरेष 

पित्त प्मकारिणो चिक्रिल्धा कतव्या तएव वाग्भटः 

“उ्ना † प्ताति नालि ज्वरो नास्य षष्या विना । 
लञ्जात्पित्तविरद्वानि वजेत्पित्ताधिकेऽभिकम्” रद्र 
सम्भू तत्वे न उ्वरद्ध देवताकत्वात् पूजा रेल" चो पदर्थि- 

सम् अतएव वदेहः “ज्वरः रंपूजनेवपि धह 

चैगोप्ास्यतोति"" । भति रण्यखोक्ता चदधतेन “शद्- 
कोप्राग्निखुमतः सेभूतप्रतायनः । निपाद्धखप्रहर्यश्ति- 
जिराः छभड्ोदरः । बैयात्रचमेवसनः कपिलो माद्य , 
विरहः । पिङ्कच्ष्णो हखलजङ्को बोभत्खो बखवान््म- 

न् | पूषो ओोकनाशा्यमसौ खवर इति स्वितः। 

त नांलभिरन्येषां ब्रत्वानां परिकीर्त्यते | गन्ादौ 
निधने. चेष प्रायोविथति रेखिनम् | छते देवमदुष्याभ्यां 

नाग्यो विषते डि तमू" तख ज्वर सख्वाद्पां संपा 

, श्रिमाह ज्वरोऽदषेति। अदस्व विदटखोनि एध गिति 

वातिकः परेचिकः दं शिच्चेति अयः । इनदजा्च नयः 
शातपत्तिकः वाक्च द्विकः पित्तञ्चःचचिज्ञखलि | सङ्कातलः 

अच्धिपानिक एकः । “दय खथ्येडोसवयेः षट ख होनमध्या 

धिक ष्टे । समदडो विशाराख सच्चिपातास््योददथ 

षति चरके बयोदशथ अ्रद्चिपाता छकारो यथा । 

बावोल्वखः पिचोवचछः। कोरकः | बाल्पिन्चो- 

खवच्यः | कात॑द्चश्नोकवखः पित्तश्चेध्रोखव्यः | एवं षट् । 

सधिकवातो मध्यपिततो होनकफः। धिक्वानो मध्य , 

कफो होनपित्तः। कधिशकृफो भष्यपिन्लो होनवातचेति 

षट् । नयू.खवण एकः र न्रयोदथ । अनन ठ लिदोष- 

खल्वेन साभ्याल्या्निपाक्रिक एद एव गितः । अागन्तज 

दति । अत्ागन्तचनटे नाभिषावादयो हेत रष्यन्े । 
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कबरचिद्याघयः का्कारणयोरमेदोपचारात् श्ाग- 

न्त॒ज। अभिचाताद्यनेककारखयोगादनेके भवन्ति । तधा- 

प्यागन्तुजत्वेन साभ्यादागन्तुजोऽप्यनक एव॒ मख्ितः । 

नन्वा गन्तुजेऽपि ज्वरे वातादिनच्चयदथेनादागन्तुजः कथं 

दोषलाद्धिच्रः उच्यते, उत्तरकाशं दोषोत्पन्नेः | तथा 

च चरके ^आरागन्त॒जो हि व्यथापूैः जायते प्रचाह्धि- 

च दोपेरनबध्यते" इति श्य ख्व्रख्य विप्रल्टकारणक- 

यनपू्विका ‹सआमाभ्रिमाह “भिथ्याहारविष्ाराभ्यां दोषा 

दाभाथयाश्रयाः। वहनि रख कोटाग्नि' ज्वरदाः खर 
सादुगाः" | भिष्याहइारधिहाराभ्यां आहु्िताहारजे- 

दाभ्यं हेवभताभ्यां दोषाः वातपिद्कफाः चआमाथया- 

रयाः श्रामाशयं गता रसाततगाः रसदूषकः; बह्डिनि- 

रख को्ाग्नि' कोटगताम्नेष्द्ाणम् न ठ श्म 

नभ्नि' तदा दोषपाकषासन्भवः खात् । बहिः प्रथिषय 
च्वरदाः स्य॒च्चं रकार्णो भवेयुरित्वथेः | अथ चख्वरख्छ 

सामान्यः विशिद्ञ्च पूऽद्पमाङ “श्रसोऽरतिर्धिवर्यत्व' ` 

दर्यं गयनश्चवः | इच्छामो खच्ापि शौतवणना- 

तपादिषु | जन्ाऽद्ग मह गुरुता रोमडर्सऽरचस्तमः। 

अप्रह्पेख शोतञ्च भन्द् त्मह्यति च्वरं | बानान्यतो 

विथेषात्त, जम्ध्ात्यये' समोरणात् । पित्ताच्चयनयोहा इः 

कफाच्नाद्नाभिनन्द्नस् !?> चमो व्यापार" विनेव, अरति- 
रस्स्याचि त्वन् विणे ̀  स्ठानगाव्रता । वेरख' रख्य- 

खाऽप्रह्तरदता | - नयनङ्ञवः नयनयोरु लम् | 

-ओोतवातानपादिषु चषरि्ादेणौ । च्या दिशब्द्ाच््वलने 

जने च ! यत उन चरकेण ““ज्चलनातपवातेष भक्ति- 

द घावनिद्धिताषिति"। शयनादिषित्यन्ये । अङ्क महौ ङ्- 

मोटनम् । गुरुता गात्रख | रोमहषः रोमाञ्चता ५ 

, शररचिर्भजो, तमः तमोमग्नख्येव च्नानम् | अप्रहषेः 
ष्ष्भावः | शोत" लगति चकाराहरहानिः उपदेश 

देषादयोऽपि भवन्ति ढतोयज्ञोकस्म् सामान्यत इति 

पूष्लोकाभ्यां सम्बन्धनोयम् । तन सामान्यतो च्चर रल- 

, वृद्धति भविष्यति चरमादयः पू्ेभेव भवन्तोत्यधैः । 

उत्मतद्यतोत्याकनेपदिनोऽपि तम्भाव च्याधेत्वात् । वि- - 

ओेषात् उच्यते । समीरणात् ज्वरे उब्म्मति अतिशयेन ` 

जम्भा मवति । पित्तञ्च उत्मत्खति अव्य्धनयनयोटाँहो 

भवति| कफजरे उत्मतृस्धति अल्यर्चेल नान्नाभिनन्द्नम् 

 न्नाकाङ्का न भवति । जन्भादयो भवन्ति यतः सामा- 

न्धधर्माक्रानो विथि्ोधर्मोभवति ' इनजपूवद्पभाह, 

कवर 

“द्पैरन्यतराभ्यां व संद्रदंन्दजं विदुः | खन्यतराभ्यां ` 

जन्भानेलदाहाभ्याम् । जम्भान्नारचिस्थां ने्दाहाच्चा- 

सूचिभ्यां वा रुख ख्पेः शरमादिभिः इन्दज' इिदोषज्' 

पूपं विदुः | लिदोषजपूव्पमा ह, ““सषेलिद्गसमा- 

बावः स्दषप्रकोप्ञे | सथद्प्जे स्ेद््पे सपसिङ्गसम- 

बावः | अतिशयितजञम्भानेलदा हाच्नारुचिसहहितानां 

श्ल्ादोनां समवायो भवति । खथ जरस्यं साभान्वलच्ण- 

माह, .“स्वद्ावरोधः सन्तापः सर्वाङ्गयहशथं तथा। 

ञुगप्द्यवब्र रोगे दस जरो व्यपदिश्यते । ताप इति 

वक्तव्ये सन्तापाभिधानं देेन्द्रियमनसां सृन्तापवोधना- 

थेम् | यत उक्त चरकेण जरविथेषणम् । “ेेन्द्रिय- 

सनस्तापीलि'" तन्न रेहषन्तापो देदेन्द्रियोष्णता । इन्द्रि 
 यशन्ताप इन्द्रियपरेशन्यम् । यत चक्तम् “इन्द्रियाणां त॒ 

` वैलव्ं यन शन्तापललणस् । पैचिक्यभरतिग्लौनिष्ड नः 
सन्तापल्णसम् दूति” स्वद्म्यङणम् सर्वेवाभङ्गगनां 

वेदनया सरणं सदरटङ्कानि स्ान्धनम्टहोतानोव वा 

भवन्ति । युगपदिति । लिलितमेनक्चर्चणम् । प्रत्येक 
व्यभिचारात् । यथा खलं दावरोधः कुषटप्ःद््पे । तथा 

बन्तापो दाङव्याधौ । तथा सवाङ्गपहणं सवाङ्गरो- 

 गाख्यवातव्याधौ | प्रवे द्ानिर्गमनपच्चे कारणमाह । 

“रुणद्धि चाप्यपां धाठ' यखात्तश्लाव्लरातुरः | भवत्य- 

व्य् ष्णगात्र्च खिद्यते न च सवेष | ताञ्दरोऽन 

भवति सवशः खिद्यते न च" । 

चते खउत्तरतन्त्लं च तत्र विशेष उक्रो यथां 

“चते देवमनुष्रभ्यो नान्यो विषहते तु तम् । कमणा 

लभते याह वल" मादषादपि । इन्व च्य् तः स्रगा- 

च्रादुषरमहवन्तते | तातते देवभागेन सन्ते भाचुषा 

जरम् । भेषाः सँ विपद्यन्ते तेग्ैग्योना ज॒रा्दिताः । 

ष्ठं द्वरोधः सन्तापः सवोद्घयहणं तथा | विकारा 

` सुगपद्यक्जिन् जरः स परिकोर्तितः। दतः टक् सम- 

स्तेख दन्दो रागन्तुरेव च | अनेककारणोत्मच्नः खट तम्ब 
विधो जरः । दषाः प्रक्ञपिताः खंषु कालेषु स्वे: प्रका- 

पनैः | व्याप्य देषहमयेषेण ज॒रमाप्रादयन्ति हि । इष्टाः 

स्ठद्ेतुभिर्दौषाः पराप्यानाशयसृद्मणा | सहिता रसमागन्य 

रसस दप्राह्िष्णाम् । खोतसां मायेभादटन् सन्दश्य 

` इताशनम् | निर्ध वह््द्घ्नाणं पक्तिस्यानाद् केवलम् | 

शरीरं समाभव्या्य कालेषु जरागमम् | सनयन्त्यथ . 

इषद्ध स्व्ंद्च त्वगादिषु | सिष्यातिदुक्गरपि च | 

+» ज्यौ =, 



काद्यैः कमेभिद्धं खाम् | विषिधादभिषाताङ १५ 

ल्यानात् प्रपाक्षतः। मात् कयादजोर्णश्च विषाद् 

शातयन् प्यं वात् | च्योषधौपष्यगन्धाञ्च थोकादच्चचल- 
 पौड्नात् । अभिचाराभिशापाभ्थं मनेमूताभिशद्भया। 

स््नोणामपप्रजातानां प्रजातान वथाऽह्हितेः | स्लन्याव 

र्ते चैव जरो देः प्रवन्तंते। तेरवेगवद्धिर्मषा 

शसट्भ्वान्त दिमागकंः | विक्िष्यसाणोऽन्तरग्निभवत्याश्यु 

बद्हिचिरः | रुणद्धि चाष्यपान्धातु यख्रात्तख्माच्छ्वराः 

वरः । भव्य व्णगालच न च सिद्धति सवथः । 

खमेाऽरतिषिवणेत्वः वैरख्य' नयनङ्वः। इच्छराहंषौ 

ख्ापि भीतवातातपादिष् । जुम्भाङ्गमर्द गुता 
रोमङर्भाऽरचिस्तमः | अपहे शोतच्च भवनय त्मल्यय्रनि 

च्चर । षामान्यते विधेभात्, अम्भावे" खमोरणात् ! 
पित्ताच्चयनयेोदांहः कफान्नान्नाभिनन्द्नम् । सवंलिक्- 

समावायः सप॑रेषप्रकेपजे। दयेष्टयास्तु रूपेण संद्धष्ट' 

इन्दजं विहः । बेपधुरवि्रमे मेगः कणौ टरुख शोषणम् । 

निद्रानाशः कवः स्तम्भो गात्राणां रोच्छसेव च } भिरो- 

दानरुवङ्रवैर्य ब्विट्कता ।. जुम्भाद्मानं तवा 
लं भवत्यनिलजे च्व॑रे । वेगस्तच्छणोऽतिषारच नन्द्रा 

ल' तथा वमिः । कण्ठौहखखनादानां पाकः स्तो द्ख 

जायते । प्रलापः कटुता वङ्गो मृच्छ दाहा सदस्तुषा। 
पौतविणमत्नेलल' पेत्तिके स्थम एव च । गौरव 
शोतखवक्त शो रोमइर्षीऽतिनिद्रता । खोतारोधो खगः 

व्यत प्रसेके मधृराख्यता । नाद्य ् णगानता च्छरिरङ्ग- 

खादाऽविपाकता । प्रतिश्यायेऽरुचिः कासः कफजेऽ- 

चणोख शुक्ताता । निद्रानाशथो श्मः छसस्तन्दरा शप्र 

ज्ताऽरचिः । तृष्णा नेषा भदः स्तश्भो दाहः शोतं 

दि व्यथा । पक्ति्िरोण देाषाणाछन्म्ाद्ः श्यावद्- 

न्तता | रसना परभा ग्णा सन्विम्ास्विजा रुजः । 
निभ ग्नकलुषे नेत्रे कणे शब्द्रुगन्ितौ | प्रलापः 

स्लोतसां पाकः ज्ुजनं चेतनाच्य्,तिः। सतेदमतएरीषा- 

शाम खशः सुचिरात् तिः । सजे सवेलिङ्कगानि वियेष- 

ञ्ञात्र मे श्टण् । नाद्य,ष्णथोताऽल्यसंन्नो भ्रान्तप्रे ती 

इत्रः । खरजि ह्वः शुष्ककण्ठः सते दविणमलवजिंतः। 

साच्छनिभू गन्दा भक्तहेष्ौ हतप्रभः | असन् निप- 

तितः शेते प्रलापोपद्रतरैवुःतः | तमभिन्यासमित्याड- 

हेतौजसमथापरे । सन्निपातज्वरं लच्छरमसाभ्यमपरे विदुः ¦ 

-निद्रोपेतमभिन्वारं चोणभेनं इतो जसम् | संन्यस्त. 
७९ 

{ २१६७ ) ज्वर् 

गाव सग्यासं विद्यात्यनांतके च्वरे ¦ चओोजोवि'खते 
यद्ध पित्तानिवसश्च्छयात् | स गालस्तम्प्रथीताभ्यां 

शयने खादचेतनः । अपि जाखत् खपनु जन्तुखन्द्राल्च 

प्रलापवान् | सूहृषटरोमा स्रस्ताङ्गो भन्द्सन्तापवेटनः। 

चखोजोनिगोघजं तख जानोयात् कुशलो भिषक | सप्रमे 

द्दिश्चे प्राप्रे दशने हादथेऽपि वा|. एनर्घौरतरो भत्या 

प्रशमं याति इन्ति वा| दिरेषोच््रायलिङ्गस्तु हन्दजा- 

.च्िविधाः रताः । जम्पाप्मानमदेत्कम्नपवभदपरि- 

चवाः। तुटूपरलापाभितापाः स्लुज्चरो सारुतपे {लके । 

छलकासङकफोतृक्त शौ ततेपथुपौनसाः । , गौ रवारूद्ि- 

विष्टम्पा वातद्धे श्रसल्द्भवे। शोनदाहारुचि्तम्भखेद्- 
मेाहमदश्चमाः | कासाङ्गसादहृक्वासा भवन्ति कफ- 

पैत्तिके । श्वामाणां उ्वरसुक्तानां मिथ्याहारविद्ारि- 

रिणाम् । रोषः ख्ताऽपि संनो देहिनामनिलेरितः। 

सन्ततान्ये टाषनराख्यचातथाँन् सप्रलेपसान् | कफस्यान- 

विभागेन यथासङ्ख्य" करोति हि! चडारात्रादडे- 

रातमात् स्थानात् स्यानं प्रपद्यते | ततस्चामाशयं प्राष्य 

घोर कुरयांच्चरं णाम् । तथा प्रलेपके ज्ञेयः शोषिणां 

प्राणनाशनं: । इदिकिल्धयतना मन्दः इको धाहथोष- 

छत् । कफस्यानेष वा देाषच्िषठन् दितिचतष् बा | 

विषर्यंयाख्यान् कुरते विषमान्, लच्छसाधनान् । पतो 
शतुः खभावो वा विषमे कंचिदौरितः । अागन्तुशालु- 

बन्दे डि प्रायशो विषमज्वरे । वाताधिकत्वात् प्रवदन्ति 

गजन्नासतुतोयकद्धापि चतुथेकञ्च । द्यो पाल्ये मद्यसच- 

इभे च देतु ज्वरे पित्ज्लतं वद्न्ति। प्रलेपकं वातबला- 

खकञ्च कफाधिकत्वेन वदन्ति नजन्नाः | म॒च्छारबन्धा 

विघभच्वरा ये प्रायेण ते इन्दसदल्यितासतु । त्वजस्यौ . 

चद्मानिलौ शौतमादौ जनयतो ज्वरे | तयः प्रथा- 

नयोः पिन्तमन्ते दाहं करोति च । करोत्यादौ वथा 

पित्त स्वकस्य दाहमतोव च । तखित् प्रथन्ते तितसौ 

करतः शोतसन्ततः । इावेतौ दाहशौतादो ज्वरौ संस- 

मंज खूटतौ । दादपूवेस्योः कष्टः ठच्छ्रसाध्यतम 

ख्टतः | प्रसक्ञ्चाभिचातेालयश्चतनाप्रभवस्तुयः। रा- 

 ब्रह्ञोः षट्च केष ` कौत्तितेषु यथा एरा | प्रसद्य 

विषमेाऽभ्योति भानव ब्धा ज्वरः | ख चापि विघने 

दें न कदा(दिदिञ्चति। ग्लानिगौरवकाश्येभ्यः स 

यश्मान्न प्रशच्यते। नगे तु समतिक्रान्ते गते7ऽयभिति 

च्छते । धातनरस्यो लौनत्वात्र सोच्छयाइपलभ्यते । 



ज्वर [ ३१६८ ] 

अरयरेषेन्वनः सोः च्ोयेजखन इवानलः| राषोऽ- 

कयोऽनिखसंभूतो ज्वरोत्द्दखय वा एनः । धातभन्यतमं 
प्राय करोति विषरमञ्चरम् । सन्ततं ररङ्गस्वः सोऽन्य द्युः 

पिञवितान्रितः। भेदगतस्तु तीयेऽद्धि त्वस्थिमच्लगनः 

नः । शर््या्ात्थशं घोरभन्कं रोगखड्रम् | केचिद् 

भताभिषङ्केल म्.वते विषमज्वरम् । शप्राहंवा दथा 

वा हादश्राहमथापि वा | . सन्तत्या येाऽविसगगं खात् 

सन्ततः श निगदाते | खद्ारात्रे सन्ततकेा दौ कालावत- 

गते । अन्ये दयष्कस्त हा रान्ादेककालं प्रदतंते । त्तोय- 

कस्त तोयेऽङ्कि चतु्येऽङ्क चतुधेकः । वातेनेोद्.यमानस्तु 

खथा पूरयेत सागरः । वातेनादीरिताखददोषाः कुन्त वै 

ज्वरान् । यथा बेगागमे वेलां दाद्यित्वा महादधेः। 

जेगहानौ तदेवाम्भस्तबरं वान्तनिधौयते। दाभेगादयं 

तदद्दोये त ज्वरोञख वे, तेमहानौ प्रथाग्येत यथान्धः 

सागरे तथा । विविधेनाभिषातेन च्चरो यः संप्रवतेते । 

यया देबप्रकाषन्तु तथा भम्येत तं ज्वरम् | श्यावाखता 

विघकते द्ाङातौसारहृदुपहाः । अभक्ञरुकपिपासा 

च तदे सच्छा बलचयः । ओषधोगन्छजे मच्छ शिरो- 

सुकत्तवयुस्तथ्ा । कामजे चिन्तविभ्व'शस्न्द्रालखमभक्त- 

रुक । द्ये वेदना चाश गाबञ्च परिशुष्यति 

भयात् प्रलापः शोकाञ्च भवेत्कोपाद्ध वेपथुः । अभिचारा- 

भिश्चापाभ्णां महस्त, व्णाभिजायते। 

इ गहाखकस्पनरोटनस् | आमच्याभिषातेभ्यो देहिनां 

कुपितोऽनिलः । पूरयिलाख्िं देहं ज्वरम् पाद्गेद्- 

शयम् । रोगाणां त् सद्धल्यानादिदाहागन्त॒तस्तथा । 

ज्वरोऽपरः समवति तैस्तै रन्यो ख डेतुभिः । दाषाणाौ ख 

ठ लिक्कानि कदाचिद्नाद्िवर्वते । मश्मीरस्तु ज्वरो न्नेयो 

हनदांहेन तृष्णया! आनदत्वेन चात्यये शास 
कासोद्मेन. च! इतप्रमन्दरियं क्षामं इरामानखप- 

दूतम् । गम्भीर तौक्षेयाते' च्चरितं परिवन्जयेत् 
होनमध्याधिकेोभेस्तिसम्रद्वादशादिज्गः । ज्वरवेगो भवे- 

न्तीव्रो यथापूव सखक्रियः। इति उवराः इृमाख्याता 

कर्मे टा नैप प्रवच्यते"" । 

ख्वरभेदे क्रियाभेदः सुश्रु" ० त्चक्तो यया 

५ज्वरखय प्व््पेष्र वत्तमानेष्र वुद्धिमान् | पाययेत तं 

ग्वच्छ' ततः म॒ लभते खम् । पिधिमारुतजेष्वे ष. 

मेलतिकेष विरेचनम् । खड् प्रचदेनं तदत्कफजेष विधी- 

ते। स्वे दिदोण्जेपृक्रः यथादोषः विकुलमयेत् | 

। प्राख्र.पयोविद्यान्ञानालः 

भताभिषङ्काडु- . 

` नन्द्रालाल्ञास्त् तिररो चकम् । 

ज्वर् 

अत ₹नोद्ोऽथोध्यश्च संयोव्यो कुडघनादिना । द्प- 

बकिधमवत् । प्र्यज्गपेश् 
हितमेकान्ते नापरतपणम् । आमाशयस्यं दोषे ठ शोव् 

को वभनं परम् । आनद्ध: किभितेदोर्यावन्तः काल- 

मातुरः क्ृव्यांदनशनं तावत्ततः संसगेभाचरेत् | न 

लद्बयेन्द्ारतजे चव्रजे मानसे तथा । अच्द्माञ्चापि 
ये पूरेः इित्रणीये प्रकोन्तिं ताः.। अनवख्ितदोषाग्ने ङ्ख 

ङघन दोषपाचनम् । उ्वरघ्न' दौपनं काङ्काशखिकाघव- 

कारकम् । सटमार्वविथम्तल चुत्मिपाखाऽखह 

लघुम् । प्रबच्चाक न्द्िं शामं नरः विद्यात् चख धितम् । 

बदचयस्त.घाथोषसन्दरानिदराञ्रम्लम्ाः । खषपद्रवाच्च 

श्वाखाद्याः सम्भवन्त्यतिलङ्गघनात् । दौपनं एफषिच्छदि 

पित्तवाताहुलोसनम् । कफवातच्चर.रततेभ्यो हितदचष्णाम्ब 

तुट् च्छदम् । तद्धि भादेवहहोषलोतसां शोवमन्यया | 

सेव्यमानेन तोयेन ज्वर; शौतेन वद्धं ते । पित्तमद्यविषो- 

ल्येष॒ शौतलं तिक्तकः श्टतस् । गाङ्ग)यनानगरोीरपरप- ` 
टोदीच्यचन्दनैः) दौपनौ पानी रष्व -उ्वरारत्तानं . 

क्वरापडा । अच्नकके हिता पेयः  यथासम्पाचनेः 
कता । बह्दोषख मन्दाम्न : शप्रराब्रात्परं ज्वरे । ` 
लङ्चनान्ते यवागभिर्यदा दोषो न पच्यते । तदा तं रू- 
वेरखतुष्णारो चकनाशनेः ) कषायैः पाचनेद्"दौज्वः रन्न; 
सपाचरेत् । पञ्चमलोकधायन्तु पाचनं पवनज्चरे | 

सर्च द्र पेत्तके इस्तकटुशेन्द्रयवेः तम् । पिष्छल्यादि- 
कषायन्तु कफे परिपाचनम् | हन्दजेष त रुं 

दद्याद विवजयेत् । पौताम्ब लेङरवितोभक्रो जगि 

ोग्यः पिपासितः दौ ज्वरे लघौ देष्े प्रचलेष 

मेष च । पकर दोषं विजानी याञ्वर रेय' तदौ बधम्। 
दोषप्र्ंतिवेशत्यादेकेषां पक्नच्चणम । इृदयोदे नं 

दोषाप्रहत्तिराबद्' 
विबन्धो बद्धमब्रता । यु्दरत्वश्खदो न पक्िः यल- 

तोऽरतिः। स्वापः सभ्भो गुरुत्व गालाखां वद्धिमा, 
दंवस् । रुषस्य शद्धिरग्लानिः प्रषङ्खो बलवान् ज्वरः । 

खिद्ध रभि तिजानोयाख्छवरभामं विच्जणः | सप्रराल्नात्परं 

के! चन्बन्यन्ते रेयभौषधम् । दशराव्ात्यरं के चिहातव्य- 

मिहि नििनाः। रैन्तिके वा च्रे देयभलकालसस- 

लिते । अचिरज्चरितश्यापि टेयं खाहोषपाकतः | भेषजं 

द्यामदोषख्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् । शोधनं शमनौोयन्तु 
करोति विषमच्छरम् ! च्यवानं उ्वुरोतृक्िटद्पेचेत मं 



न नच्कैरकततसिः 

कमल 

ज्वर [{ २१६९ } 

खदा । अतिप्रवत्तमान्च भाधमेदतिषारवव् । यदा 

केग्टाच्चगाः प्रकरा विबद्धाः छोतसां सकाः । अविरज्वरि- 
व्यापि तदा दद्यादिरेवनम् । पकोदनिष्ं दोषो 
देहे तिष्ठन् महात्ययम् । विषम" वा जवर कु्थांइल- 

व्यापदभेव च । तखाब्रिहरथं का्य' टाषाखां वमना- 

` दिभिः | प्राङ्घन्भ वमनं चाद कायं माख्यापनं तथा | 
7 

विर चनं तथा कुव्याच्छिरसञ्च विरोचनभ् । क्रभेण 

बलिने देयं वमनं शद श्चि च्रे । पित्तप्राये षिरोकस्तु 

कारः; प्रथिथिलाशये। सरुेऽनिलजे कायं सोदा- 

वतते भिष्खण्म् । कटीष्टण्य हत्त ॒दीप्राग्नेरहवा- 

सनम् | धिरोगौ रवशखक्नभिन्द्रियप्रतिबोधनम् । कफाभि- 

पन्न शिरि काये ' मूं विरेचनम् ¦ इवं लख सभाध्मा- 

 गखदर' सरजं दिषेत् । दारुहेमवतोङञच्थताज्ञा डि. 

संन्ववैः} अन््पिषटः खखोष्णंच पवने तङ मागते। 
खङ्धमुत्षरीधाय यदे वर्ति" निधापयेत् | पिष्होपि- 

प्यलीमलयवानी चव्यसाधिताम् | पाययेत यवागू" वा 

मारताद्यचुलामनोम् । शशुद्धख्योभयते -यद्छ च्चरः शान्तिः 

न.गच्छति | सुथेषदेषक्वख्य तद्य तं सर्पिषा जयेत् । 

शशद्चं वाल्यदेषञ्च शमनीयैरुपाचरोत् । उपवालेर्वलस्यन्तु 

` वरे सन्तपणोत्थिते । क्ि्चां यवागु` मन्दाग्नि तुषाततै 

पाययेन्नरस । तुट्च्छर्दिदाहवम तत" मद्यपं लाजतभे- 

खम् । सच्चौद्रममसा पश्चाच्लोे य॒ष्रसौदनम् । छप. 

पासन्रमकते चोखो वाताधिके ज्वरे । दीप्राभ्नि' मोजये- 

सपरान्नो नरं सांस्रसौदनम् । शृयूषौदनञ्चापि हितं 

कफरल्यिते । सखव दितया युक्तः शोतः पित्त 
ज्वरे. हितः । दाडिमामलशद्धाना युषञ्चानिरपत्तिके । 

ह लमल कुषे भाजयेत्कफवा तिके । पटोलनिम्बयुषस्तु 

पथ्यः पित्तकफरातके। दाच्छदियुतं चामं निरन्नं 

नव्शयादिं तम् । सिताच्वौ दरुतं लाजतपेणं पाययेत च । 

कफपित्तपरौतस् योश ऽकंपित्तिनश्तया । मद्यनिलख 
क् ॐ य. २ [>] 

न दधिना यवागस्तपा चरेत् । यू भरन्हं रनन्ह वाँ -जाङ्गलोवां 

` शप्तः । मदय एराथं मन्दाम्बे ययं वाच्चोपङ्ितं हि- 
लम् । सव्योषं वितरेत्तक्र' कफ्रागोचकपौडति | लशोऽचख- 

दषो दीनञख्च नरो जीखंज्वरा्दितः । विबद्धः खरटदोषश्च 

्च्तः पित्तानिलज्वरी । पिपाष्ठान्तः सदाहावा षयसा 

स सखी भवेत् | तदेव व॒ पयः पीतं तरुखे ईन्ति मा- 

नवम् । सवज्रे सप्राहः भातावद्धोजनः हवम् । 

ेगापायेऽन्यथा तद्ज ज्वरमेगाभिव्गंनम् | ज्वरितेा 

न्र् 

` हितमन्नीयाद्यदयप्यश्थारुजिभे त् । अन्नकारे इवभुश्चानः 

च्ोयते ज्ियतेऽयवा | युैभिषयन्द्यकाले च ज्वरो 

नाद्यात्कथञ्चन | न त्र तद्यातं भृक्तमायुे वा खाय 

वा| सततः विमं वापि चौय छचिरोाल्यितम् | ज्वरं 

संभाज्नेः पथ्यं लेषुभिः स्पाचरत् । खदराकष्राच- 

चकान् कुल्यान् समङ्ढकान् । श्राहारकाले युषार्ध 

ज्वरिताय प्रदापयेत् । लावान् कपिञ्चलानेणान् पुषतान् 

शरभान् शशान् । कालघच्छान् कुर द्धं तथेव . खगमा. 

रकाम् । मांसाय मांसप्नाकयानां ज्वरितानां प्रदापयेत् । 

शारसक्रौश्चशिखिनः इक् टांस्ति्तिरो सथा । यष्ट 
त्वान्न शंश्नन्ति ज्वर केचिच्धिकिल्घकाः |. ज्वरितानां प्र 

केपन्त॒ यदा याति समीरणः | तदेतेऽपि छ श्यन्ते 

मालाकालापपादिताः। परिषेकावगाहाश्च शते्ान् 

संशोधनानि च । स्नानाग्धङ्कदिवाक्लप्रशथीतव्यायामये- 

प्तिः । न भजेत उ्वरोतृष्हटो यावच्च बलव्रान् भवेत् 1 

- व्यज्ञखाएि ज्वरा इम लखाहितेच्चं रः | प्र्यापच्नो- 

दे् हं शष्कः इक्तभिवानलः | तख्ात्ाखं : प्ररीहारो 
्वरसक्त न जन्तना । यावन्न प्रकतिष्ः खाहोषतः 

प्रातस्तथा । ज्वरो प्रभेदे भवति खत्म रप्यवचेशितैः । 
निषखं भोज्ञयेत् तदान्दूनद्धारौ च कारयेत् । अरो- 

चके गालसादे वेवरये"ऽङसलादिषु । शान्तच्चराऽपि 

शोध्यः शाद् ल॒बन््रमयान्नरः । न जातु तपयेत् प्रन्नः 

सहसा उ्वरक्ितम् । तेन सन्टृषिते ख पुनरेव भवे- 

वरः । विक्न्धिञ्च ज्वरान् सर्वच्निमित्तानां विप- 

यैः । चआमच्वयाभिचातिल्ये मृलव्याधिङपाच्रेत् । 

श्लो यामपप्रजातानां स्तन्यावतरणे चयः। तत्र रंश 

नं कुया दयथादाषं विधानवित्"? । 

च्ल विध्ेषो गरूड पुरा० १५२ ° उक्तो वथा । 

ज्वरोरोगपतिः पाप्मा श्ट राजोऽशनोऽन्कः । 
करो घाहचाध्वरध्व को सद्रो्ं नयनेाद्धवः। तत्सन्तापो 

सेाहमयः सन्तापाल्माऽपचारजः । विविषेनांमभिः करो 

नानायोनिषु वतेते । पाक्ला गजेष्वभितापो बाजिष्व- 

लकः कक् रे । शद्रमदो जलदेऽपञच नोलिका च्योति- 

सैषधिषु भम्यामूषरो नाम | दज्ञासब्छदनं कासः 

सममः न्य त्वगादिषु । च्ष्कष॒ शोतपिडकामातो 

ददः कफोद्धवे। काले यथाख' स्वेषां प्रहसतिषट बिरेव 

वा। निदानेक्राहुपश्वे विपरीतोपशायिता) आखर 

चिन्वाविपाश्च सम्पभावखयमेव च । इडा विपा 



ल्वर { ११०० 1 | 

कञ्च तन्द्रा मेव च | वद्धिर्विखगेविखया दोषा- 

्ासप्रवर्तेनम् | कालाप्रसेकेः इद्वः चुन्नाथो श्ट 

रुषम् 1 य चष, छरूलञ्च गालाथां बमूलता । म 

विकीषन वा ग्लानिञ्चंरश्यानख दच्चणम् । सुत्- 

लामता कषुत्वञ्च गानाणां च्वरमादेषम् । देषप्रटटत्ति- 

र्ा्ो निरामज्चरल्णम् । यथास्तलिश्र' संसगं उ्व- 

रसंसरगंजोऽपि बा | शिरोऽतिंमच्छौवभिदे इद् इकणठाख् 

अोषारुदिपवमेदाः | जन्रिदरता संश्वमरोमडषघां जुम्भाति 

वाकल्व पनात् ख पित्ताद् । नापडहान्यरचिपवशिरो- 

सूक पोनसश्वसनकासविनन्धाः । शोतजाद्यतिनिर- 

भ्वमितन्दराः शे प्रवातजनितच्चरलिङ्कम् । भोतस्तम्प 

स्तददाहव्यषस्या दण्णाशषासः च पपित्तप्डन्तिः। 

सोडस्तन्द्रालिपरतिक्गाखता चन्यं पं शं पित्त 

उ्वरख्छ । शयेजो लशयेः सदा होऽत्र च शङ्खं हः । 

तद्वच्छोतं सष्ानिद्ा दिवा जागरणं निशि) श्दावा 

जैव वा निद्रा भद्ाखंदोऽति नैव वां} गौतनतेन- 

-काखादिप्क्षतेाप्रवतेनम् । सायो कलुषे रक्त 
मम्ब दखिधपन्यौ | ऋ्िष्णे पिरका पार. 

पव्या ख्िगश्वमः । शनौ सरजो कणौ सहास दोऽति 

नैव दा। परिदग्धा खरा जिन्वा गुरक्तसता ङ्भ | 

रक्तपित्तकफे जिद्धाः सोचने शिरसोऽतिषशटट | कोटानां 

श्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च द्पेनस् । इतरया सलसंसगेः 

प्रहन्तिररशोऽति वा । च्िग्धाख्यता बलश्च थः खरसादः 

प्रलायिता। दोघपाकञ्चिरासन्द्रा प्रततं कश्टक्रुजनम् । 

सच्चिपातभभिन्यासं तं त्रया हतौजसम् । वायुना 

कफाश्न पित्तमन्तः शप्तम् । व्यवायित्वाच्च 

सौ ख्या ब्डिमामे' प्रपद्यते । तेन . हारिद्रनेबतवः 

सन्निपातोद्धवे ज्वरे | 

संप्ेलच्तणः | असाध्यः सोऽन्यथा श्छ भवे- 

हकल्यदोऽपि वा। अन्यश्च सच्धिपातोल्यो यत्र 

पित्त थक ख्ितस् । 

विदधाति पुरोऽ वा। तदद्वातकफौ थोतं दाहादि- 

ड़स्तरस्तयोः। शोतादौ तत्र पिक्तेम कफे खंन्दिति- 

ओषित | शने शान्तेऽष्टके मच्छ भद्स्त.्णा च 

जायते। दादादौ पुनरन ्यस्तन्त्राखवेदवभिक्रमाः। | 

चवृह्ां व 
सतच्छदो दाद्ाद्ध रभिचातजः । शखमाद्च तख्िन् पवनः 

सव्यथाशोकपेवग्य' सरुजं 

चागन्तुरभिवाताभिपङ्शापाभिच्ारतः। 

प्रायो रक्तः प्रदूप्रयन् | 

दोषे विद्धो नरऽग्नौ सै 

त्वचि कोष्ठ चवा दाहं 

ज्वर् 
१ 

तिखारादधश्यावता दाहरडभ्बमः | क्रोधात् कम्पः 
शिरोरुक् च प्रलापो भयशोकजे | कामादुशभोऽर्- 
चिहांहो छौनिद्राघोष्टति्चयः) यादौ श्चि 
पात ख्पादौ भर्तस्तयोः । ̀ काणः कोपेऽपि पिकद्य 
यौ व॒ शापाभिचारजौ । सन्निषातच्चरौ चोरौ ताव 
सद्यतमौ मतो। तल्लाभिचारिनेभेन्त्र हं घमानद्य 
तप्यते । पूर्द्धे तश्ततो ̀  देहो विर्ोटतडभेः | 

सद्ा हम सं सस्य प्रत्य" बद्ध ते ज्वरः } इति ज्वरो- 

` शधादटः समाखादिविषस्तु खः। शारोरो मानसः 
शोग्यसतोच्ोऽन्तवे ्राश्रयः | = प्रातो वसतः 

` ऽसाध्यः सामो निरामकः । पूर्व" शरीरे शारीरे तापो ` 
भनि सानसे। पवने योगवाङ्िलाच्छरोतं च्ेश्मबुते 

ज्वरोऽधिकं विकाराः स्य्.रन्ःचोभो भवः । 
विरे वहर्वेगे तापोऽपि च साधितः। वर्षा 

शरदसन्तेष वाताद्यैः प्रारतः क्रमात् । टङतोऽज्य 
हदः साध्यः प्रायश्च प्रारतोऽनिलात् | वर्षा माश्तो 

इष्टः पित्तजञे द्मन्वितो ज्वरम् । क््छात् पित्तञ्च शरदि 
लख चानुबलः कफः | नन् टया निसा । तत 
नानथनाद्ववस् । कफो वसन्ते तमपि वातपित्त भवेदनु | 
ब्धवत् खल्यदोणेषु ज्वरः साध्योऽनुषद्रवः। स्था विति 
न्ञाने प्रागसाध्य उद्ाहूृतः । ज्वरो दरवनीच्छातवमन्लानि- 
बड्धम॒व्रता । न प्रडत्ति नँ विजोां.न चत् खामज्चरा- 
कतिः । ज्वरमेगेऽधिक्ना तृष्णा प्रलापः असनं श्रमः । 

सल्रत्तरुतक्त थः पच्यम्गनख्य लवणम् । जोय ता- 
मविपर्ांसात् सप्ररालञ्च लङ्वनात् । च्वरः पञ्चविधः 

प्रोक्रोमलकाचवलाबलात् | - प्रायशः सच्धिपातेन भूयसा- 
ऽय पदृश्यते । सन्ततः रुततेाऽन्ये दसत, तोयकचतुधेकौ । 

धाठभलगरहाहि्लोतसाव्यापिनेा मलाः | तापयन्न- 

स्तन् सवां ठल्यदच्छादिवद्धिं ताः । बचना यर बस्तइ- 
दिशेभेण रसान्विताः | सततं निष्टतिहन्हा ज्वर कथ्: 

सदःसहम् । मलं ज्वरोप्रा धाटन् वा ख शीघ्रः चपवे- 

त्ततः | सवाकाररसादोनां शद्याऽशुद्याथि वा क्रमात् । 

वातपित्तकफेः सप्रदशद्वादथवासरान् | प्रावोाऽचुयाति 

इत्य ग्निवेशख मतं मर्यादं भेच्ताय च बधाय न। 

काखते जग्म । सङावेशौषरधिविषक्रोधभोशोककामल) | | । 

अभिष्क्राड् भरहेयािन्नकसाच्नाचरेादने। च्ौष- ` 

धौ गन्धञे मृच्छ शिरोर्बभथुः चयः । विषात् श्छ 

भवेत् । दाङ्ः पित्तयुते भिः भिच्रोऽन्तःसं्रये एन; }) ` 



ज्वर 

हारीत एनः खनिः । दिशुख' सप्रसो (चठदेशे) याच 

नवब्ये कादौ तथा । एषा त्िदाषमग्यीदा मेच्तायचब- 

धाय च | एडवश्डवं ज्वरः काल दौवैमयन्र वतते । 

सश्ानां व्याधियुक्तानां मिथ्या दहारादिसेविनाम्। 

खल्योऽपि दोषो इश्चदेलं्ान्यतमतो बलम् } सप्र्यनीको 

विषमं यस्माद्डद्धित्तयान्वितः | सोऽरिपन्लो ज्वर कुथां 

हिषसन्यदृद्धिभाग् । दाषः प्रवतते तेषां खं काले 

उ्वश्यन् बौ । निवतते एनच्चव प्रत्यनीक्बलावलः | 

स्दौयदषे ज्वरः च्छो रसादिष्वेव खीयते \ लोन- 

त्वात् काश्य वेवण्य जाद्यादोनाद्धावि खः। कासन्न 

विटताखत्वात् खोतसां रसवाहिनाम् । ध्या खख 

वभो व्याश्चिसतंमेय जाते । सन्ततः सततस्लं न विप 

रतो विपर्ययात् । विषमो विषमारम्भः चप.काचेन 

सङ्गवान् । दोषो रक्ताशय प्रायः करोति सन्ततं 

ज्वरम् । अहेरालख चन्धिः खात् सरदन्य द्यसाजितः। 

तन््रंसवा नाडो भेदेनाड़ो ततौयके । यानै 

पित्तानिलान् सदु सत्क कफपित्ततः | स एठ््ा- 

शलिलकफात् स चकाहनन्तरः ख्टतः । ्तुधको भल- 

सदोमज्जास्ययन्यतरस्विते । मच्जानूत्ररव्यपरः शणाः 

दिविध कफेन जङ््वाभ्यां उप् 
वमतुद् शयेत् 1 

शिरसोऽनिरात् | अग्खिमव्जोङ्पगते चाठयकविप्र- 

श्थयः| तिधा व्रव्हं ज्वरयति दिनबरूच्च रं | 

बलाबलेन देाषाणामदुचे्टादिजन््नाम् । पक्रानाृवि- 

पर्यासात् सप्रराब्न्त॒ लङ्घयेत । ज्वरः छात् मनस 

सदत् कमेणंच्च तदा तदा । गस्प्ीरधादुचारित्वात्, सन्नि-. 

पातेन सम्धवात् । ठल्योा भविषदोषाषां इशिक्ल्र- 

चतथकः । सात् खच्छातराखे दर राद रतरेएु च । 

दोणे रक्गादिमागैषु अनैरत्ससविरे्य यत् । यति देह 

नारेषं सन्तापादीन् करोत्यतः। क्रमो यलनेन विच्छिन्न 

खन्तापो च्छते ज्वरः । विषमो विषलारच्मः चपाकाग 

लादुसारबात् । यथोत्तरं मन्दम विन्द् शक्तियथायथस् । 

कालेनापोति सच्शान् सरसादीँल्लया तथा। दोषो ज्वर 

यति क्र इग्विराद्धिरतेण च | भूमौ स्थितं जल सिक्त 

कालमेव प्रोक्ते | अद्ध राय यथा वों दोषवीजं 

भवेत्तथा । वेगं ठंत्वा विधं यदद् शये नेयते बलम् | 

कथलया्नवलं भूयः कलि दोषविषं वथा । णडं जवाः 

परवसन्ये सिपभाः सन्ततादयः । उत्क थो गौरवं दन्य 

सङ्ोऽ ङ्गानां विज् क्षणम् । अरोचको वनिः श्वाः सव- ` 

८अ वाग माग ४ 
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€ ४ 

ज्वर् 

खिनसगे उरे । रह्वनिटीषल दु्णः शचः सु प 

द्रमः । दादरागश्वलःदाःतायो रक्तसचिते | तृद् अन 

सखवद्धस्कमन्तहौ रो ररलरतया। दौबल्टं गाल्ि्तेप 

भासस्य मेदसि स्थिते । ख दोऽतितुष्णा वमनं दौ 

च(सटह्िष्णुता । प्रलापो ग्लानिरसर्चिरस्थिगे त्वख्िर 

नस | 
(= 

दोपरप्टत्तिङद्धधःशासाद्गचतेपक्रूजनम “ 

हाहो बह्हिःथे्य श्वासो हिक्का च कगे |, तन्मो 

दशन. मस्मच्छद्न स्तञर्ट्ता। श्रुक्रप्रठत्तद्टव्य, ‡ 

नै 

जायते शुक्रसंचये। छनतवसरदुःसाध्याः पद्ध) 

ते विपर्यये प्रदिस्य्नव गालाखि ङश्रया र 

वेख च ¦ भन्द्ज्वरः प्रलापस्तु स श्रौतः खात् प्रलेपक्रः। 

नित्यः भन्द्ङ५। च्व: श'तः कच्छ्रेण गच्छति | स्त 

व्याङ्कः रेभ विषठो भवेदातबलासकः । इरिद्राभेदवणा- 

भसतत्ह्तपः प्रमेहति । सवे हारिद्रको नाम त् 

दौऽन्तकः ख्टतः । फमल समौ. यत्र डोर्नापि 

ईेष्हिनः । तौोच्छोऽय वा दिग मन्दो जायते रालिजो 

ज्वरः । दिवाकरापीतवने व्यायाम च विशोषिते । चर) 

नियतस्वाता ज्वरः याव् पौ वराल्िकः । अआलारः 

यदा इष्ट ऋष्न^पच हश्चःस्लिति। वदाह्खः दीरन 

ये प्ति यदा द 
दे तइ" चोष्ण प्रज्ञायते । 

छा चान्ते व्यवस्थिवः } उव्छत्व टच देद्य 

करपल्दैयोः । रसरक्ताश्रयः साध्यो मांससेदोगतश्च यः। 

अस्विमव्जागतः ठच्छरस्तस्त: वाद्ग हतप्रभः { वि 

सन्नो ज्वरवेग त्तेः सक्रोध इव वीच्छते | खटोष्णरब्द् दु 

देहो लघव्य पगतक्षभमोह 

स 

शरटुद्रवं छचति वेगवत् । 

तापः पाको खे करणसौ ठवमव्यथत्वम् | ख ९ 
चय 

प्रक्षतिगासिमनोऽन्नलिपसा कर्ड,च सकि विगतच्चर 

खक्तणानि 

साधवकरनिदाने वा।तक्षादोनां लक्तणमेद् उक्तसत 

वातिक्ख लक्षणं यथा . 

(वेपथर्भिषमो वेगः करटौ परिशोषणम् । निद्रानाथः च्व 

खलममो गाल्ायां रोच्छनमेव च । शिरो द्वात रष्वजञेवर ख 

दृविट्कना । शदः छाने जमद भवत्य न यजं ङ्बरे। 

पे त्िक्ख लच्तण यया 

. वेग प्त च्छऽति सारञ्च निद्राल्त्व तथा वसि 

सुखनासानः पाक स्वेटश्च.लायते। प्रलापो वक्गेकदुता 

स्छा दादयो सटसुषा । पोत[विणम्ननेत्ेत' पत्तिक 

} कण्डौट 

श्रम् एव च" 1 



ज्वर { ३१७२ ] 

कफनिभित्तञख भाघवकरनिदागोक्ञ' र्णं यथा 
“सते भित्य' सिलितो वेग अगखस्' सधुराखता | शएक्त- 
सूलरोषप्षः खम्धस्तप्निरयायि च । गौरवं शोतसतृक्लोदो 
रोमहर्भ.;तिनिद्रता । प्रबिश्यायोऽरूचिः कासः कफजे- 

ऽच्छोच शक्ता" । 
५) लक्षणं यथा “टष्णा च्छा भ्वमो दाहः 

वः सेचणं यथा 

“स्त मित्य' पेयां मेदे निद्रा गौरवमेव च। चिरोख्रहः 

प्रतिश्यायः कासः खल देप उत्तं नस् । खन्तापो मध्यग 

वातद्घे ध्रज्वराकतिः* । 

पिन्नस्े श्रिकस्य लच्णयथा 

^थिप्नतिक्ताखता तन्द्रा मोहः कासोऽरेविस्तृषा । खडइ- 

दाहो ख्ःगोतं पित्ते भरज्वराकतिः" । ` + 

शाच्चिपातिकख्य लक्तयं यथा ॥ 

“खे दाह खे शौतमस्विसन्विभिरोरुजा । साच्ावे। 

कलुषे रङ्गे निभग्नः चापि लोचने। खसनौ । 
खरुजौ कर्द कण्ठः शुकेरिवाढतः। नन्द्रा मोहः | 

प्रलापञ्च कासः शासोऽरुचिश्वंमः| परिद्ग््रा खर 

स्पा जिह्धा लरस्ताङ्गता परम् | वनं भक्तपित्तःछ 

कफेनोन्मिशितद्य च | भिरसो लोटनं ठदष्णा निद्रा 

नायो इदि व्या । खं दम॒तरडरोषाणां ्विराद्शेनः ` 

सल्यशः । शत्व नातिगात्रा्चां खततं कण्ठकूजनम् । 

` कोटानां शरावरक्तानां मख्डलानाञ्च द्शेनस् । सकत 

स्लोतसां पाको गुरुत्व्द्रख च । चिरात् पाकश्च 

दोषाणां सच्िपातच्चराङतिः* | 

असाध्यस्य सान्धिपातिक्ख तख लत्तणं थथा 

““दोषे विर नष्टऽग्नौ सर्वसम्यणलच्तणः। सन्नि- 

पातज्वरोऽसाध्यः लच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा । सप्रमे दिव 

प्रान दशमे हाद्ेऽपि वा। एनर्घौरतरोभूत्वा प्रधमं 

याति इन्तिवा। सप्नरमो दियुणा (चदं यो) चेष 
नवम्य काद्ौ तथा । एषा त्रिदोषमय्दा मोच्वाय च 

बधाय च। शन्धिपातच्चरद्दान्ते कमले सदारः । 
थः रजायते तेन कदेव परच्यते"' । 

जीय र्चणं यथा 

' 'विसप्राव्यतोतस्तु ज्वरोयस्तदतां गतः । जौडहाग्नि- 

ब्रादं जरते च जीं इति उच्यते" । 

अवर 
` मनोलयं यया'अभिचाताभिच्ारामभ्यामभिषद्य भ- 

शापतः | आगन्तर्जायते दोपेर्यथास्' तं विभावयेत्" । 

विषभक्षणजा गन्तुकख्य तख लक्षणं यथा 

५अ्रवाखता विष्डते तथातीसार णव च । भक्तार्चिः 

पिपासा चतेदच सह सच्छया'”। । 

चऋषधौगन्वजयख कामजख्छ च तद्ध लद यथा । 
“सो षधोगन्जे सच्छा भिरोरुग्वमधस्तधा । कामजे चिन्न 
विश्व थस्नन्द्रालद्यमभोजनम्* । 

भवादिजश् लच्खं यथा “मयात् प्रलापः शोका 
भवेत् कोपाच्च नेषथः । अभिचाराभिशापाभ्यां मोह 

सवणा च जायते| भूताभिषज्गाद्दगो हाखरोदेन 

कम्पनम् । कामशोकभयादायुः क्रोधात् {पत्तं त्रयो. 

मलाः । भूताभिषङ्गात् कुप्यन्ति म् तसामान्यलक्तणाः* | 

विघ्॑मज्वरसख्य सेप्राभ्नियेथा 

4्दोषो $सखोऽहहितसम्भ तो ज्वरोद्ष्टषटख या पनः | घात्- 
मन्यतसं प्राप्य करोति विषमज्वरम्" | 

सन्ततादिज्वराणां प्रतिनियत धातवोदष्यास्तया हि 

"सन्ततो रसरक्ञस्यः सोऽन्यो दाः पिशिताच्ितः। सेदोगत 

स्त.लोयेऽद्कि त्वस्थिमच्जगतः एनः | कुर्याञ्चातधैक' 

चोरमन्तकं रोगसङ्करम् । सप्राहः वा दशाद्वाद्वाद्- 

शाहमथापिवा। सन्तत्या योऽविस्गँ खात् सन्ततः 

श निगव्यते। अष्ोराव् खन्तशको दौ कालावलुव- 

सेते । चन्ये दुन्कस्व होरा एककालं प्रवर्तते । ठतोयक 
स्त,तोयेऽद्कि चदर्येऽङ्ि चठथेकः । केचिङ्ग,ताभिषङ्गोलय' 
्.वते विषमज्वरम् | कफपित्तात् एकपराहौ हात 

कफात्मकः | वातपित्ताच्छिरोग्राहो विविधः खात् 

दतीयकः । चतुधंको द्थेयति प्रभावं हिविधं ज्वरः । 

जङ्कभ्यां सश्िकः पूवैः शिरस्तोऽनिलसम्पवः | विषम 
ज्वर एवान्यञ्चातुथेकविपय्यं यः । मध्ये अहनी ज्वरय 

त्यादावन्ते च चञ्चति” । 

वातबलाखकललण | 

“नियं मन्द्ज्वरो ख्यः सूनकस्तेन सोदति । सतब्धाङ्ः 

केषमभूवि्ो नरो वानवलासको" | 
प्रलेपकलक्षण यथा, | 

%प्रलिम्पच्चिव मालाखि घर्मे गौरवेण वा । मन्दज्वरो 

विकेषौ च सोत: दयात् प्रलेपकः' | 
 विषमच्वरविशेघ्राः । < 

` शिक वरव केः जो णिच जनिते । नां 
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शोतलं दहे चार्ञ्चोष्णः प्रजायते |. काये इ्ट' यदा 

पित्त" खे्मा चान्ते व्यश्ख्ितः। तेनेष्णत' शरोर शो- 

तत्व" इस्तपादयोः'" अल मतान्तरम् । “काये च्ेश्रा 

यदा इष्टः पिन्तन्चान्ते व्यवस्थितम् । शोतत्व' तेन गाना 

शास्ष्णत्व' इस्तपादयोः” | 
शो तपूर्वख्वरो यथा । 

^ त्वकस्यौ श ् रानिखौ शौतमादौ जनयते ज्वरे | 

तयोः म्रशान्तयेाः पित्तमन्ते दाहं करोति च" | 

दामूर्वो ज्वरो यथा । ॑ । 

““करोत्यग्दौ . तथा पित्तं सक्स्व' दाहमतीव च । 
तग्डन् प्रशान्ते हौवरौ कुरूतः शोतमन्ततः । दावेतौ 

दाहशौतादौ ज्वरौ संसर्गजौ खूटतौ । 
दाद्पूवस्तयोः कटः ठच्छरसाध्यतमञ्च सः?” | 

वातादिज्वराशां धाठुविशष्ुष्यतया रसादिगतदोषज 

ज्वरा्ां लन्तणानि 

धयुरुता -इृदयेत्क्त चः सदनं खयीऽराचकौ । रसस्य 

न्यज् ज्वरे लिङ्क दैन्यञ्चाखोपजायते”१ । रक्तनिष्ठीवनं 

दाहो मेगडन्छदेनविभ्वसौ | प्रलापः पिडका टष्णा 

रज्गप्राप्रो ज्वरे न्टणाम् २। पिर्डके देनं ठब्णा दु्टमन्- 

परभेषता । ऊश्मान्वदटा ह विच्वेपौ ग्लानिः स्यान्दं सगे ज्वरेर। 

श्यंस्वोद् सतृष मच्छ प्रलापच्डदिरेव च। दौगेन््या- 

योचकौौ ग्लानिर्भदःस्य चासदिष्णता ४ | भेदाऽख्ां 

कूजनं श्वासे विरेकब्छर्दिरेव च । विकचधेपणञ्च गात्राणा 

मेतद्स्थिगते ज्वर ५। तमः प्रवेशनं ह्क्ा कासः चेत्य 

 वमिस्तथा | - अन्ता मह्ाश्वासेो मभच्छेदञ्च मच्जगे &। 

मरं प्राब्ूयात् तन्न शुक्रस्यानगते ज्वरे 9। शेफसः 

स्तच्धतामे च> शुक्रस्य तु विशेषतः” । 

तभेे प्रातादिज्वरविशेषो यथा 

(वर्ांशरहसन्तेष् वातादयो; प्रातः क्रमात् | 

वेछतेएऽन्यः स दुःसाध्यः प्रालतञ्चानिलोद्भवः। बांड 

मारुतेः इडः पित्तञ्च श्रान्वितेा ज्वरम् । क्यात् 

पित्तश्चं शरदि त्य चादुवलः कफः । तत् प्रसव्य विद्- 

ध्याञ्च तत्न नानशनाद्भयम् ¡ कफो वसन्ते तमपि वात 

पिच्त' भवेद । काले यथाख्' सर्वेषां प्रत्त इ्रेव वा । 

अन्ते गज्वर लच्चणम्' 

“ अन्तदां हो ऽधिकस्तृच्णा प्रलापः शरसनं ्वरमः। सन्यस्यि- 

लमस्वं देः देषटद्धौ विनिमहः ] अन्त गख लिङ्गानि 

ज्वरस्य तानि लक्तयेत्*। 

ज्वर् 

वह्िव गज्चरलच्यम्“सन्तापोऽभ्य धिके वाद्यसत.व्णादोना् 
भादेवम् । बह्िर्वेगख लिङ्गानि सख साध्यत्व च!” | 
आमज्वरलक्तणम् 

“लालाप्रसेके हृल्लाखदया शुडधवरोचकाः। लन्द्रालद्य 1- 
विपाकाखवेरद्ध' चरुगालता । चुन्चाथो बहमूबलः 
खब्धता वलवान् ज्वरः। आभज्चरद्य लिङ्धानि न दद्यात् 
बर नेषजम्। भे षज इपरामदेष भूवेा ज्यति ज्वरम् । 

 पच्यमार्ज्वरख लचण यथा 

“ज्वरबेगेऽधिकस्त वणा प्रलापः असनं श्वसः । सलप्र- 

ठत्तिरुतृक्त शः पच्यमानख चच्णम" । 

पकञ्चरख लक्षणम् 

 “चुतृच्ामता लपुतवच्च गालयं ज्वरमारवम् । षः 
प्रतिर निरामज्वरलचचच णम्"? । 

छाध्यज्चरखय खच्चण' यथा 

“बलवत्खल्सदोणेष ज्वरः साध्योऽलुपद्रवः' 1 

असाध्यज्चरलच्ण' यथा | । 

५हेतभिबेभिजातिा वलिंभिर्थ्लच्तणः। चवर; 
प्राणानकृटुयच शोत्रभिन्द्रियनाशनः। च्वरच्तौणद्य खूनख 
गन्भीरो देष्यं रालिकः | ऋसाध्यो वलवान् यज के 

सोमन्तललच््व रः”” | 

गभ्भौरद्य लच्चयं यया ˆ गम्भरस्तु ज्वरा न्नयेा हान्ता 
न तृष्णया | चआनद्धत्वेन चात्यधे' श्ासकासे दमेन च । 
च्यारम्भरादिषभेा यस्तु यञ्च वा दंष्यंरालिकः। चीख 

चातिद्क्तख गन्भ्ोरायख हन्ति तम् । विसंन्नस्ताग्यते . 

यसु येते निपतितेाऽपि वा। शीतार्दितीऽलरूष्य्च ज्वरे 

स्वियते नरः। ये इष्टरोमा रक्ताच्ो हृदि संघातच्लवान् ॥ 

वढ्गो ख ॒चेवोच्छखिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् । हिक्रा- 
शराखतुषायुक्ञ मृद्विवान्ताचनम् । सन्ततेच्छासिनं 

चोणं नर चपयति ज्वरः । इतप्रभे न्दियच्चाममरो चक- 

निपीडतम् । गम्पीरतौच्छगेगाकते ज्वरितं परिवर्जयेत्” । 

ज्वरो पद्रवा रचितेाक्ताः यथा 

ा्तामच्छांऽ रचिन्करिल.ष्णातोसारविड्यहाः । हि- ` 
काकासाऽङ्गमेदञ्च ज्वरस्थोप्द्रवा दशः” । 

ज्वरखक्तिपूञ्पम् । “दाः सदे भ्रमस्त ष्णा , कम्य 

विद़भिसंन्निता । कूज न च्वाख्धपै गश्यमाटंतिज्चं रभे च्चखे "| 

“ज्वरख्क्तलचणं “खरे लघुत्व' शिरसः कड पाके1ङखस 

च। च्वथुखान्नलिपसा च ज्वरसक्तख लत्तणम्'~ 

खहतगारूडादुक्ताद् विशचेषन्नापनाय थयुपन्यासः | 
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ज्व रितखख वज्याबज्यानि भावप्रण उक्तानि यथा 

«सामान्यतो ज्वरी पू" निर्वाते निलये वसेत् | नि्वात- 

भायुषो दद्धिमारोग्य' कुरुते यतः । व्यजनखानिल 

सतष्णास्व दमच्छाश्रमापडः | तालवे्रभवो वात 

श्त्दोपशमनो मतः। वंशव्यजनजः सोष्णो रक्तपित्त 

प्रकोपनः | चामरो व्ररुभूतो मायूरो वे्रजस्तथा | 

रते दोषजिता वाताः ऋ्जिगधा द्याः इपूजिताः। 

नथजञ्चरे भवेद्या दुयु्धष्ण सनातः | यथ पक्रपानीयं 

पिवेत् किञ्चिन्निवारयन् । विनापि भेषजेव्याधिः पथ्यादेव 

निवर्ते। न तु पथ्यविहीनदखय भेषजानां शतैरपि । 

ततो ज्वरे वजञनौीयान्याह दद्धतः “"परिषेकान् प्रदे 

हाच ख दहान् संशोधनानि च । दिषाखप्नः व्यवायन्च 

व्यायामं शिशिरं जलम् | क्रोधप्रवातभोज्यांञ्च वजये. 
त्तरुणज्चरो'" । परिषेकः स्ञानादिः, प्रदेदहोऽदलेपना- 

भ्यङ्कादिः। परिषेकादिसेवने टाषमाडह तत्रैव 

“शोषं शदिः भद सरं श्नं ठष्णासरोचकम् | 

पाप्रोच्युपद्रदानेतान् ररिवेकादिसेवनात्” | च्यादि- 

यदधन प्रदेहादयो ग्टडान्ते । ्ारौतेन प्रत्येक सेवने 

कजस्ञ्च"व्यायाराज्चररंट हिव वायात सतम्भसच्छ नम् | 

ब्टातच् स्न हपानादय् च्छा उर्विभेदोऽरचिः | युऽन्रभो- 

जनात् खध्राहिष्श्भो दोषक्ोपनम् । अस्निसाद्ः खर- 

त्वञ्च स्लोतसां च प्रवतेनम्” | उछतिरिति व्यवायादित्यत 

संपध्यते | खप्रात् दिवाखापात्, ज्वरचक्गावपि वच्च साह। 

५^सज्वरो च्चरक्रो वा धिदाहोनि ु्ध्खि च । असा- 

त्सव्रान्नानि पानानि विरुद्धाध्यश्नानि च । व्यावाम- 

मतचेष्टां वांऽभ्यङ्' स््ञानञ्च व्जयेत् । तेन ज्वरः शमं 

याति थानञ्च न देनभेवेत्"| ज्वरौ लक्घनं कुयादिव्याह 

चरक्ञो वाग्भटचच “4करामाशयस्यो इत्वाग्निः सामो 

मागन् पिधापयन् | विदधाति ज्वरं दोषस्ताज्ञ्घन- 

माचरेत्” । तथा “ज्वरादौ लक्कुनं भोक्त ज्वरमध्ये 

ठ पाचनम् | ज्वरान्ते भेषजं दद्याज्वर्क्तं विरे. 

चनम । विविधं लिविके रोषे तत्छमीच्छय प्रयोजयेत् | 

दोषेऽपि लक्कुनं पथ्य मध्ये लङ्खुनपाचनस् | प्रभते 

शोभनं लञ्च मलादुन्द्बयेन्मलान्”? । चक्रदत्त्च “तरुणं 

ठ ज्वर पूष लङ्घनेन च्षयं नयेत् । श्यामरेषमविङ्गादा 
लङ्घयेत यथाविधि, । अन्यच्च “वातः पचति सप्नाहात् 

{पत्त ठ॒ दश्निर्दिनेः| क्ते्रा दादशभिषेस्तः पच्यते 

वदनां वर ! “लङ्घनं खद्कगोयस्तु क्या दोषा इद््पतः | 

ज्वर 

तिराव्रनेकरात्रं वाऽहोरात्रमथ वा च्वरे | निर्वात 

सेवनात् स्वो दाज्ञक्घनादष्णवारिणः | पानादामच्चरे 

चोखे पञ्चादौषधमाचरेत्" । चानेयेणोक्तम् ““ज्वरादौ 

लद्कनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये ठु पाचनम् | ज्वरान्ते भेषजं 

दद्याच््वरशक्तो वपिरेचनम् | दोषगेषखख पाकार्थमभ्नेः 

स्न्यु्तणाय च । लरङ्खित्चाष्यदोषद्यत् यवाग् पानभा- 

चरेत् । शालिष्टटिकसद्गानां युष वा शस्माचरेत् | 

पञ्चकोलेन संसिद्धं यधागू मध्यलङ्कने। च्य्यथे' 
लङ्घितं दृषा तख सन्तपेे हितम् | द्राचादाड्मि 

खक रपियालः सपष््षकेः। तर्पणास्य कमैव्यन्तपे शं 

ज्वरशान्तये” | शयत्र लङ्घनशब्द् नानशनस्च्यते । यत 

च्या छतः ““खानद्ः्िभितेरदोतरेयवन्त' कालमातुरः। 

तावन््वन शनं कुया त्ततः संसगे सा चरेद्”। च्ानङ्धःलिभिते- 

दौः सम्बधः! संसगे' द्यौषधान्नादिप्रसङ्गम् । यत 

च्छाद चरकः ““चदुःप्रकारा संशुद्धिः पिपासारोष- 

मारुतो । पाचनान्य् पवासञ्च व्यायामश्चेति लङ्घनम् | 

चतःप्रकारा संशुदधिवेमनञ्च विरेचनम् । नि्हणं च व~ 

स्तिञ्च श्िरोषिरेचन तधा। नत्वलुवासनं कार्य" तख 

ह'हणत्वात् । ब्यत्र लङ्कुनं कथेनसित्यधेः | तथा च सुश्चतः 

“शरोरलाघवकरं यददरव्य' कमे वा एनः । तं शष्कुन- 

निदिन्नोयं इहं तु एयग्विधस्”। लङ्घनात्केनादन्वत् 
शरोरपोपकनित्ययेः । नतु “आनद: स्िमितेर्दोपिरिल्यादि 

पूर्वाङ्ग तव चनाल्वामान्यतेा ज्वरा यथाऽनशमद््पं 

लक्खं क्रियते। तथा चतुःप्रकारा संुद्धिः इव्यादि 

चरकवचनादमनादिष्पं जद्धुनं सदैज्वरिभिः कथंन 

क्रियते | तत्रोचगरते वणनादिकमस्याविशषेषु क्रियते 

नत खवेज्चरेषु तथा च द्धतः “सोतृक्घथे वखिने देयं 

वसनं क शरिकज्वरे । पिन्तप्ाये विरोकस्तु कायः प्रशि- 

चिलाशये । सरूजे नोरजे काययै' सोदावक्ते निषध ह्म् | 

कफीभिषन्न शिरसि काय्यं" भं िरेचनस्"” | पिच 

सज्चरिभिः पिपासानिखहो न काथय: | यत चाह 

हारीतः । “ष्णा गरीयसो धोरा सदः प्राणविना- 

शिनौ | तश्माहोयं टघात्तौव पानीयं प्राणधारणम्” | 

ऋते ऽवस्यादिशेष एय पिपासासहनं उवरि भिमांरुतसेवनं 

न काय्यंस् छदतेन प्रवातसेवनख स्वया निषिद्ध 

त्वात् | श्यते मारूतसेवनमप्यवस्याव्ििष ण्व युक्तम् । 

लङ्खनाम्ब् यवागूभियेदा दभो ज पचरते। तदाठ 

खखरदष्णारो दकनाथनैः । ज्वरं ; पाचने दोः 
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ज्वर  [{ २१७५ ] ज्वर 

कधायेः सछपाचरोत्” इत्यत्र लङ्खनपाचनयोः स्छ्,ट 

ण्व भेद्ः। व्यायामोऽपि न कायं स्त्यातिनिषिद्ग- 

त्वात् आवस्याविशेषे पुनः पाच्च परिवतेनादिष््पः 

सोऽपि क्तव्यः तद्धाच्चतःप्रकारा संगुडरित्यादिद्ोके 

दक्ुनपदं कथेनप््यायमिति निर्थँनम् । ̀ अनशनद्पख 

ख्घनख फलमाह ““लङ्कनेन चयं नोते देष सन्धु 
चितेऽनले । विञ्चरत्वं लपुत्व' च चुद्धेवाख्यो पजायते” । 
लष्ुःनेन अनशनेन प्रद्ङधे रषे चयन्नोते | यत आह 

५खाहारः पचति शिख देषानाहारवजिंतः। पचतीति 

सन्धुचितेऽनठे अाच्छाद्कदोषः च्तीखेऽग्नौ प्रदोप्रो यथो- 

क्तसं प्रा्रिसामयी विचटनात् विज्वरत्व' शरौरख गौरवा- 

भावेन चघुत्वम् । दत् बुर्का च जायते इत्यधेः । 
अन्यद्वा दतः ^“खनवस्थितदाषाग्नेलंक्कनं रेष 

पाचनम् | ज्वरन्न दीपन काङ्कारुचिलाघवकार णम्" । 

्नवख्ितदेषाग्नेः स्लस्यानादितो गतेादेघोऽग्निञ्च 

यद्य तद्य ज्वरः काङ्का च्यच्नाभिलाषः, रुचिः लङ्कने- 

नानपाकान्य् खयोधादिनाभे खख यत्प्रलतत्व' सेव 

सुचिः शोभा | “रुचिः स्त्री दीर्चिशोभायामभोष्टार्था- 

भिलाष्योरिति” मेदिनीकारः” सम्यक्र.तसख लङ्घुनख 

लच्तयमाह “4“वातस्लपूरोषाणां विसर्गे गात्रलाघवे| 

इदयेद्गारकणठाख द्धौ तन्द्राक्रमे गते । खेटे जातेऽ 

रुचौ चापि चत्पिपासासह्ोद्ये । कतं लङ्खनमादं श्य 

निव्यये चान्तराक्ननि"। 'हृदयख गुद्धिरनवरोधघः उद्गार 
शद्विः सपूमाम्डोद्वाराभावः । | कटस्य शुद्धिः कफानव- 

लिप्रतवम् । अख गशएद्धिः खखख प्रकतरसत्वम् । तन्द्राक्लमे 

तन्द्रा च क्रमच्च तसि स्लन्द्रा निद्रा कमेऽत्र ग्लानिः| 

लत्पिपासासहोदये चुलिपासयेः सध युगपदुदये, 

न्तरात्मनि मनसि । एतानि लक्षणानि भिलितान्योव 

सम्यकटतं लद्कुन बोधयन्ति नतु प्रयेकम् | होन 

लङ्घनस्य लच्तणमाह ` “कफोतक्तो शः सृज्ञासटोवनं 

च खशः | कण्ठसख हृदया शद्धिस्न्द्रा खाद्धीन 
कड्धने" ¡| उपस्थितवसममत्वमिव कफोतक्तशः कफस्य 

वमनायोापस्वितिः । इन्ञासरीवनं ृदयातकफनिर्गमः। 

अतिशयित र्डवनस लचणमा ह ५पवमेदाऽङ्मटेच 

कासः शोधो उखश् च|. च्षतप्रणाशोऽरूचिस्त् ष्णा 

-दौबेलयं श्रोलनेनयेः | मनसः संभ्रसोऽभीच्छमहं वात- 

स्तम ृदि। देहाग्निलहानिचच लङ्वनेऽतिङते भेत्] 

अरतिनेलह्ानिञ्च कडःघनेऽतिरते भद्" | कनेतयेः 

७९५ 

दौबेल्यं खविषयय्रहणासामण्यंम् । मनसः संखमः 

भ्वान्तिः | उद्खंवातः उद्रारबाद्धल्यम् | इदि तमः 

छन्धकारप्रविषटखयेवाज्नानम् | वलरच्चयेन लडःघन' कार- 
येदिव्याह “वाविरोधिना चैनं लङ्घनेनेापादयेत् ॥ 

बलाधिष्ठानमारोग्यः यद्र्योऽयं क्रियाक्रमः" | अयमर्धः । 

रन" रोगिणं बलाविरोधिना अनतिबलच्चयकारिष्णा 

लङ्घनेन उपपादयेत् कुत इति चेत्तत्राह । यद्ध- 

मकौ च््ारोभ्याय अयं क्रियाक्रमः चिकिद्योपक्रमः। 

तत च्यारोग्य' बलापिष्ान" बलाश्र्मित्य्ेः । केषा- 

चिदनश्नस्य निषेधमाह सुश्तः* “तद्धि मारुतटष्णा- 

चुृख थोधभ्चमान्वितेः | न कार" गुर्बिंखोबालदङ् 

इबेलभौरुभिः। न च्वयाध्वन्रमक्रोधकामशोषघदिर- 

चवरी"? । तत् अनशनम् उल्वणमारतयुक्तोन ज्वरिणा 
न काव्यैः सारतेाऽल निरानावोडव्यः। सामे मारते 

लङ्वन' काथ्यंमेव यत अह तन्त्रान्तरे «वण्ये 

कीत ज्वरी साने समोरणे । लड्धन' द्यामपाकाय' न 
तदङ्गं यथा कफे । तदं आमपाकादहम् | चत 

यनोक्तम् ““कफयपिकते द्रौ धाद. सहेते लड्नन बज | 
व्याम्तयादूङखं मपि वायु सहते चणम्”. । म्स 

ललणमाह “आहारस्य रषः सारो ये न पकोऽग्नि- 
लाघवात् । च्ामसंन्नाञ्च लभते वन्ठव्याधिसमाच्रयः'" | 

तन्त्रान्तरे त॒ “चाममन्नरसं केचित् ̀ केचित्त मल- 

सञ्चयम् । प्रथमं टेोषदुषि वा केचिदामं प्रचत्तते। 

अविपकमसं सक्तः दगेन्ध' ब्धपिच्छनम् । सादनं रई 
गाल्लाखणमामरदलयामशद्दितः | तेनानेन समायुक्ताः देषा 

इष्या्च नाहाः । तदुह्वा आसया सास इति वुधैः 

सुछताः'? | त्र सामद्य वातस्य लच्तणमाह, “(वायुः 

साने विबद्धाण्निः सादनन्द्रान्तकूजनेः। बेदनाशोध `. 

निस्तोदः ्रमशोऽङ्गानि पोड्येत् |  विचरेद्युगपञ्चापि ` 

ग्ह्भाति कुपितः श्यम् । शते हादौटःद्िमायाति मेषः 

श्टर्यादये निशि" । विचरेद् युगपत् वाद्रामककालं 

विचरेत् कुपितः साभा वायुः भ्ट्थमतिशयेन 

ग्टह्भात्यद्धग नोत्यधेः 1 वातस तखैव निरामख लच्चण- 

माड “निरामे विशदे दतो निगेन्ोऽत्यल्यवेदनः । 

विपरीतयुयैः शान्तिः ज्लिग्धौ लातिविभेषतः” । 

पथ प्रसङ्गात्यामख पित्तख ल्त णमाह “पत्तः साम. 

भवेदम्ह' दगेन्ध' हरितं गुरु) व्यस्तिकाकय इटा हकरं 
श्यावः तथा स्थिरम्” । अम्बिका अम्बिलता (चकति) 



ज्वर [ २१७६ ) स्थर 

चकं पित्तस्य तद्य निरामय लकणमाह | ^निरामं 

पित्तमानाजमच्य् ष्णं कटुकं सरम् । दरभज्धि रुचिकदङ्खिव- 

जवद्धनभमोरितम्* । 
अथ सामकफल लन्तणमा ह “आलखतन्दराहद्- 

यावियचिर्दषापरडत्या विड़मवरतानिः। गुदर 

ल्वा सचिक्प्रताभिरामान्वित व्याधिखद्ाहरन्ति | श्चाम- 

येन्ञडघनकेच्णपेयालघ्वचचरहपौ दनतिक्गयूषेः | विद्च- 

स्वे दन पाचने संगोधनेदवं मधस्तयेव । तबि भार 
नदण्णायां , सडन्वनं काव्यमेव च“ । तथा सखशोष- 

आस वपि निराभयोरेव विवितौ सामयेोस्तु तज्ञ ऊचनं 

का्यंमेव, रर्थिणोवालष्डादिभिरपि निरानैरेव नेव 
लङ वनं कायं" लाजैः पनस्त रपि लडःचन काय्यं मेव | 
“च्वये घाठचचये राख यच्छि च वातजे ज्वरो लङनं न 

काम् । ज्वरो लङ्घनेऽपि जलं पिबे दिव्या चचतः । 

^हचिते नाहमायाति सादात् प्राखणान्विखञ्ति । अतेः 

ख्वासखवस्याछ न कचिद्ारि वजवेत्" | 'हारोतेनेक्तस् 
“टव्णा गरीयसौ घोरा सदाशप्राणखविनाशिनी | तस्मा- ` 

देयं ढषात्तीवं पानोयं प्राणधारणस्" | आवण्य' पेय 

सपि जलं ज्वरो किच्चिदारयन् पिवेत् । यत द्याह इशत 

खव | ““जीविनां क्गोवनं जोव जगल्यषे' तं नन््मरम् । 

@तेपऽच्यन्तमिचेधेन न कंचिदारि वारयेत्” । जीवनं जल 

कचनं वोरवेदेव तथा च, “ज्वरे नेलामये कु 

न्टेऽग्नावुं दरे तथा 1 च्रोाचक्ते प्रतिश्याये प्रसेके अयधौ 

ये! त्रये च मधुभेष्ठे च षानीयं | मन्द्मा चरेत्" । 

सखप्रसेके अल्य' पिते भन्द्माचरेत् पिबेत् | यत 

खा “व्यतिेगेन सलिलं तुष्यताऽपि प्रयेलितस् । 

प्रयाति ्े ए्रपित्तत' च्चेरितस्य विशेषतः" । तञ्च जल 

नवज्वरी शौतलं न पिबेदिन्याह सुखतः “नवज्वरे 

प्रतिश्याये पाश्चखूले गलग्रहे! सद्यःशुद्धौ  तथाऽऽ- : 

शूने व्याधौ वातकफोद्धवे। चरुचिपरूणोरुल्मश्वास- 

कासे विद्रधौ। हिक्रायां ्ेहपाने च शीतं वारि 
दिवज्ञयेत्”। अन्यच वज्य सा हः प्र एब सेव्यमानेन शीतेन 

ज्वरस्लोयेन वद्धे" । अत्र भोतं जलं अकयितं निषिद्धम् । 

लया संति कथितमायातस् । तत्र कथित विधु 

य॒ "चकराय्यमानं त॒ निर्वेगं निष्फेनं निर्मलं च 

यत् | लत्तोयं कर्तं न्नोयं देष्न पाचनं लघु" । 

मेः कथिलदय विघानमाड श्ुश्ुतः ““वातच्चे प्रज्वरान्तीय 

 ित्ष्छाम््, तुष्यते । दोपनं ` खात्, कफजे वातपि- 

ताचुलामनम् | तद्वि मादेबलहोषसख्लोवसां शीतम 

न्यथा” । वाग्भटञ्च "तृष्णायां पराप्ररष्णाम्ब्, 

पिबेददालक्षफञ्चरे । तत्कपं विलयं नीष्वा तुष्णामाश् 

निवन्ेयेत् । उदो्यं चाग्नि" खोतांसि खटदूलत्य विचा- 
धयेत् । वातपित्तकफस्तोदशङणसत्राखि सारयेत् । 

ऋथोष्णोद्क्ख लश्तणं गुणाश्च «^“काथ्यमानन्तु निरदेगं 

निष्फेनं निमेलं तथा । आद्ौवशिष्ट' यन्नोयं तद्ष्णो- 

द्कषठचयते । ज्वरकाखक्फश्चासपित्तवालासभमेदसाम् । 

नाशनं पाचन्धोव पथ्यश्ष्णोदकं सद्ा” । 

अथततु भेदे जख पाकभेदः । “'ल्रिषादशेषं सलिलं 

सौ शरदि शखतेः' । “अन्ये त॒ निदाचे तवं पादानं 
पाद् होनन्त॒ शारदम् । हिजेऽडंयेषं शिशिरे तथा 

वषावसन्तओाः । शिशिरे च वरन्ते च हिमे चाद्धौयये- 

पितम् । अष्टसांशावगेषन्तु वारि वर्षास्॒ शखखधते !** . 

ज्वर विषमे कञिदस्यावज्या दिनेदः दगरत्त उक्तो यथा ` 

ज्वरितं ज्वरशक्त' वा दिनान्ते भोऽयेक्घु । क ्म- 
चये विषटद्ोद्मा बहवानन स्तद् । = शुगेभिषयन्दप्रकाले 

च ज्वरो नाद्यात् कथञ्चन ; * †ह तद्याहि सूक्त 
सायुपेवासखलायवा। लङ्कुनं खेदन काये यवाग्ब- 

स्तिक्ञको रसः । पाच्नान्यविपक्रानां दोषाणां तरूखे 

ज्वरे । ासप्तराव' तरुणं ज्वरमाछमेनोषिष्यः । मध्य 

बाद्शरात्न्त॒ छराखमत उत्तरस् । पाचनौयं शमनोयं 
कषायः पाययेत् तः तम् । ज्वरितं षड्हेऽतीते 

लव्वद्न प्रतिभोजयेस् । सप्राह्ात् परतोऽस्तव्धे सामे 

ख्छात् पाचनं ज्वरे । निराभे मनं लब्धे सोते नौ ष्रध- 

माचरेत् | लालाप्रसेको न्नास्दयाशुद्धवररो चकाः । 

तन्वालखाविपाकाखवेरस्व' ॒रुगालता । चुचाशो बड्ध- 
भतरं च स्तच्छता बलवान् ज्वरः । आअमच्चरख् लिङ्गानि 

न दद्यात् तत्र भेप्रजम् । भेषज इग्रामदोध्छ भूयो 

अचलयति ज्वरम् । श्टदौ वरे लघौ; दे्टेप्रचरेष॒ भणेष॒ 

च । पक दों विज्।नोयाच्वरे देय' तदौ पधस्* । 

तेन ज्वरो नानाविधः रैकाह्हिकादिः नवज्चरः जीखं ~ 

ज्वरः विघमच्चरादिच्च उक्तवाक्येभ्योन्नयः। 

नच्चलभेदे ज्वरोलत्तौ लय तद्गोगकालभेदाः चद्धतेचि° 

पौर घा. लक्ता यधा 

। ““सखातीन्दर पूवा शिवस्ापेमे तिचच रेऽन््यसैन्ने स्थिरता 

मवेदूजः । याम्यश्रवोवादणतक्तभे शिवावसा डि पत्तो 

पिपाकेवास्ने । मला र्निदाखः नव यिल्नव्रमे नखा वृभरा- 
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यैमेज(दितिधारमे नगाः" मासोऽखेश् ऽथ यमाद्टि 

सलमे मिश्रो शपिलपर फणिद् शने इ्टतिः । ख° चिर 

“खातोति। इन्द्रो जयेष्ठा एवांस्तिखः शिव 

सापभम् अशे ्रा। एष भेषु ज्र एु-ः{्ियो वा ज्वरो- 

स्र्तौ सटतिरेष खात् उच्च वसिष्टेन” ^ 

भुजङ्गले दर्रेचर््ष् च यख रोगः | - खादर चित देव- 
चिक्कित्सङ्ञोऽपि चितावशक्तः खलु रोगिश्रं तसू” देव. 

चिकित सको देववेद्यो धन्वन्तरिः | ऋअधान््नेन्ने रेवत्य 

लराधयोज्व रोत्मत्तौ खो रोग स्थिरा भवेत् बद्ध- 

काठेन रोगनिषत्तिः खादित्यधः ॥ तथा भरण्यादिन- 

चनचतुषके शिवा एकादश घल्ञादिवखाः रोगस्य" 

स्यात्तदनन्तरं रोगरक्तिरिति सपत्र व्याख्येयस् । दधिष 

विशाखा रलो हस्तः वासवं धनिषा एष॒ लिषु भेष 

प्तः पञ्चदश दिवा रोगस्योयेख । मलाग्निद्क्ते 

सूल्त्तिकाश्चिनौष  ल्िघु नव दिवा पितरम सायां 

नचा विंशतिर्दिंवसाः नामेकदेे नामचहणमिति न्या- , 

येन बुमगो ऽवप खन्तराभाद्रपद्ा अर्यमोत्तरा- 

फालरनो । ईजादितिधातुमानि प्रसिद्धानि एष॒ परञ्च 

मेष नगाः सप्र दिवसाः अजैश्च खटगोत्तराषादृवोदं यो- 

सौसस्तिःशदिनानि रागख्येयेः ततो रोगनित्िः यदाह 

“च्छत् स्फ़ट प्राणिति लित्रपौष्े पिष्येत च मासाच्- 

शिविश्वचिष्णये | रोगख खक्तिः पित्देवधिष्णे् वारेमवे- 

दि शतिभिच नूनम्" प्राछिति जीवतीव: !"पचचादश्दो- 

शकषरेष मेष, सलाश्िनाग्निनितये मवत् । तोयेश 

चित्रान्तकविष्ण् भेष, ̀  नैरजगसेकाटशभिदिनेच । शष्प्र 

त्वह्िव् भयर युनवेसौ च व्रपन्ार्यमर्चेष्, च सप्तरात्रात् । 

च्रे शीघ्र रोगविस्क्तये संचिप्रा शान्तिरप्यभिह्हिता 

वसिष्ठेन “क्चेधद्पं कनकेन ठत्वा तचचिङ्मन्बख -च- 

गज्धिष्मे : । ` वच्चे ग चुलुधृषदौ पनवेद्यताम्ब ल~ 
करु सम्वक् । पू च लत्वामयनाथनाय द्विजाय 
दद्यादठलः शिवाय!” च्यामयो रोगः | चदुललयरिभित- : 

द्वम् प्रच कनन्नबशानिर्विशदा नचत्रशान्यध्याये वसि- 

शेनोक्ता सला तत टव सस्यबधा्थ्था?” 1 

मैष्क्यर० अन्यथा तद्धोगकाल उक्तो यथा 

<लन्तिकायां वदा व्याधिरुत्मच्नो भवति स्वयम् । नवरा" | 

भवेत् पौड़ा विरात रोष्हिष्ौष च । खगो पञ्च 

रात्रमाद्रौयां खच्यतेऽद्भिः । पनर्वैसौ तथा धष्व सप्न- 

` रालेख मानम् | नवरात्रं तथाऽक्ञेमे श्मशानान्तं 

पूव यखाति- 

सघाद्धच। दौ मासौ पूञेफलय॒न्याडत्तराञ्च तरिपञ्च- 
कम् । इस्त च सप्तमे मेाचञिवायामङ्कसासकम् । 
साह्यं तथा खाव्यां विशाखे दिनविंशतिः । मिते 
चेश दशानि ज्ये टायास्ंमाखम् । भवेन जायते 
मेग्वः पूरवाषाद् निपद्चकम् । छन्तरे दिनविंशत्या हलौ 
मासौ चवे तथा | धनिढायामङ्खंमाखो वारे च 
दशाहकम् । पूरवैभाद्रपदे देवि ! ऊनविंशथतिवासरान् । 

तिप्चच्चाह्िजभ्नमे च रेवल्यां दशरात्रकम् । अहोरात्रं 
तयाचिन्या भरख्यान्तु गतायुषः | णवं क्रमेण जानो- 
यान्नचवे घ॒ यचोचितम्"* । 
रोगिणस्तारागुद्धिषिष्यां मोग कालम दष्यवस्वा | 

तिचिनच्चब्रवारयोगमेे च्वरोवृप्तौ ° चि ग्टव् - 
शक्तो यथा । ५ 

“स द्राहिया करम्ब पवास्यपूषी दिदे ऽवस्लभ्नष पाप- 
वारे | रिक्ताहरिस्कन्द्दिने च रोगे यौघ भबेद्रोगि- 

„ लनद्य खच्: ° चर चि° । ` ए 
“रौद्रादीनि भानि प्रषिद्धानि पापवाराः र्यमौम- 

शनयः रिक्ताः प्रसिद्धाः इरिदादभौ स्वन्द्दिनः षणी 
एतास्िघयः ववि विथिषटयोगे यद्य रोगोत्प्नति- 
भवेत्त रोगिजनख थत्र" ट् भव् । उक्त च देषन्च 
सनोहरे ¢ऊरगवरुणरदरावासचेन्द्रति पूषीयमद हन वि - 

शाखाः पाप्वारेण डुक्तोः। तियिष्, नवभिषषीद्ादभ्ौ 

बा चद्घी सहजमरणयोगो रोगियां कालहेठः" इति , 

चदर्थीयि हणं चतदैश्य् पलच्चकं सत्वा मे रिक्गायहयं 
दतम् अतएवाह वसिष्ठः “अदे षाद तिपूवायसवरुणम- 

सच्छक्रतारानलाः खदादचयां स्कन्द् रित्तातियिष्, च 

रविज्ञाकां रवारेष्, येषाम् । रोगः खंज्ायते ते यसषुर- 

सविरात् प्राम वन्त्येव चन्द्र जन््न्यषटाख्यबन्त् व्ययभवन- 

गते बय् खम्ने च राशावित'” परी° धार । 

अद्ध प्रतिप्ररवः “यद्यत्र चन्द्रख््धौ व मो चरे चाशुभप्रदः । 

लदा नुनं वेयुः षास सिक्ररेहिन"” | इति दौपि- 

काटीकाष्टतवाक्यस् 

रच्वराधिशाढरेवभेरे ` च. रौ द्रज॒रदेवस वेष्णवलरदेवेन 
युद्धादिकथा हरिव १८१ ख 

“भजग्रमानेष्वनोकेषु लाठकामः समभ्ययात् । उ्वरच्ति- 

न षडमुजो नवलोचनः;। -भखप्रहरणो 

कालान्तकयमोपमः । नदन्म घषडखख ठल््ो नि- 

वौवनिखनः । निश्ववन् खृन्माणश्च निदरान्विततहम्द 
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शम् | नेलाभ्यानाकुलं वक्त' द्धः कुवैन् भ्वमन्छ छः | 

संहृटरोमा म्लानाच्तः लतिप्रवित्त इव सन् | हलायुध 

मभिक्् जः सक्ठेपमिदमव्रवोत्"” । तेन बलरामस्याभिभवे 

ततस्तख कृष्णेन सह युद्धं पराजयकथा १८२ अ 

“टत इत्यभिविज्नाव ज्वरं शलुनिष्धद्नः । ष्णो 

भूजबलान्तन्त चि्तेपाथ मलह्योतले | क्तमान्रस्तु बाह्कभ्यां 

जष्णदेह विवेश सः | सक्ता विग्र हन्त्य छष्णस्याप्रति- 

मौजसः | स द्याविदस्तद्ा तेन ज्वरेणाप्रतिमौजखा । 

ठष्णः रूखलच्चिव खः चितौ गाद् व्यवत्त त । जम्भते 

श्रसते चैव रूतलते च पुनः एनः । रोमाञ्चो लितगाब्मस्तु 

निद्रया चाभिभूयते। ततः स्य र्य" समालम्ब श्ष्णः 

पर प्रञ्जव् विङ्वायो महायोगो जम्धमाणः एनः एनः। 

ज्वराभिभृतमाल्मानं विज्ञाय एरुषोत्तसः । सोऽख्जच्वर- 

सन्य त पूरैज्चरविनाथनस् । घोरं वेष्णवम्युख' सवेप्रा- 
शिभयङ्करम्। स इखशटमात्रूत जसो बलवान् भौमवि- 

कमः! शब्णज्वरो ज्वरं पू ग्टहीत्वा खन तेजसा | 

कष्णाय इष्टः प्रायच्छत्त' जया ततो रिः । ततस्त" 

परमक, द्धो वादेवो महावलः । खगालात् सखज्चरेशेव 

निरक्रामयत् दोषयेवान् । आविध्य भृतछे चेनं शतधा 

कन्त द्यतः । व्याष्ठोषयञ्वरस्तत्न भोः परिल्ाठनहसि | 

अाविष्यमाने तख्िस्तु ङष्णे णासिततेजसा | अशरीरा 

ततो वाणो तद्वा चान्तरीच्तगा | कष्ण ! रष्ण ! महा- 

बाहो !. यदूनं नन्द्विद्गं न !। भा बधीञ्चं रमेतं तर्त 
यीयस्तयाऽनच | । इत्ये वक्त वचने तं मोच रिः 

स्वयम् । भृतभव्यभविष्रय जगतः परमो गुरः । शष्णख 

पादयोमुक्नां शरणं स गतो ज्वरः| प्रणम्य च हषी- 

केशं ज्वरो वाक्यसथाव्रवीत् । श्टणुष्व मम गोविन्द् ! 
विन्नप्य` यदुनन्दन ! । योने मनोरथोरेव ! तं ल' कुर् 
महाभुज ! । अहमेको ज्वरस्तात ! नान्यो लोके ज्वरो 

भवेत् । त्वतृप्रसादाद्धि देवेश | वरभेतं म्यहम् । रेव 
उवाच | णवम्पवतु भद्रं ते यथा त्व -ज्वर ! काङ्कसे | 
वराथिनां वरो देयो भवांञ्च शरणागतः) रक एव ज्वरो 
लोके भवानस्तु यथापुरा। योऽयं मया ज्वरः ष्टो मथ्ये- 
वेष प्रीयताम् | वेगम्पायन उवाच । णएव्क्त तु वचने 
ज्वरं प्रति महायगाः। छष्णः प्रहरतां श्रेष्ठः पुनवाक्य- 

सश्राच इ । कष्ण उवाच । ष्ट्व ज्वर ! सन्देशं यथा 
नोने चरिष्यसि । सवेजातिष् विन्यस्लस्ञया स्वावरजङ्घमे । 
निधा विभजग्र चात्मानं सत्रियं यदि काङ्घते | चतष्म- 

दान् भजेकेन दितीयेन च स्यावरान् । उतोयो यश्चते 

भागो मारुषेषपपत्खते। लिधाभतं वपुः कत्वा पिष त्वं 

भव ज्वर ! | चतर्थो यस्त,तीयद् भविति च ते भूवम् । ` 

एकान्तत्चतुभगः खोरकञ चत॒यकः | मादुषेष्वेकपादेन ` 

षस त्व प्रविभज वे। जातिष्वयाकरेमेषु निवस लव 

श्टणुष्व मे । दक्ष कोटष्टपेख तथा सद्धोचपत्रकः |. 

पार्ड पलमख्च वियातः फलेष्वा त्ख्य नेव च । पद्मिनीषु 

डमं भूत्वा छचिव्यामपि चोषरः। पान्तु नलिकां 

भूयाः शिखोज्ञ दख बद्धाम् । नैरिकः पर्वतेष्वेव मत्- 

प्रसाद्ाद्धविषद्रखि) मोष्वप्श्मारको भत्वा खोरकदय 

भविषदुसि | रषं विविधद्पेण भविष्रसि भहोतले । 

दनात् स्सश्नाद्धेव प्राणिनां बधमेषगसि। कते देव 
भत्तुष्ांख नान्यस्वां विषड्हिषृते'* । ^ 

जराच्च नानादैक्ष्ा यथोक्त इरिषं° १६८अ ““पिता- 
महहखोद्ध ता रौद्रा रुट्रा्सम्भवाः। कुमारस्कन्द्जा- 

चेष जरा वै वैष्णवाद्यः”' “खे दयमामजरं प्रान्तः को- 

ऽम्भखा परिषिद्ुति" माषः। 

ज्वरकालकेतुरस प° ज्वरस्य कालकेठरिव कम्रः, | 

“रसं विषं गन्धकताख्रङ््च मनःशिलारुष्करताल- 

कञ्च | विमद्य वज्ञोपयसा समांश गजादयः तत्र 

षटं विदध्यात् | हिगुञ्चमस्यौव मधपरयुक्त ज्वरं निडन्य- 

विधं महोखम् । एरा भवान्य कथितो भवेन, णां 

हिताय ज्वरकालकेतुः' नैषज्यर° छकग च्ौषधमभेदे | 

ज्वरङुच्छरपारीन्द्ररस प° ज्वर एव कुञ्जरस्तस्य पारीन्द्रः 
सिंह ष्व हहिषकत्वात् तादो रसः । भैषज्यर° जक्तो 
ज्वरनाशके अौषधभेदे। तज्ञच्तणं तलोक्त' यथा 

“सच्छितं रसकर्यैकं तदङ्गं * जारिताभ्रकस् | तारं ताणद्ख 

रसजं रसकं तास्रकं तथा। मौक्तिकं विद्रुमं लौह गिरिज 

गेरिकं शिला । गन्धकं हेभसारच्च पलाडञ्च वक् ~ 

चक््। चौरावो सुरवह्धो च शोयन्नो गखिकारिका। काटा- 

मला जगोतृक्जिका च सतिक्ता त॒ चदथंना। खम्निजिह्ञा 

पूतितेला यूपँ प्रसारिणो। प्रत्ये कखरसं दत्वा 
मदेयेत् लिदिनावधि । भक्तयेत् पर्थखर्डेन चतु ञ्ञा- 
प्रमाणतः । मडहाग्निकारको रोग सड्रप्तः प्रयोगराट् | 

सततं सन्ततान्ये दय स्त, तोयक चतकान् । ज्वरान् श्वन् 

निहन्त्याशु भास्कर स्तिभिरं तथा । कासं श्वासं प्रमेहञ्च 

सोय पाण कामलाम् | सहयो चयरोगञ्च बर्ञप- 

द्वकयुतम् | ज्वरकुञ्जरपारोन्द्रः प्रथितः एविदीतके” ` 



ज्वर् 

उवरकेशरिन् ४० ज्वरय तदरूपगजख केथरोव इन्त लात् 
“शुद्गखतं विषं व्योप्ं गन्व' तिफलमेव च | जवपाल- 

शम सत्वा श्टङ्खतोयेन महू येत् । गुञ्चामात्ा वटौ कायां 

` बाखानां सपेपाज्लतिः | सितया च शमः पोता पित्त 

उ्वरविनाशिनौ । भरिचेन प्रयुक्ता सा सन्निपातज्चरा- 

पधा । पिपपलीजीरकाभ्याञ्च दाङज्वरविनाशिनी। 

ख्वरकेशरिनामाय' रसो उवरविनाशनः" मेषञ्यर्० 

उक्र च्मौष्रधमेरे | 

छ्वश्न एणज्वरं इन्वि ह न-अभलष्य के रि टक् | शचुड्व्यामू, 
रेवाश्तृके रेज्चरनाशके विरगन्दाथे° । $मङ्जिष्टायां सनी 

डोप । राजनि° 

चवरधूमकेतुरस ए ज्वरख ॒धमकरेठरम्निरिव दाइकत्वात् 
कमे० । ८भगेत् सं तखदरफेनं हिद्ग लगन्व' 

परिमद्यं यत्नात् । नव च्वरे वज्नभितं लिषद्लमादरीम्ब्- 
नाऽयं ज्वरघूमकेतुः"” मेषल्यरण उक्तं चौषधभेरे। ` 

ज्वरनागमयु रचुणं न° चवर एव नागः सर्पञ्चख सयुर 
दव हिसकतवात् कसं ° | 8 

` “लौ हाभ्वटङ्गनं ता' तालकं वक्कुमेव च । शृब्च- 
तं गन्कञ्च शिय् वौजं फरलिकम् । चन्द्नातिविषा 

पाठा व्वा च रजनोदयम् । उशौर' चिलकं रेवकाठच्च 

सपटोखकम् । जोवकभेभकाजाजगस्तालीथं वंशलोचना । 

कण्टकारीफलं मलं शटौपन्' कटुत्रयम् । शड्चौ 

सत्वघन्याकं कटुका च्तेवपपेटो ¡ खक बालकं विल्व' 

यौमधृखमं सुमम् । भागद्वयं खं॒रेयं ` लब्धजोरख 
चकम् । तत्समं तालघुष्मञ्च चेः दण्डोत्यलास- 
बम् | कैरातं ततृखमं रेयं तत्खम' ₹पलाभवस् । 

खतः समाख्यातं ज्वरनागमयरकम् | प्रतिक्षमितं- 

वाद्य युक्तया वा रुचिवद्धनम् । सन्ततादिज्र इन्ि- 

साष्याखाध्य" न संशयः । च्चयोद्धवञ्च घाठस्य' कामशो- 

कोद्भवं च्वरम् । भूतावेशज्वर ञ्चे मभिचार खर्वम् । 

दाहशोतच्वर' घोर" चातथ्यो दिषिष्धं यम् । जोखश 

पिषभं खवे' खो हानसदरं तथा । कामलां पाण्ड रोगश्च 
शोथं न्ति न संशयः । श्वं तृष्णाञ्च कासश्च छला- 
नाद्लै चयं तथा । यलतं ल् मलञ्च आमवातं निहन्ति 

च | लिकडकटौलादपाञ्चानां खूलनाशनम् | अलुपानं 

` भौतजलं न देयच्चव्णवारि्ा”मेषज र” चक्त शौषपमेदे 

उ्वरबलि इ च्वरथान्यं देयो बलिः आक । मेभ- 

च्घर० उक्घ ज्छरगाशक्रे वलिभेरे ततृप्क्ञारो यवा 

<< वा० भाग ४ 
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ज्वर् 

““ज्च रामयग्ड ङो तद्य इद्टिभिनेवभिः ठतम् । तणडले 
रोदन तैन कुयात् एत्तकं शुभम् । तं हरिद्ावशि- 

घ्ाङ्क' चदुःपौतध्वजाखितम् | इरिद्रारसपूषांभिः 

पटिकाभिचतद्धभिः । भक्डिति' गन्वपष्माद्यैरवकीव्यं 
विजयेत् । रव दिनबयं कुयात् ज्वररोगो प्ान्नये” 

(ओदनेन पत्तलं निम्म्य वौरणचाचिक्षायां संख्याय 

इरिद्राभिरवलिष्य चदुःपौतपताकाभिरलङ्कत्य मन्ब- 

षुष्पादोरवकोयं 'रिद्रारसपूणाशचतच्तः पटिकाश्चतः- 
कोणे संख्याष्याः) | एटिका अश्वल्यपन्नरचितटोङ्कग | 

न्योऽपि प्रकारो विधानपारिजातादौ दश्यः। 
१ १ * क 

ज्वरमेरवचृणं न उ्वरख भैरव इव विनाशक्तवात् कमे | 

^"जामरं ब्रायमाणाच पिचमर्हो इरालभा । पथ्या 

छस्त' वचा दारु व्यादो ष्टद्भो थतावरो। पेट पिपूष- 

ोमूखं विशाला एषकर शटी । मृवो शब्णा इरिद्रे ह 
लोघ्रचन्द्नरुष्ककम् । कुटजद्य फलं वल्कं योमधक- 

चिल्कम्  चाभाञ्जनं बला चातिविषा च कटुरोह्णो | 

स्षद्यो पञ्मकाश्चच यमानो अालपणिका। मरिचं चा- 

ऋता विस बालं पङ्कख पधेटी । तेजपल्र' त्वचं घालरी 

एञ्जिपष्यी पटोाखकभ् । गन्धक' पारदं लौ इमभ्नकञ्च 

मनःशिला । एतेषां सर्मभागेन चणमेव विनिर्दियेव् । 

१दङगं ' प्रलिपेत्तव चेः भनि स्वसम्भवम् । मालामख् प्रबु 
ञ्जत उदा दोषबलाबलस् ¦ श्चखं मेरवसंशनन्त ज्वरान् 

इन्दि न संशयः! एवन् देषांथ विविधान् समस्तान् 

विषनज्वरानृ । दन्दजान् सच्चिपातेाल्यान् भानक्षानपि 

नाशयेत् } प्रातं तेशतद्धौव सौम्यः तौच्छभथापि वा | 

च्न्तू्गतं बदिः स्थश्च निरामं साभमेव च | उ्वरमष्टविघ्ं 

न्ति साष्याषाध्य' न संचयः) नानादेशेाङ्व्धौव वारि- 

दोषभवं तथा । विख्द्गमेषजभव च्वरमा ष यपेाषति | 

खग्निनान्ट्' यश् सोहा पाण्डरोगभरोचकभ् । उद्- 

राण्ठन्तर्टदधिद्च रक्तपित्त' तलगामयक | शचयथुद्ध शिरः- 

शुखं वातामयरुजां जयेत् । ज्वरमेरवसंशन्तु भैरवेण कतं 
अमम्" मैषच्यर०° ङ्ग सौ षधभरे । 

ज्वरमैरवरस ए० ज्वरे भैरव शय नाश्कल्वात् कर्णा° | 

“(लिकट् निफला ठद्खविषगन्कपारदम् । जेपाश्च समं, 

भदयै द्रोचपष्मीरलेदिनस् । वाम्ब लेन खम सारद श्ा- 

जितां वटौम् । इद्रबुलं शिखरिणो पथ्य देयं प्रबल्मतः । 
नवच्चरः लिदोषोलय जीखंञ्च विभभच्वरम । दिनेकेग 
नि्न्या्ठ रसोऽयं ज्वर मेरवः"मेपश्र, खक्ष आ भधभेरे। 



ज्वर [ ३१८० । ज्वरा 

उ्वरमातङ्गकेशरिरस ए ज्वर एव भातद्गो गजस्तत्र केश- 

रौव कम्प °। 

«पारदं गन्धकं चैव हरिताल' सभाचिकम् | कट्- 

त्रयं तथा प्थ्याच्चारौ हौ रेन्वषं तथा। निम्ब 

विषश्षट ञ्च वीजं चित्रकशेव च । णषां भाषमितं भागं 

खाद्य' प्रति सुसंखतम् । माघं कानकफकं विषञ्चापि 

दिमाधिकम् । नियं ख्डोसखरसेनेव शोष्येत्तत् प्रयत्नतः । 

साद रत्तिप्रमासेन वटी काया सुशोभना | सवंज्वर हरौ 

चधा मेदिनो दोपनाशिनो । अमाजोणेप्रशमनौ कामला 

षाण्ड रोगहा । वद्धिदी्निकरो चैषा जठरामयना- 

शनी | उष्णोदकादुपानेन दातव्या हितकारी । 

भाषितो लोकनाथेन च्वरमातङ्गकेशरी'” मेषञ्यर० उक्त 

ऋौघधमेरे । 

उ्वरमुरारिरस ए० ज्वरो खर इवाषठरमे द्तद्यारिः कम्र | 

“'शुद्धख्छतं शुद्गन्ध' विषञ्च दरटू एथक् । कथेप्रमाणं 

कर्षा ̀  लवङ्ग मरिचं पलमर | एड कनक्वौजच्च पल- 

इयमितं तथा । लिष्टता कर्भमेकञ्च॒भावयेहन्तिका द्रे: । 

सप्रघा च ततः काया गुधोगुञ्जाश्टता शुमा । ज्वर 

सुरारिनामायं रसोज्जरकुलान्तकः। अत्यन्ताजीणे- 

पे च ज्वरे विषटश्भसंयुते । स्वाङ्ग हणोग॒लमे चा- 

मवातेऽच्छपित्तकरे । कासश्चासे यच्छरोगेऽप्य दरे सठेस- 

मपवे | ग्टध्रखां सख्धिमच्जस्थे वाते शोथे च दुस्तरे । 

यक्छति ज्ञीषरोगे च वातरोगे चिरोलिते। अष्टादश 

करोगे द्धो युहविनिभ्मिःतः' मैषच्यर० उक्ते 
ऋौषधमेदटे । 

च्रगूलहररस ए*ज्बरख्य शरूलं गेदनां हरति ह-अच कमे 

““रसगन्वकयोः कत्वा कच्जलौ भार्डमध्यगास् । 

नत्राघोवदना ताखलपालमौ' -संरुध्य श्रोघयेत् । पाद्ाङ्ुठ- 

प्रमाखेन चज्ञयां ज्वाेन वां दहेत् । याभद्वयं ततस्तस्य ' 

रसपानं समाहरत् । चणवेद्रततियुगलं तृतीयं वा 

विचच्चणः | ताम्ब लोदलयोगेन दद्यात् खर्वज्चरोष्व्स् । 

जो रसेन्बवसं लिप्रवक्राय ज्वरिष्छे हितम् ! सख्ेदोद्गमो 
भवत्येव देवि ! सेय पाम । चातधकादीन्ु विष- 

भान् नवमागाभिनं ज्वरम् | साधारणं सद्चिपातं जय- 

व्येघ न संशयः । जवरशल्रो नाम रसोऽयं सषदा- 

इतः”? मेष्जर० उक्तं ओौघधभेदे | 

ज्वरसिंहरस ए ज्वरख तद्रपगजख लिह इव इन्त त्वात् 
कमे । मैषज्यरलरावलयु्ते च्मौप्रधमेदे | तङ्खच्णं यथा 

“पारदं गन्धकं तालं भङ्खातकभमयेव च । बज्ञोचीर 

सभायुक्तमेकलर च विभदेयेत् । स्डत्िकाभाजने स्थाप्य 

शदितव्य' विचन्तणोः ! अग्नि" प्रज्वा लवेत्तल्, प्रहरष्टय 

संख्यया । शोतलं खलयेत्तनन भावना च प्रदीयते | 
> [1 [न] 

ष्टङ्गराजरसेरन्र गख्डदूवाभवे रसंः | विल्रकद्य रसे 

नापि भावना दौयते पुनः । पञ्चात्तदध येद् यज्ञात् 

कूपिकायाञ्च धारयेत् | ज्वर उत्पद्यते यस्यं चतय चापरे 
पनः | मायेकञ्च रस देय' तत्क्तणाच्नाशयेच्वरम् । 

ज्वरशान्तेः पर पथ्यं देयं स॒द्गौ दनः पयः | ज्वरं 

रसो नाम सदेज्वरविनाशनः'* । 

ज्वरहन्तु लि ज्वर न्ति इन्-ठेच। ज्वरनाथके 

स्यां डोप खाः च रमद्धिष्टायां राजनि | [इारा-। 

ज्वरार्नि ए ज्वरः अग्निरिव सन्तापकत्वात् । चआाधिमन्यौ 

ज्व गाङ्ग, शरस इ० जनरस् गजद्धपख्य अदश इव प्रति 

रोधकलत्वात् कम्प्र । मैषक्यर० उक्त व्यौषधमेरे स च 

नानाविष्र यच्चा 

“द्ध तं विष ग्व धृततं वलं निभिः समम् । 

चतय दियं व्योषं च्" गुञादयं हितम् । जम्बीरस्य 
च भव्जाभिराप्रकस्य रसेयुं तम् । च्वराद््शो रो 

लाम्त्ा . ज्वरान् सर्वान् निद्न्ति बवे । (श्योधं मिलित्वा 
दियणम् । ) ( अयं भेदि ज्वराङ्क शो नाम्रा खातः |) 

न्योऽपि तत्नैव उक्तो यथा ““रसख्य हियुं गन्धं गन्ध- 

वल्यञ्च र्नम् । र्तुल््यं विषः योज्य" मरिचं पञ्चधः 

विषात् । कट् फलं दन्तिदीजञ्च प्रत्येकं सरिचोड्दितम् | 

च्वराङ्क थो रसोद्ोष चणेयेदतिचिक्त्यम् । माधरेकेन 
निहन्त्याशु ज्वरं जौखं' त्रिराष्जम्'" । अलाचुद्धपमालं 

शरादीनां निपीय गलित्वा किञ्चिञ्जलं पिवेत् | 

अन्यविधोऽपि तल बोक्तो यथा 

““ता्रकाद् दियं तालं मदेयेत् दषवीटूवैः। प्रष्टेट् 

भूधरे शोत वजच्ोरेण मदयत् । प्रषटेत् भधरे पञ्चात् 

प्रञ्चरुञ्धाभितं भवेत् । ऋआादरेकष्य रसेनेव सर्वज्वरनिञ- 

न्तनः | रेकाह्िकम् दयाह्िकञ्च बर्हिर चादठुरा- 

हिकम् । विषभञ्चापि शौताद्यं ज्वर" हन्ति ज्वरा, गः” 
ऋखन्यविधोऽपि तल्नौव ^शुद्धख्ध.तं तचा गत्धं कषेमानं नयेद् 
बषः । मल्नौषधं टङ्नच्च हरितालं तथा विषम् । 

 -रसाद्धं ̀  मदयेत् खल्ले श्टङ्कराजरसेन त॒ | लिदिनं भा- 

वनां दत्वा चतुर्थ वटिकां ततः | कुर्थाचचष्यकमानाञ्च 

पिप्मलोमधुु युताम् | एष ज्वराः थो नामं विष्रम- 

| क प नन न्कक + . 



ज्वरा 

ज्वरनाशनः'› मद्ौषधादौीनां चतुणां प्रत्यकं रसा- 

इम् । अन्विधोऽपि ^सरिचं टन शङ्कुचणे' पारद्ग- 

ग्खकस् | शोधितः बह्यमरुलच्च भागमेकं विनिःच्तिपेत्। 

गुञ्चामाला प्रदातव्या ना गवङ्ञीदलेः सह । ज्वराः शो 
रसोदा घ ज्वरमष्टविधं जयेत्"? चऋन्यविधोऽपि ““वि- 

भागतालेन तच्च तास्नः रसन्च॒ गन्छञ्च समोनमायुः | 

विषं ससं तद्दिगणचच ताण लिसप्रवारच्च दिवाकरातपे 1 

संमदं निम्ब् सरके चेः युञ्चाप्रमाणं सितया सने- 

सम् । ज्वरा ओोऽयं विमिधप्रभावो ज्वरं निहन्यष्टविधं 

समयम्*" मीनमायुः भतखपित्तम् । ` [राजनि०) 

वराङ्ग श्लौ ज्वरस्तद्वाघनमङ्गमद्याः डेष । भद्दन्तिकायां 

ज्वरातिसार ए< । ज्वरयुक्तोऽतिखारः । ज्जरयुक्त अति- 
साररोगे ततृखद्पा द भैषच्चर० उक्तो यथा “पित्तञ्वरे 

पिनत्तमवोऽतिशारस्तथातिसारे याद् वा ज्वरः खात् | 

दाष दष्यस्य समानभावाच््वरर्गतसारः कथितो निष. 

ग्भिः”” । “च्वरातिसारयो सक्रमन्योन्य मेघजं एक । न 

तन्दिलितथोः. क्षग्यादन्योन्य' बद्धं येद् यतः | प्रायोज्चर 

र भेदि, स्तम्भनन्त्वतिसाररुव् । ऋतेाऽन्योन्यविर्द्ग- 

त्वाद् वद्नं तत्मरख्रम् । ज्वरातिसारिणामादौ क्यात् 

लङ्चनपाचने । प्रायस्तावामसम्बक्रं विना न भवते 

यतः} ज्वरातिसारे पेयादिक्रमः खाह्नङः[चिते हितः । 

ज्वरािसारी पेयां वा पिवेत् साक्छां उटतां नरः" | 

ज्वरान्तकं ° ज्वरस्यान्तक इव ज्वरमन्तयति वा अन्ति 

वल् वा ईैतण्कम्रं °| चारण्ये नेपालनिम्ब (सो'दाल) 

राजनि | ज्वरान्तकरसः | 

क्वरान्तकरस ए° ज्वरखान्तकः कभ° । 

“भाख्करोगन्वकः सजे देवी विडङ्गतोच्छकम् । 

शोखितं गगनद्चव द्करञ्च भद्श्वरस् । 

स्वादिगयभव्य' मघना शुका ददा । _ चाठथेक 

त तोयञ्च ज्वर सन्ततक' तथा । आराभचञ्चर भतकतं सव- 

ज्वरमपोहति?" भेप्जर० क्तो व्यौषधपेदे। अतर 

सर्जरसः, देवी सौ राष्ट तिका, विहङ्गः खणमाचिक , 

पुष्करं रसाञ्जनं, च्श्वरं छवणम् अन्यत् द्गमम् । 

ताख््राटोनां समभागचेः भनिम्बादिकाधन भावयेत् । 

भनिम्बाद्यटाद्शद्रव्याखि स्वेदूव्यतल्यानि आावशिष् 

काथं लता दिनन्नयं विभाव्य विशोष्र मधुना विमद 

अनुरूपं जिद्ेत्'” 

ज्दरापहा स्रो°ज्वरमप इनि शर+-हन-ङ ६ैत (गेल ठ) 

[ ३१८१ ] 

भूनि- 

ज्घल 

१ विल्वशुण्ठ पराम्, र२षिल्वपलदराच्च । शच्वरनाशके लि° । 
शब्द् च° | 

ज्वरायम्ब पए ज्वरसखारिः कम्र । 

“क्वः तानः रसं गन्धः विष्ञ्चोति सम 

समस् । हिगुं धृततेवीजञ्च व्योष पञ्चु्यं मतम् । 
जलेन वटिकां कुव्याँद् यथा दोषानुसाद्रतः। 

जशारिनाभेदं सवे्रविनाथनम् । वानिकान् पेन्ति- 

च्छ्भ्नः 

कांचेव श श्िकान् साचधिपातिकान् । विषमाख्यान् इन्द - 
जां घादस्वान् विषमजञ॒रान् । नाशयेन्नात चन्द् हो 

दच्मिन्द्रा्नियेया । बी द्ानं यङतं गुलममग्निमान्द्य 
सथोधकम् । कासं चासं तुषां कस्म दाह शतः वमि 
भ्वमिस्”” मषजर० उक्त आौ षघमेरे। 

ज्वरारिरस न° ज्वरखारिः कम्रं ° । 
“्द्रद्बलिरसानां शुखनागाभ्वकाणास् श॒भ- 

विटकथिलानां सवैमेकत्र योज्यम् । विपिनच्टपद्- 

लोल्यं भावितं शोषयेत्तम् दिवसदशसमाप्तौ रन्तिकेकाद्च 

क्यात् । रकेकां भक्तेयदद्छय चादर क्ड'रसेयु ताम् । 

दत्तमाल्र' ज्वरं हन्ति ज्वरारिः स निगद्यते । सवेशल- 

विनाशौ च कफपित्तविनाशनः*। नैषलवररण चक्र 

द्ौषधमेदे। सव" (सोदाली) पलररसेन दशदिनः 

भावयित्वा गुञ्चाप्रमाणमाद्रं करसेन देयम्” }` 

उव राशनिरस ° ज्वरखाशनिरिव नाशकत्वात् क° । 

“वं गन्धं सैन्धवञ्च विषं ताख' सम भजेत् । सर्द 

च्यम लौ ह' तत्समं चयं मश्चकम् । लौहे च लौ 

दण्ड च निथुंण्ड्ाः खरसेन च । मर्दयेत् यत्रतः 

पञ्चान्ारिचं तदुल्यकम् । पर्णेन सह दातव्यो रसो 
रत्तिकसन्दितः। कासं चासं महाघोरं विभ्वमाख्य 

ज्वरं वमिम् । धाठस्व प्ल दाहं ज्वरदोषं चिरोद्धवम । 

यलद्चलमोद्रङौ हश्वयथु ञ्च विनाशयेत्" भेषज्यरण्त्तो 

ओओ षघभेरे । [ ज्वर शब्द् उदा० । 

ज्वरित त्रि°ज्वरः संजातोऽख्य तारका° इतच । ¶ज्वरयुक्तो 
ज्वरिन् ति° ज्वरोऽस्यख इनि । ज्वरयुक्तं स्यां ङोप् । 

उल दीप्तौ चलने चच ज्वा. पर सक सेट् । ज्वलति 

अज्वाखीत् । घट . उ्वलयति । .ज्वला० ज्वलः, 

ज्वालः । "जज्वाल लोकस्यितये सं राजा” भट्िः। 

““जागन्तिं लोको ज्वलति प्रदीपः सखीगणः पश्यति 

कौतकेन । दह्हसेमाल' कुर नाय ! वेयं" बुभ्चितः. 
किं दविररेष भृडमकं  उङ्गटः। 



ज्वाला 

उदादिपूवेश्ख दत्तदुपसमेदोव्यावुक्ञदोप्रौ । उख्बलः | 

ज्वल लि ज्वल-दोप्रौ वा चच | दौर्चिविशिषटे । [डेम° | 

ज्वलका स्न ज्वलतीति ज्वल-बा० बन् | अभ्निभिखायां 

च्वलति इ* ज्वल-भागे शतिप॒ । च्वलनक्रिवायाम् । ““ग्डा- 
जते” इत्याद्युपक्रम्य रकादय ज्वलतिकमांणः निच 

२।६। उक्तम् । 
ज्वलन बि. ज्वल-ताच्छोल्यादौ युच । शदोप्रिशोले, र्गङ्गौ 

९चिन्रकटच्चे च एु* अमरः | 

च्दुलनाश्मन् इ* नित्यकमे. । षं कान्तमणौ राजनि° । 

ज्वलित लि° ज्चल-क्त । शदग्धे रदौ च । 
ज्वलिनो स्तौ ज्वल-वा" इनि डीप । मृषौलतायां राजनि 
ज्वाल एसो च्वज-ण। {अग्निशिखायाम् अभरः । रद्रि 

उक्तं लि । श्दग्धान्नं सत्नी थब्द्च, | भाषे चज । 

४ दोप्तौ इ०। 
ज्वालखरगद् ए ज्कखगदंभार्खे रोगे राजनि° । जाल- 

मदेभशब्ट् दश्यम् ज्वालागर्दभामयोऽ्यन् राजनि° | 

ज्वालाजिद्ध इ" ज्वाला धिखेव जिह्का य दाहयवसतुलेह- 
नसाधनत्वात् । १वद्कौ डेम° तन्नाभना ङे चिबक्े च | 

ज्वालामालिनो खौ ज्वालानां गिखानः माकाऽख्यख इनि | 
खेप । देवोभेदे । नन्मन््रादिकं वन्त्रसारे छच्च' वथा “खो 

नमो भगवति ! चवालामाचिनि ! म्टक्रग्परिहते ! ङ 

कट् साङा" तनाङ्कन्याषः | ५खो' नमो इदयं परो" 
भमवतोनि चिर: खतस् । ज्वालाभालिनोति च भिखा 

चग परिडते ततः । वम लाहास्तमिलय्ञ' जालि- 
युक्त न्धासेत्तनौ । प्रयोगस्तु ओ नभो हृद्याय नम 
प्वादि “अभ्च्लो नियवच्चौव जपेनन्न' जपाच्जवी | 
जपेद्टख इच्छन्त त्रयो विं थतिवाच्चरान् । प्रत्यहं शाघने 
सिद्धिमाददाति न संशयः। खतिमालेख ते मन्त्री 

रिपून् श्वन् विनाथवेव्” । ` 

ज्वालामुखो स्त्री पौठस्यानभेरे। “ज्वालाहख्यां महाजि्धा 

देव ! जन्धततमेरवः । खभ्वबिका सिद्धिदानाश््ौ सनौ 
जाङन्बरे ममेति" तन्त्रसु । रविद्याभेदे “ज्वालाखखौक्रमं 

वच्छ सा पूजया भष्यवः शुभे । नित्यारुणा भमदनान्तरा 

दमो इापलषसिः । कमा आौभारतो च च्याकरष॑णो 
मेनद्रयपि। बह्काणौ चैव सादे कौमारी परष्णवो 
तथा । वारा चेव मानद्रौ त्राणे ति च पूजवरेत् । 
विजया _ चाजिता चैव भो्डिनी चापराजिता | 
सान्धनो जयनो पूजया काचिका पञ्मबाद्धतः । ज्वाला- 

{ ३१८२ ) ज्वाले 

षो च संपूजयरा विषादिहरणं भवेत्" । गार" ए | 
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ञ्वालावक्त इ० ज्वालेव वक्रभद्छ । शिवे ब्रह्म" । 

ज्वालिन् इ ज्वल-थिनि । १भिवे “शिख्डो सण्डो जटी 
च्वालो मन्ति जोमू्गो बली" भा० अतु. १७ ख, | 
रशिखायुक्तमात् ्दोशनियुक्ते च लि° सिया छप । 

ज्वालेश्वर ए मत्खपु० उक्त तीधैभेरे । 

इति ओीतारानाथतकंवाचसख्तिभटाचार्ययनिर्िते 

वादस्पमत्ये जकारादिशब्दार्सङ्लनम् । 
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भे 

भाकारो ( 
च्ञारणस्थानं तालु खाभ्न्तरप्रयल्ः जिङ्खामध्येन ता- 

लूनः स्यथः । बादाप्रयलाः संवारनादधोषामहाप्रा- 

खच । सातु कान्यासेऽख वालकराङ्कलोभृके न्यखखयता । 

अख ध्ये यद्ूपं काभभेदतन्त्रे रक्त यथा “भकारं 

परमेशानि } कण्डनं मोचद्ट्पिणोम् | रक्रविद्युः 

ज्ञताक्षारं सदा नियुणसंयुतम् । पञ्चदेवभयं वसं" 

षञ्प्राणाताकं शुदा । ल्रिविन्ट् सद्ितं व" लिशति. 

सितं तथाः वर्थोङ्ारतन्त्रे तदधिष्ातुदेवताष्पं 

यथा “ध्यानम प्रवच्छामि ष्टणुष्व कमलानने ! । 

सन्तप्रहेमवणाभां रक्तास्बरविभभिताम् । रक्तचन्दन 

लिघ्राङ्ग रक्ञमाल्यविभूषिताम् । चतं भजा देवीं 
रन इारोच्न्वलां पराम् । ध्याता . जद्ञखद्हपां तां 

तच्छन््र' दशधा जपेत्” | तख वाचकशब्द्ाः वशांभि- 

घानवन्न्े चक्ता वथा “को भङ्कासे युटो मार्गी भशरो 

बाः खखनः | अजेशो दाविौ नादः पाथो जिह्ञा 

शलं स्थितिः | विराजेन्द्रो षर; कर्वशः 

नादजः कुहः(कजः) । दोरबा्रशोष्धपं ्याकञ्ितच्चच- 

श्चलम् । इखंखो नष्ट च्ाकवान् विकटा काच 

शण्ड (ङ्ग)लः। कलहसपरिया वामा वामाङ्कलद्च- 

पथकः | दकहारोऽङ़हासश्च पारा बञ्जनसखर” 
माला्ते तख प्रथमविन्यासे फलख्क्त' छ.रण्टो० “भीतिं 
जो भिल्लचामं भवभरणक्षरौ भजौ ठटौ खेदेडःखे" । ̀ 
शु" भाट-संहृतौ ड । ।भच्छरावाते रनष्टं श्जलव्ैखे 
अब्द्र० $भ्रिर्टोये ५ देवरौ दैत्यराज ध्वनिभेद 
स्खश्चवाते च भेदि । [परमेशानि ! "` काभयेचत° । 

अकार ए भा+खा्ये कारप्रलयः। भाखख्पे वे ^“भाकारं 

भकगभरगायमान नि° कगकग+अभूततद्भावे भ्टशा० क्य 

शानच् । देदोष्याने | ““मयूरवर गामिनीं वरद शुद्व- 

वयात्कटां रणत्ृकणितषर्ष्टिकां निथितशक्तिडहस्तोद्य- 

लाम्। प्रभानिकररश्िभिभीगभगायमानांशुकां नमानि 

चडसम्धवां लिदशशलु नि णाभिनोस्'” देवो ० । 
आगति अन्य कटिति+षो* । शोषाय यब्ट्ावेचि, , 
आङ्गार ए० कानिवयवयक्तथन्दशय कारः लष | श्वनरादि 

शब्द् । “लन्द् शद्धितपांएवः परिपतन् हार | 

{ ३१८३२ } म्प्र 

भञ्ञाभरुत्*अभरुश* | ततः तार” इत् । भङ्कारिति 
तच्छब्दयुक्तं लि । रजलकणव्ेणे च शद्ट्र० | 

भड्गरिणी स्तो ६स° । गङ्गायां भिर श्वरे उदा० । 

कडइ.ता सलौ तारादेवतायां ५भकभारी भाक, ता भिह्लो भरो 
भका रिका तथा” तारासङखनाम। 

ऋडः.ति स्तो भम् इत्यव्यक्तशन्द्ख शतिः ल-ज्तिन् । 
कांखारेरध्वं नौ शबदार्थचि° | 

ञ्छ स्तौ भामिति लत्वा कटति कट-ड | शष्वनिभेरे, 
तथाध्वनियुक्त रेप्रचर्डा निले च शब्द्र० 

भच्छानिल इ० भाव्छायुक्तोऽनिचः। प्राष्टभिजातवाते 
विका भच्छामरुदादयोऽप्यम भाङ्गर शब्द् उद् । 

भाट संहतौ भ्वा०.पर, अकर सेट । भटति खभाटौत्-खभ- 
टौव् । जज्राट |. 

टा सलौ कट-अचच । १ योषु । रमृभ्यासलक्यां शब्दाधेचि° 
भाटि इ" भाट-न् । कुदरत् षे । (काटि) अन्दर, । 
भटिति अव्य भट किप भट् इय-क्तिन् ६त° रादि ।; 

श्थोषे अमरः । ^व््ञा गेषं भाटिति यषनाभञ्ू -. 
करञ्जं जगाम" पदाङ्खदरवम् । 

"भटिव्यन्यसमाकलेपे तदा दोषो न ` विद्यते". “सनः 

सान्दरानन्द्' थति भादिति ज परम्? सा१.द० | 
भाटक उस्न अन्यजवेभेदे “प्रपास्लरण्य भादृकख्य : कूपे 

दोय जयं कोशषिनिगेतञ्च" अनिसं०। , ¦ 
भशभ्कण्ा अव्य, भायत् डाच दिच. पूेपददिलयेषः ,। 

१अव्यज्तथ्ट् मेरे रतच्छबद यक्ते “र्ै' भभशामू तसा - - 
सौत्तालवनेधिव""भा०मो०१९ अ ०] र्भायत्कारचब्द्मेरे च । 

ण(न) त्कार इ* आन (ख)दिलयव्यक्ञशब्द्ख कारः ल-षञ् । 
कञ्यादिष्वगौ । "उदे लद्भुजकतिकद्कयभण(न)- 
त्कारः थं वाग्यं तास्” कालिदाचः। “उद्धे जयति 

दरिद्र परशद्रागणनभाथत्का रः?” चद्खटः । 
अम भच भ्वार पर० सकर रेट) भामति अभाभौत् ' ज~. 

काम । उदित् भामित्वा-भान्ला | आन्तः | 

कम्प ए० लन्फ+एषो०।(भापदिया पडा) रम्फो . से चछाश्ीने 

खंपातपतने जटाधरः । भावे ख | वनाय सनी “एच्छा- 
श्फोटदलतसशचद्विवरः पातालभाष्काच्च ताः” मह्ावीर, 

भश्पाक उसी भास्यन याकायतिः खा+-से+-क | १वानरे 

शब्द् च° | ख्यां जातित्वात् डोष् । । 

भस्प्राशिन् ए० खस्य न जले स्ते चछया पतनेनाश्राति अश- 

णिनि । भवृद्छरङ्गपचिणि जटाधरः च्जियां डनैष । 
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अम्पिनि ए कम्म-शचस्तययं दनि | वानरे शब्ट्र* | 

भ्र ् ऋ-अच् | निभोरे उन्यान्निम॑ते जलप्रवाहे। 

` तदुद्कृचो भवन् प्रभाकरचक्रश्चसिमातनोति यत्” 

ॐ |. नश्च स्त्रील भरत आह ततः टाप गौरा. 

डगेध वा । ““विषुपुलिनाः कच्लोलिन्यो नितान्तपतज- 

गतवद्वत चिक्ोः गलाः सन्द्रद्मा वनराजयः” 

प्रनोध्च° ।२तारिण्यां स्त्री डनेष् भड्.ताथबरे उद्ा०। 

भच उक्तौ भत् खने च तदा* परण सक सेट _। 

अभरत् । जजभचं । 

मच्छ रक्तौ मद्यने च तदा० प्रर सङकर शट । कति 

अभरत् । जभ । [अभा्भोत । जभ । 

अभ उक्तौ भत्यंने च तदा परण सक सेद । भाति 

भोर ० भभो-करच्। (काज) दति ख्याते ¶वाद्यभेदे 

पटे, कलियुगे, भनदमेदे च। श्वद्यभेदे शनी 

ङोप् मेदि । ६ैवेनननिभ्ितिदख्डमेदे एु° ५काञ्चनोष्णोधि- 

स्तत्र नेलभभोरपाणयः'? भाग्भो्दत चर | ऽबेष्यायां 
स्त्री लिका्टाप् । ८तारादेव्यां खली भङ,ताशब्टे उद्ा०। 

वाद्यभेदे स्त्री णन्ट्र०्गौ राण्डोष् ।!०पाकसाधघने लौ ह- 

सये (भारा) इति खाते पदार्थे पु रल्रना० । भभोरः 
द्ाद्यं शिद्मखय वा उक । काभोरिक तदादनशोे विर 

प्ते अण् । काभर तत्राय तिण्खा्े क | भभोरिका 
तारिणयां भङ्क.ताशबदे उद्1०॥ 

आभ्गोरक ए भभोर+संन्नायां कन् । कलियुगे लिका° । 

भभारावती सलौ करः शम् दभेदोऽसूयसख भदप् मख वः 
संत्ायां पू्ेपददीषेः । गङ्गायां भिरशटो शश्रे उद1° । 

ऋभरिन् इ° कभरोऽस््य षनि । भिज ^“ गदौ लव 

शरो चापौ खङ्ाङ्घो भरौ तथा"? भा० भा०३८६अ। 

भभोरोक ए" भभा-र्कन् फफरोका० नि०। शरीरे 
उज््वनदट्° । [ ास्फाङने शब्दायेचि° 

लज्छला स्त्रो ज्वलन्तः ज्वलति च एषो० । हस्तिक- 

भला स्तो भारा-षो ।१कन्यायास् श्ातपोच्छौ च मेदि 

अल्ल षुस्तलो भाक किम् तं लाति ला-क रस्य लः । ५भद्लो- 

मनु राजन्याद् ब्राद्यान्निच्छित्रिरेव च” मनृक्त सव- 

सीया ब्ायचलियाव्लाते जातिभेदे । -भह्नामलुनटा- 

यव प्रा शस्त्ढत्यः | द्यूतपानप्रसक्ताच जघन्या 

र।जञसौ गतिः" । मनुना वद्य शस्त्रड्तित्व (नेटाको) 
सक्तम् ५^तन्र भना यषिप्रहरणाः" कल्ल क° । «तन 

कृद्धानटा भाः छता वैताविकास्तथा'' भा.ख०४यन् 

भारति 
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भल्लक न° भा्व-किष् तं लाति ला-क संन्नायां रख लः। 

वाद्यभेदे कांखनिर्भितकरताले ““शिवागारे भाङ्घक्च 

ष्टव्यांगारे च शङ्खकम् । दुगा गारे वंशिवाद्य मधुरौ च 

न वादयेत्” ति° त° । तन्ना स्तनी शबदाधेचि । 

गौरा, ङष्। 

भल्ञकशठ एःस््नो भज्ञसतृस्ठ दः इव कणश्डः कण्टस्लरोऽदख । 
पारावते इारा० स््ियां जातित्वात् ङीष् । । 

भल्लरा स्त्री कभति भाज-अरन् षो | {भाकीरवाद्ये 

वाद्यभेदे २्डद्ड क श्वाचककेशे मेदि०४गुद्ध, ५केदे च 
अजयपाचः । गौ राडनेष् । भक्ञरोत्ययलाये | 

मल्लिका स्तौ क-ख. ल् एषो.!उदत्तं नभठे २द्योते श्दीप्रौ 
च शव द्ा्चि° । 

भललोभकं न° हज्ञोषक+-एषो०। दल्मेटे “भङ्गोषकन्त॒ खय- 

भेव ष्णः छवंश्चोब नरदेव ! पाथं ** रिषं ०१४८अ० 

भाल्लोल ९० भर-करिप॒ तथा सन् लोलः एषो०। त्ख लासक 
(टे क्ञयार ब॑टुल) हारा | [जाब भाषः । 

भष बधे भ्वागपरण सक० सेट! भषति अभापीत् अभाषीत् । 
भष यहे पिधाने च श्वा उम सकर सेट् । कषति- 

ते अभाषौत् खकणीत् अक्षिष्ट । जभाष जभते । 

अष एरखली भाष-कमेशि घ । मत् , समरः श्न्ियां जाति- 

त्वात् ङोघ “वंशोक्लेन वेशेन भधौरिवाख्ान्'" 

आनन्द्हन्द्ावनचम्म : रमकरे जलजन्तुभेदे “भषानां 

मकरदाद्धि"गोता श्मोनराशौ चकारं कलौखिककन्या 
यु्भलबे भप्रगे वा” सनचि° | 8मकरराशौ “काकं त॒ 
परित्यज्य भाष संक्रसते रविः*मल०तर। भावे क ।५ तापे । 
कररि श्च । ईैखिके, ७वने च न° | दनागवधायां 
श्री शजदाधेचि°। [यम् दाथेचि षकेतनाद्योऽष्यल ¦ 

भषकेतु ° भषो मीनो सकरो वा केत्यख। मदने 
भषाङ्क ए भषोऽङ्कोऽख । $कन्द्पे उपचारात् २तत्- 

छत्वे निरः च हेम । [सिया जातित्वात् ड् । 

भषाशन एसत्रौ° कष्सञ्नाति अथ-लडु । शिशुमारे लिका 

अभषोदरो स्तौ भषखोद्र जन्ास्यानतयास्यखा अच गौरा 
ङघ्र। भ्खगन्ायां व्यास्रमातरि शत्यवन्याम् वि- 

कागडशेषः । साच उपरिचरन्पखय शुक्र ब्रह्मः 

शापेन मत्खयोनिमाप्रायामद्िकायावब्रोभेदख गर्भा 
च्नाता तत्कथा भा° च्या ६१ च्य । 

<मतृप्रियाथेमिदं सौम्य ! शुक्र भस र्डं बय । गिरि 
कायाः प्रयच्छाशु तद्या च्याततं वद्य वे" ।“'दहोला व॒ 



। 

कालि 

लदा श्येनस्त सतृपत्य वेगवान् । जवं परमभास्पाथ 

प्रदुद्राव विहङ्खमः। तमप्श्यदथायान्' श्यनः श्येनस्त. 

धापरः | अभ्वदरवद्च तं सदयो ददहौवामिषशङ्कया | तुख्ड- 

अुद्धमधाकाथे तावभौ संप्रचक्रतुः | बुध्यतोरपतद्रे तस्त 

चापि यनाम(सि | ततलाद्विकेति विख्याता बह्ययापा- 

इराप्सराः। सौनभावमचप्राप्रा बभूव यश्षनाचरी। 
ग््ेनपाद्परिश््ट तदीयं मय वासवम् | जाह तर- 

सोत्मय सादिका सतदखद्प्ि | कदाचिदथ म्यी तां 

नन्व प्रं त्ख्यजीविनः । मासे च दशमे प्राप्रे तदा 
भरतखत्तम ! । उच्जच््,रुदरात्तखधाः स्तौ एमांसञ्च मा- 

हषौ । चचयं भतं तज्ञज्ञात्वा रान्नोऽघ प्र्यजेदयन् । 

काये मतखा इमौ राजन् ! संभूतौ मालुषाविति | तयोः 

मांसं जाह राजोपरिचरस्तदा) स भतृस्ो नाम 

राजासोद्गान्िं कः स्यसङ्गरः। सापसरा सक्तथापा च 

येन समपद्यत | परोक्ता सा भगवता तिष्ैग्योनिगता 

भे ! | माणौ जनयित्वा त्व" शापमोकच्चमवापस्यसि । 

ततः खा जनयिल्रा तौ विशस्ता मतृस्यघातिना । सन्त्यज्य 

भत॒ख्द््पं तत दिव्यद्ध्पमवाष्य च। सिडपिचारणपथः 

जगामाय वराप्सराः । याकन्वा दुद्िता तद्धा मत्. 

खा मतृख्यसगज्धिनो । रान्ना दत्ता च दाशाय कन्य. 

यन्ते भवत्विति । श्पसत्वसमायुक्ता सैः सशदिता 

शखः । सा त॒ सत्यवतो नाम मतृखघा्यभिसंश्रयात् | 

च्छासौत् सा मतृखयगन्धव किञ्चितकालं शुचिद्िता"” | 

भाङ्ःत ए० भाभित्ययक्रशब्दः कतो येन | च्षारभेदे 

धरणिः | तत्राय काङकित दूति पाठः प्रामादिकः। 

भाट ए° भट-खिच-अच् । ¶निङकुञ्ज, रकान्तारे, शत्रणा- 

दीनां भाजने च मेदि रभूग्यामलक्याम् सनी नरः 

8य्चिकायाच्च शब्द् च° । 

भाटल ° भाट-णिच अलच् । वशटापारुलो अमरः । 

ऋाटामला स्तौ 'भट-अच न मला अमला कर्म । भू- 

म्यामलक्याम्+भा(भा)टामला कटा तालौ"इयत भाटा- 
भलेत्यं कपद्भिति केचित् अतरएव^काटामला ज्योतृद्लिका 

च सतिक्तात् सट्थेना” मषज्छर० क्तम् । 

भारिका श्लौ भाटा खार्ये क। भम्यामलक्याम् शब्द् च° | 
कामक नभाम-कमेथि खल् । (कामा ) अतिशयपके - 

दकायाम् शव्दा्चि, । [शब्द्र० । 

भ्रामर ए भन-भावे चञ् तं राति रा-ऊ | तङ्गाणे | 

भलि ए> “खालरमामफलं पिट राज्ञिकालवणान्वितम् | 
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ष्टट' ह्ङ्कयुतं पूतं चोलितं कालिरुच्यते । कालि - 
रति जिह्वायाः ज्ञण्ठत्वं कगटशथोधिनौ । मन्द्" न्द् 
निपौता सा रोचनो वङ्गिरोधिनौो”मावप्र" क्तो परदार 

वु एर का-दइति, वाति गच्छति वा-ड ) (जाड ) 
इ्षमेदे चमरः खाय क। तनार्यै गन्द्रन [शबदाथेचिर 

भिद्य क न° लिगि-खाकन् एषो° । (कङ्का) फलभेदे । 

भिङ्किनी सनौ छिगि-खिनि एषो° । १जिक्िनीरक्ते भावपर 

र्डलकायाञ्च शब्द्र० | [मावप्र 

भिङ्गी स्लो°लिगि-खच् गौःराोप् । जिद्धिनोदच्े (भङ्गा) 
शिञ्ो सती जिच्छा चस्स्ाः अच गौरा० ड | 

भि्गयाम् (भिजिपो का) शवदार्चि० | 

किण्टी सलौ किभिति रटति अच्च षो* गौ ङीष् 
(काटि) पृष्प्रघानदक्ते सरः । 

भिण्टीश इ शष “किरी शवन्द्ा भाङ्ारकारिणी 

भाभा रावतौ" काभोपु* गङ्गास्तवः । 

भिरि स्तौ किरिलव्यक्तण्टोऽस्यद्याः वा° इन् । चिनु 
वा ङयष् | तन्ये शच्ट्र० । [ भिह्पम् शन्द्र | ̀ 

किरिका स्त्रीः भिरीनि कायति शब्द्यते कै-क । 

भिजि ए किरितिशब्द्' लिशति वा. । वाद्यभेदे “वय्टा- 
शब्दस्तथा भेरो खदङ्गो भि्ञिरेव च । पञ्चानां पूज्यते 
बाद्य' देवताराधनेषु च" शब्ट्ायेचि° टतवाक्यम् | 

भिल्ली स्नी° चि्ञति चिल-खच् एषो° गौरा° ष । 

(किकिपोका) कोटमेदे। संज्ञायां क| -्पातपरुचौ 

शवन्त्यांञ्च मेदि । 8तारिण्यां च कड, तशब्दे उदा* । 

भिक्ञोकण्ड एशसत्री भिल्ल तद्रव इव करटः कण्ठखरोऽख । 

ग्ट हकपोति विका° स्त्रियां जातित्वात् डे । 

भी रका खली भिरियव्यक्त रौति वा.ङ्-कक् । भिल्लयाम् 
शब्द् रत्रा०। [च शब्दङ° । 

भ्रु ण्ट ए०लयट-अच-टषो°। कार्ड दभे,रस्तम्बं ,रेयुलभे 
भरुमरि सत्री रागिणौभेे “प्रायः ्टङ्गारव्ला माध्वीक 

मधुरा दुः । रकेव भुमेः वर्थादिनियमो- 

च्भिता | अतो लक्षणमेनखा नोदाहारि विशेषतः ।, 

ददं हि गालिग" छलं प्रसिद्ग' न्टपरञ्चनम्”'सक्गोतन्दा ` 

भूलि ए०१कष्ठकमेदे रदष्टटेवतौ च मेदि०। [जभ्नार भरः। 
भ्र वयोहानौ दिवाश्पर°खकन्सेट. । भयं ति अकारीत् 

भोड इ* युवाकमेदे मूरिप्रः । [जुभुगर३। 
भ्, गतो भ्वा° श्चात्र सक° च्यनिट् । भवते अभाग | 

इति बाचस्य्यं ककारादिशब्दार्धसङ्लनम् । 



ञ्ज 

“जकारोव्यञ्जनवरखं मेदः अड मात्राकालेनोच्धाथयैः तखो- 

त्मत्तिस्थान* नासिका्गततालुष्यानस् तस्योद्धारणे 

जिह्धामध्येन तालुमध्यखय खशः ऋभ्यन्तरप्रयन्ः । 

संवारनाद्घोषा अद्यप्राणश्च वाद्यप्रयल्नाः । 

न्याचेऽख्ख वामहस्ताङ्ल्यसे न्याख्यता । वथेाभिधानेऽख 

वाचकशब्द्ा उक्ता यथा 

“उकारो बोधनौ विन्वा कुर्डलौ सखदोषियत् । कौमारो 

खवँ यख खितो- 

बुद्धिः खर्गाला चभैरध्वनिः। धर्मैकपादः छख्खो 

माटका- 

नागविन्नानौ सव्याङ्कलनखो वकः । 

विरजा चन्द्नेश्वरौ । गायनः पुष्पधन्वा च वागात्ना 

च विरच्ियो"। एतदधिष्ाटदेवीध्ये यद्धपं यथा ˆ“चत्- 

मृजा धृव शण्णाम्बरबिभ षिताम् । नानाद्र 

संयुक्तां जटाञकुटराजिताम् । ईैषद्ग खख नित्यां वरदां 

भक्तवत्सलाम् । रवं ध्यात्वा बह्म्पां तन्दन्तर' दशधा 

जयेत्" वर्थोद्धा रतन्त्म् । रख सखष्टप' यथा “सद्ा ई शवर 

संयक्त' अक्षार श्टण॒ चन्द्रि ! रक्तविदुक्णताकारं या 

स्वय पर कुण्डली । पञ्चरेवमयं व" पञ्चप्राणात्मक' सदा । 

विशक्िसड्हितं वख" लिविन्दुखड्हित सदा” कामधेल- 

लन्त्रम् । तख भान्राटत्त प्रथमो पन्यसे मरणं फलम् 

भाशब्द् प्रमाणं दृश्यम् । [५वाममतौ च मेदि । 

ज इ १ मायने २ धधैरध्वनौ एकाचचरकोऽ। देढे ४एक्र 

अकार ° अ+ ्लद्छमे कारप्रत्ययः अखद्छपे वें 

“उकारो बोघनौ विक्रा" व्थाभिधानम् ' 

इति वाचस्पतये अकारादिशब्दाधे सङ्कलनम् । 

इति ओरोतारानाधतकंवा चस्पतिभञ्चचाथविरविते 

वाचस्पत्य चवर्ग दिशब्दाथ- 

सङ्लनं समाप्तम् । 

[ २१८६ ] ट्य 
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टकारोगयञ्चनवर्थमेदः खद" मालाकालेनोच्चाययं : असखयो- 

बारणस्वानं सड । चअस्ोद्धारणे सबं स्यानेन जज्ञा 
सध्यख स्पथेः च्यास्थन्तरप्रयल्ः । विवारश्चासाचोषा वाद्य 

प्रयता माटकान्यासेऽख दच्िणस्फिचि न्याखता वर्था 

भिधाने अद्य वाचकशब्द्ा उक्ता यथा “टकार कपाली 

च सोमेशः ठेचरो ध्वनिः । शङ्न्दो विनदा श्वो वै- 

ष्णवो वारुखो नरः। द्तस्फिगद्धं चन्द्र जवा भूतिः एन 

भेवः। इहइस्छतिषेदहस्तः प्रभोद् विमला कटिः | राज 

- गिरिम हाधदत्रौ याला उखखो मरुत्” स्य खद्परं यथा 

“टकारं चञ्चलापाङ्कि! खयं प रभङ्ुण्डलो । कोटिविः 

दुद्धताकार पञ्चदेवभयं सदा । पञ्चप्राणयुतं वश्च" च णत्रय 

समन्वितम् । तिशक्तिसड्ितं वणे" त्िविन्दुखहितं वर" 
सद्ा" कामपघेदतन्त्रम् | रतदधिष्ठाटदेवताद्धपं यथा 

“ध्यानम प्रषच्छामि शटणुष्व वरवशिनि ! । माकतौ- 

पुष्मव्णांभां पूं चन्द्रनिमेत्त्णाम् । दशवाड्समायुक्तां 

स्वालङ्कारसंयुताम् । परमोच्प्रदां निग्यं सदा सेरख्खौं 

पराम् । णवं ध्याला बह्म पां तन्छन्त दशधा जयेत्” 

वर्द्वारतन्त्रम् । भालाहन्ते ख प्रथमोपन्यासे खेदः 

फलम् । भशवे प्रमाणं दृश्यम् । | 

ट ए टल-ड | १वामने र्पाटे ३निःखने च मेदि । 

टक ब च॒ उभ, सक० सेट् इदित् । टह्यति-ते अटट- 

इत्-त | ८““ट द्खितेनो ऽतिपाटने'" काशो गङ्गाख्तवः । 

“नाह्लष्टः न च टङ्कितम् म॒ नभितभ नोल्यापितम् 

ख्यानतः” महाना०। खद् + उद्घ खे । उडद्धितम् । 

टकार ए" ट+सखद््मे कारप्रत्ययः । टसखद्पे वणे टकारच्च 

कपालो च” वणाभिधानम् । 

टक्कं पु टकि-बा० कक् पृषो छंपधालोपञ्च । देशभेरे । 

टकदेशौय इ" टकदेशे भवः क । श्वाखतूकशाके लिका, ॥ 
रतह् मवमात्रे ति० । 

टगण इ भाव्राडत्ते षाण्मालिकप्रखामे नयोदधमेदासमके 
गखमभेरे तेषामाकाराधिदेवाच ढन्दोपन्योक्ता यथा 

५555) १ भिवः || 5 अथौ २ (1515 दिनपतिः) १ 

(४॥ऽ चरतिः) ४ (||| भेषः) ५ (155 अहिः) & 

(9 बरोजम्) ७ (1113 धाता) ठ (४॥कलिः) € 



स्मा 

(॥5॥ चन्द्रः) १० (15 भ्रुवः) ११ (3 ॥ षैः) १६ 
(1111) शालिकरः) १२.। 

टगर पु टः टङ्कनो गर व| टद्धनक्षारे (शोहागा) 

रदेलाविलाखविष्ये श्केकराच्च च त्रि° मेद्° | 

ट् इ° टकि-चञ्-खच् वा । कोपे, रेकोषे, श्खड्गे 

$पाघाणमभेदनेऽख््र च ।५जङ्कायां मेदि०। €चतमाषक- 

पे परिलःसे तदा अनोलकपिलये , ८खनिल्े, स्द्पे च 

धुन्न० देमच० १०परशौ {राजासने च शब्ट्ाथेचि° 

““दाय्यं नां चेव टङ्कौेः खनिले च ठरो दतम्" हरिव, 

खच्छ०) 
"िमाद्विट ङ्ादिव भान्ति वखाम्”"भटड्िः | “र्रोध रासं 

श्ट ङभेव ट ईच्छन्रसनःशिलः” रचुः। [ सारषन्द्रो। 

टङ्क ४० टद्यते घञ सन्नायां क | (तक्म) रजतसद्रायाम् 

टङ्कपति ० ६त० । पकाध्यत्ते (८ाकूभालेर अध्य) 

 सारन्द्रौ । [ ग्टडे सारख्न्द्रौ। 

रङ््कशाला स्री ६त०। (टाकथाल) ख्याति रूयकनिमाय 

टङ्टीक ए० टङ्क इव टौक्ते टौक-क । शिते लिका० | 

टङ्कण(न) न° टकि-च्लु षो* वा षत्वम् । ( सोहोगा } 

ख्याते खण द्रावके १उपरसमेदे | उपरसमेदाञ्च भावश्प्र 

खक्ता यथा “गन्धो हिङ्खलमभ्तालकचिलाः खोतोऽद्यनं 

टड्(न)णम् । राजावत्तं कचुम्बकौ स्फटिका शङ्कुः 

खट गैरिकम् | कासौ रसकं कपद्सिकतायोलाच्च 

कङ्कम् सौराद्रो च सता अमो उपरखाः तख 

किञ्चिद् णेः" । “तद्यथा लवेन चवम्” खा 
० भाष्य “लवणेन त्षारेण टङ्कनादिना, खरेष्र खदुतव- 

कर" हि तत्” भा०। “टङ्कणं वद्धिङद्रत्तः कफ- 

वातिकपित्तद्ृत्?” भावप्र° । भावे च्लुट् । (टाक्नारे्ोया 

पानिदिया काला)रघाद्धनां योजनभेटे । दन्त्यान्नः श्खश्च 

भेदे पुसो ““टनखरनखरखख्डितहरितालपां शुकेन" 

काद् सद्धन्यान्ः देशभेदे सच देशः इन्सर १४अ०। 

€> अर ।८८द ज्गौ मेन :शिलयुहेव विद्यं माया” 

कूमविभागे द्चि्द्ासक्तः)* श्य दृच्िखेन लङ्खा'? व्य 

क्रमे “कङ्कट द्ुनंवनवासिथिविकफथिकारकोड्णा- 

भौीराः'” इत्यक्त: +; 

टङवत्. ए ट इ+अस्ययं मठप् भद्ध वः । एपर्वेतमेदे «ट ङ्- 
वन्तः शिखरिणं वन्द् प्रज्लवश्यं गिरिम्” रामा०३।५५ब' 

टह खली टकि-खच् | जङ्घायां मेदि° | रताराटव्यां 

टड्ारकारिणौशन्दे दृश्यम् ' 

टङ्ञानक ए टङ्क कोपभानयति उदौोपयति अन-िच 

८९ धा० भाग ४ 
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श्ल । १बरह्भद्ा स्च (वाननगःका) शब्द् चर । 

रङ्गर् ए टभित्यव्यक्रगब्द्ख कारः र-चञ् + ध्वनिभेद 

घदज्यांकषे णजे शय्ट् २विकयहेतके चन्द च ।३ेशिञ्जिनो- 

ध्वनौ प्रसिद्धि च भेदि । क-शिनि। टङ्ारिनु 

१यङ्ारयुक्तं लि स्तियांङोप सा च रेतारादेव्यम् 

रङ्धारकारिणौशबंद टण्यम् । 

ट्गरकारिणो ख्लीस-ख्नि ङोप् दैत°। तारादेव्याम्^“ट- 

छ्ारकारि्णो टौकाटङ्खा टङ्कारि्ौ तधा तारासद्धस्तनान। 

ट्इारी इण स्वी टङ्खच्छति क-ख गौरा० | (कारो) 

दच्चभेदे "टङ्कारो बातक्तग्रन्नो शोफोदररजापद्ा । तिक्ता 
च दीपनी लघ्वी निषग्भिः परिकोत्तिता?? राजनि°। 

टङ्कः एुष्नर टङ्क+एष्ा० | {खाने (गि) परश्ुभेदे च 

¶जङ्खनध्यां मेदि । (सोहागा) ४टङ्ने शब्द् च०|५चत् 

सांषकमाने वद्यर › । 

टङ्गण ए.न° टङ्ख+एषो° (सोहागा) टङ्कणे । 

टद्गिनी खली टक्षि-खिनि एषो° | (आकनादी) पाटायाम् । 

ब्द च° । [ज्यष्राम् तिकार। 

टष््नो सी टटरेति शब्दं नयति नी-ड गौरा० डीन । 

ट्ट्ृरी स्लोटङेति शब्द् राति रा-क गौरा डगेष °पटह- 

बद्धं रचम्पावाद्ये रष्टषावाद् च भेदि° | 

टर् ए" मेरोशन्द्ः रेमच । 

टल विञ्जगे (टा) भवाण्-परर प्रक चेद् । टलति अटा- 
लव दटाब टेलतुः| च्चा टल ठ!ल: । 

टवं इ ट+प्रानिशाख्यो्नः वप्रत्ययः | ड ठडढ ण 

द्धक वयमु | तत्ता भवाय इ । टबनोय डादौ वे । 

खां श्लौ टल-ड। एथिव्याम् एञाच्चरकोषः, 

टङ्क न टङ्धेन तद्रसेन निटत्तम् | टङ्कद््पनोलकपिलय- 

रसेन निर तते मद्यभेदे । "पानसं दरा्तमाधृकं खाजुर' 

तालमेकवम् । माध्वीकं टाङू' मार्हकमैरोयं नारिके- 

कजम् । सामान्यानि दिजानौना मद्यान्द कादरेव च्। 

इदन्तु छरा मद्य" सवेषामघमं बरतम्" | पनसेन 

कतपरानं निषिडन्म। द्यत इति आखवो मद्यानाम- 

वस्वाच बः सदाःकतसन्धानेनः मद्धातमद्याभावः यम- 

धिशल्य इदः पुलस्योक्त प्रायचित्तम् । ्रा्तेनुटद्ध- 

खज रपनसादे्च यो रसः। सद्योजातन्तु पीला तं 

न्रहच्छुष्येद् दिजोत्तसः'' [चागदीरे इचमटे तिका० । 

राद्कर् पण्टाङ्ग' तरल्यरसं राति रा-क टादनैकुञ्चारर वा| 

टार पुस्त्री, टां एथ्वो च्छति चद-सस उम० स॒ । घोटके 

$€ ट 
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स्त्रियां जातित्वात् ष् । रेरङ्गे देलक च हेमच० । 

टिक गनौ श्वा श्यार सक शेट् | टेकते खटेकिष्ट टिटिके । 

टित् अटिटेकत् त। 

टिटिभ इद््री° टिटीति अव्यक्तशब्द्' भणति भय~ । को 

यदके(टिटिरि)च्ियां डष वारये क तनरां अमरः । 

टिद्िभ उस्त्ोण दिट्रोलव्यक्त' अब्द" भति भख-ड ।(टिटिरि) 

कोयष्टिके खगे भरः स्त्रियां ङोष् । ५खनिहिं रां- 

च्तौकशफांटिद्िमांख विवजयेत्' सतना तन्द्रं सभच्तण' 

निषिद्धम् । ^टिद्िमिं तदपे ̀ त राच्छध्यानमिवाठरः”' 

भा० शा० १११अ० | कोयरिकशब्द २२६६ पुर तन्मास- 

यणा उक्ताः। टिद्धिभिक खाय क । तनाथ षुख््नी° । 

टिख्टिनिका सती अम्बुशिरोधिकायां ` (जेगक) भावप्र | 
टिख्डिश ए रोमशफले (टाड थ) ख्याते टचभेदे राजनि° । 

^“ टिख्ड़शो रुचिढत् भेदौ पि्तक्ञे श्राश्सरोप्रणत् | 

खश्ोता वातला ङच्वा मतला च प्रकौत्ति ता” भावप्र 

टिप नोदने चुरा०उभण्डक°्सेट् । टे पयति-ते अटौटिपत्-त । 
टिप्पनी खी टिप-क्िप् टिपा पन्यतेस्त यते पन-वज् कं 

गौरान्डेष । टौकायाम्। सा च टौकाव्या्याद्प- 

तवेव व्यवद्धियते यथा चिन्तासखिटौकाया दोधितिव्या- 
ख्यायाः टीका जगदौशङता गदाधरलता च | यथा 

शारीरिकद्लरभाश्चव्याख्या पड्धपादिका भामतो च । 

म हा माष्यव्याख्ड केयटलता इत्यादि । प्रथभव्याख्याया- 

सपि कचित् प्रयुज्यते यथा “ब्रीनतङ्गानन' नता 

खौलावत्याः दटिप्नो] भवेन छबोधाधे' क्रियते 

यद्य॒रोः छतम्” ““टिष्ननो दायभाग्ख जओ्रौनायेन 

विधौयते” । [ ऋदिव् । अटिटोकत् त । 

रीक गतौ ग्वार श्याम सक खेट । ` टौकते अटौकि् । 

रीका स्तौ टौक्यते गम्यते न्धार्थौऽनया | टीक-करखे 

च्ञ. घञथौ क वा| विषभपदव्याख्ा्पे सन्यभेरे । 

“चखपटीको जडो भावे ष्टशं जाद्यन ताद्यते। सच 
किच्चित्तरत्येव कण्टसंलग्नबज्ञमः'? उद्खटः । 

“नत्वा भगवत इगौ' टौका इगधेवृडये । करुते 

दायभागख भङ्काचायं महेश्वरः “करोति टीकामिडह 
दायभागयन्धावबोधाय सरेकरम्याम्'* चीगष्यतकां° | 

ट ण्ट्क ए" स्लो दुणट्, द्व्यक्तं कायति के-क । (ट् नि) 
 श्पक्िभेदे शन्ट्र० च्ियां जातित्वात् ङौष् । रथोणा- 

कडक्ते असरः | रछष्णस्दिरे चन्द् च । तयोः तत्खग- 

प्रियत्वात् तथात्वम् । $कलस त्रि मेदि | ५ करर 
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न° विश्वः | ६टद्धिनौदचते स्र शब्द् च । 

ट॒नाका लौ ताचसृलो््े थब्द्च° । 

टेरक नि केकर+-एषो०। (ट) रा) केकरनेनरे । शब्दा चि०। 

टखोर लि बोट+षो° | अद्ये श्हीनेच। चस्ियां 

गौ रादिपाडात् डगेष् [ 

टोडलतन्त्त न° तन्त्रमेदे । [इवः टालः । 
टल विञ्वे भ्वा° पर अक° मेद् । इलति अङ्ालोत् ज्वला 

दति वाचस्पतये टकारादिशब्दायंसङ्लनम् । 

ट 

उकारो व्य्ननव्यमेद्ः | टवर्गीधः म्न्य अद्ख माला. 

कालोद्चाय्ं : | तखोच्चारखे जिह्धामध्ये न सद्धं स्यानख 
श्यर्थः ओाभ्यन्तरप्रयल्लः । विवारश्चासाघोषा मह्ाप्राणश्च 

बाद्यप्रयलाः । भाटन्यासेऽख दचजाहनि न्यस्ता वणी 

भिधानेऽख वाचकशन्दा उक्ता यथा “ठः न्यो मञ्चरी 

जवः पाशिनी लाङ्गलं चमा | वनजो नन्द्नो जिह्खा 

खनन्दाधृणेकः सदा । वतुं लः कृण्डलो वद्किर तं चन्द्र 

मख्डलः । दच्चजानृष्टभावञ्च देवभच्तो इहद्ध्वनिः । 

रकपादो विभूति खलाटः स्वभिनदः । ण्न्नो नलिनी 

विष्णु मेेथो प्ाभणोः शशी? । एतदधिषटादेवताद््पं 

यथा शध्यानमद्य प्रवच्छाभि श्टणुष्व कमलानने } । 

पूं चन्द्रप्रभां देवीं विकसत्पङ्जेच्तणाम्। खन्दसीं 

घोडशगुजा धमेकामार्यमोच्चदाम् । शव॑ ध्यात्वा 

जह्वङ्ूपां तन्वन्त दशधा जपेत्” वर्णोङ्गारतन्त्रम् । 

अख ध्ये यदप यथा “ठकारं चञ्चलापाद्गि, कण्डलौ 

मोच्ूपिणो । एोतविदयह्धताार' सदा विख 

शंयुतम् | पश्चुदेवाद्मकं वथ पञ्चप्राणमयं सदा। 

लिचिन्दुखह्हितं वेः तरिशक्तिखद्हितं सदा” इति काम- 

खेहवन्तस् । मालादत्तेऽख प्रथमोपन्यासे दःखं फलम्, 
भषब्ट् प्रमाणं दग्स् । 
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छ ए ट्वो । शवे रमह्ाध्वनौ रेचन्द्रमण्डले एका- 

च्तरकेाषः | ४मख्डले ५गृन्ये ६लोकगोचरे न भेदि° | 

शन्यञ्चात्र विन्दुद्धपवणमेद्ः । 'खितछखि ! तद्धकदयम् 

योजयित्वा'' कपू रस्तवः(ठदयं सदा हा)| ““दिठनेव चेत्यख 

व्याख्यायां दढ विखर्गस्स्य विन्द् दयात्मकल्वात् विसग- 

शन्टेन च लक्ितलचणया सखाहाकारो लच्छते खा 

शब्द् नेव वद्धौ त्यागात् त्यागख च विसगपय्यांय- 

त्वात् ""द््येष' रघुनन्द्नादिसम्मरदायविदः। [कामपेहत०| 

ठकार एण्ड-+कार । ठखष्पे वे ““ठकारं चश्चलापाद्भिः !'” 

ठक्घ्र पुण श्देवप्रनिमायां, रहिजो पाधिभेरे च । यथा गोविन्द् 

ठक्, रः काव्यप्रदोपकष्ता । शदेवतायाञ्च । ^न्छुदाभा नाम 

गोपालः चौसान् इन्द्रटक् रः” अनन्नसं हिता । 

इति व्राचखल्यै  ठकारादिश्ब्दायसङ्लनम् । 

ड 

डकारो व्यघ्लनवर्पमेदः स्खन्यः अद्ध मात्राकालोच्चायः 
दवर्धः। तस्योच्वारे जिद्वामध्ये न णडं स्थानशछ स्सथे- 

छाभ्यन्तरयल्नः | स्वारनादघोषा अल्पप्रापश्च बाद्यप्र- 

यलाः| मारकान्यातेऽख दचचपादय॒लफे न्यखता । 

प्रस्य वाचकशब्टा यया 

पणी योगितीप्रियः | कौमारी शङ्रस्तराबस्तिवत्रो 

` व्यापकोध्वनिः। दुषो जटिलौ भीमा दिजिह्खः 

थिवी - सती कोक्ञगिरिः त्तमा शान्तिनाँभिः 

स्वाती च लोचनम्" वर्णांमिघानमर् | तदधिष्ठा- 

ददेवताद्छपः यथा “व्यानमचख प्रवच्मि श्टण- 

ष्वावह्िता लम । जवाचिन्ट्रसङ्ाथां वराभवकगाप- 

राम् । बरिनेन्नां वरदां नि्यां परमोक्तप्रदायिनोम् । 

एवं ध्यात्वा बह््टपां नन्यन्त्र' दशधा जपेत्"इ्ति वर्ण- 

ारतन्त्रम् । अद्य ध्ये यद्धं यथा ““डकार चच्चला- 

पाद्भि! सदा तियुणसं युतम् । पञ्चरेवसयं वणे" पञ्चपाण- 

डप संहतौ उक्तौ पवत् इदित् । 

“डः शतिदारुका नन्द्, 

डस्व 

भयं सटा | वरिशक्तिसड्हितं वं" विविन्दसद्हितं खदा । 

वश्ये मात्मा द तन्त्वसं युतम् । पोतविद्यु- 

ज्ञताकारं डकार प्रणमाम्यहम्" इति कामपेहतन््रम् । 

चचतुन्नौनसयं 

तख मानना प्रथमोपन्यासे योभा फलम् (डः शोभां 

` ढो विथोभां श्चमणमथय च णसतस्तु खं थस्तु युद्धम्" ° 

र० टौन्टतवाक्योक्त ; । 

ख पु" डी-ड । शश्व रशब्ट् शासे च एका° कोण | 

छवाडवाग्नौ ५डाकिन्यां स्त्रो मेदि० । 

उकार ए° ड~+कारप्र्ययः । उखरूपे वें । 

डगण प खन्दोपन्ोक्तः चतुमा बकप्रस्तावे पञ्चमेदभिच्च 

गणसेटे ततृखद्धपादिकं यथा (ॐ5 गजः१) (|$ रथः२) 

( ।गदरङ्गमः ३) ( ९।।पदानिः ४ ) ( ।।॥| पत्तिः ९ ) 
इति। 

डङ्गरी स्री डः वासं जिरति गृ-अच् षो गौ रा०ढष । 

दी्कर्गख्ास्(कंाकडी)रालनि" अर् । डड्धारोलग्यताये | 

डप संघाते (राशीकरे) चु°आल्मश्छक°्सकश्ेट् | डाप- 

यते अडोडपत | चुरादित्वेऽपि छि्त्करणादफलवत्- 

कर्तर्यपि आद्म० तेनाद्ध जित्कर साम्याद् पाल्ति- 

कचुरादित्वस् प्ले भ्वादित्वस् । डपते यडपिष्ट । 

डभ्मयते कडिडस्मत् | 

पच्च भ्वा° डस्मते डसि । 

डव लोकने चुरा० उभ° सक्ष सेट। इम्बयति यडडम्बयत् 

शब्दस्लोमे अख वा चरादित्वोक्तिः प्रासादिको । [त 4 

डभ संदे चुराण्द्रदिव् उभ० रेद् | उम्पयतिते अडडम्भत् 

डम पु ड' त्रासः माति मा-क) चारण्डाल्यां नेटाज्- 

जाते सङ्ोणंजातिभेरे (डोभ) जद्ध१०। च्तियां-जाति- 

त्वात् डभैष | [पलायने हारा० | 

डमर ए° ङमेति शब्द् राति रा-षञ्य कं | भीत्या 

उमस ए.डभिति शब्द््टच्छति ऋ-ब्टगया० कु०नि०।१वाद्यभेदे 

चलौोणमध्ये प्रान्ते दौरे, एटिकादयलस्विते कापालि- 

कयोगिबाद्ये यमरः। तन्नाथ हारा०न°| "“दन्त्वा डमड- 

डमरुडाङ, ति्धतम् तवगान्त॒ मगग्ट हिँ रुधिरोधि- 

नोसि” प्रनोघच० । (डमत् डमेति शब्द्" क्व्) । ` 

उमरुका स्तो ˆखर्िच्च शिथिलां बद्धा ईषडुज्छितमध्यमम् । 

दखिणां दहं खन्नख कणदेये प्रधारयेत् | एषा शद्रा 

डमरूका स्विक्तविनाशिनौ'” तन्त्र" उक्त सद्रामेरे । 

डम्बर ए०डपि-सं हतौ वा*अरन् |१ समूहे प्याडम्बर रायो. 

जने “खजायुद्धं कपिन्रा्गे प्रभाते भेषडम्बर; "चाणक्यः 
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श्चाट्दत्ते कुमारालचरभेदे । ““डम्बराडम्बरो चैव ददौ 
धाता भह्ाक्मने"” मा० श० ४७ ० | 

डयन न° डो-मावेल्यट । खगानां नभोगतौ (ओओोड़ा) 

करणे ल्यठढ | रेकयुरये हेमच० | 

उल्नक न०वंथनिभिंतपानमेदे (डाला) ““लिशतञ्च ष्टयधिकं 
डललकं वस््रसयुतम् । सभाञ्ध सौचवीतश्च सोपद्ारं 

मनो हरम्'” ब्रह्मवे ` 

डविय इ०८गडलः जामयो सती इवित्यस्तक्रयो खगः | 

सुपद्मोक्तं काठभये रस्टगे रद्रव्यवाचिसंन्तागव्दमेरे च 

'शव्यशब्डाः एकव्यक्तिवाचिनो इरि हरडिल्यडविल्याद्यः” 

सा*द। शब्द् करद मेऽयं वम्यं सध्यतया निटेशिनखन्मृलं 
चिन्त्यम् । 

डद (इ) ए दह उ वा ऊः च्टगय्वाद्० नि | नक्षुचे 

(मन्दार) “डश रख विर्म्भो लिदोषणशुक्रदोषदत्"" 
भावप्रर तद््णोक्रिः शब्द् रल्नाबलयरभय' दौघौन्तया 
तदर्थे पठितः ' 

डाकिनी स्त्री ख्ख त्ासार्धेम् चकति अक-वक्रगतौ दिनि 

डप् । °देव्या अहचरीभेदे। “खाङ्गच्च डाकिनीनां 

च विकषटानां लिकोटिभिः?"बह्वापु। (डान) इति ख्याते 
दथेनमाल्ने रेउपद्रवकारिश््ीजनमेदे । “डाकिनो 
शाकिनी भृतप्रो तवेतालराच्साः काशी १० अ | 

डाङ्करी क्ली डङ्न्टो एषो ०।दोचैककैटयाम् (काको) राजनि 
हमर ए* शिवमोक्तो तन्वशास्त्रपियेषे तद्ध अद्धिधि' तेषां 

सानादिकरं वाराह्ीतन््रो उक्तं यधा 

“डामरः षड्िघोन्नयः प्रथमो योगडामरः\। ज्ञोका स्तत्र 
नयस्न्नि'थत् तया पञ्च शतारणि च. लिल्थितिःसह- 

श्ताणि श्चोका्ौव छि संख्यया । गकाद्थसङ्खाखि 
सङ्खयराताः शिवडामरेर| खोकाः सपव नि।खत्य ईर. 

स्येव भाषिताः | तावच्छरोकसङ्स्ताछि पञ्च जलोकथतानि 

च | गुणोत्तराणि दगया डाभरेऽ कथितात्न च । नव 

च्ोकसहस्ञाणि नव द्ोक्शतानि च। शारखते$ 

तथा श्लोकाः पद्व परिको्तिताः गरसंख्यस्- 
स्ताणि स्लोकानां बह्मडामर\। प्चोत्तरयतान्यत्र संख्या- 
नि शिवेन त॒ षटिः। ज्ोकसहताणि गान्वके ६ डामरो- 
मे । ओका षटिसंख्वाता बद्धाखाऽव्यक्तयो भिनेति| 

डालिम ष दाडिम्ब+एषो । सनामण्पाते फलप्धाने 
श्च भरतः। 

डान इ. विष्रदेये निका" । 
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डाक एस्तोडेति इयते ङ्ग -वाण्ड्क शपो दाय हख्भे 

जटा० त्त्रियां जातत्वात् डगेष् । 

डिङ्गर ए उङ्गर+टषो०। १उङ्गरशब्दारये रकषेपे श्वने 
४धृत्ते ५सेवके च शब्द्र° । र 

डिडिका स्तो यौवनकालजाते पलिततादचके रोगभेदे | 

“यौवने डिडज्ास्ेव विभेषाच्छरदेनम् तम्?" चु 

डिडिमा ए" खौ च्तोक्गो प्रठदे खगभेदे स्तियां जाति- 
त्वात् गीष । प्रत॒दशबरै तङ्भोदा उश्याः | 

डिण्डिम ए डिर्ड तिशब्द् भाति | !बाद्यभेहे (दे डरा) ̀ 

अभर: । “शआ्ाययेबालचरितप्रस्तावनाडिःख्डमः'” दीरच० 

^भेरोडाम्थहनन् इष्टा डिक्डिमां श्च सइकथः०मागदरो 

१६६अ० । रलष्णपाकफले पानोयामरके शब्द् च । 

डिरख्डिभेश्वर इ* शिव" छक्त तीर्थभेदे) [ हेमच° | 
डिण्डिर् ए* हहडि-बा° किरच् च्रे डः । सशद्रफेने 
डिष्डिरमोद्क न डर्िर शव मोदकः भोद्यति 

मोदि-ख्ल। ब्ट््रने (गाजा) ख्याते मादक 
द्रव्यभेदे राजनि०। 

डिण्डिश ए" डण्डिक-एृषो*। ( दाड् ) इति ख्याते 
रोमशफले ए्भेदे । “ड ख्डथो रुचिशङद्धटो पन्ते द्रा 

पदः तः | छशोतो वातलोषूक्ो मूनल्ाश्मरौ इरः । 

निःशेषवीजञं सखतिदत्सण्डं सडिक््कम् प्रोच्ित- 

चण्डशब्द्म् । स इप्रतप्रन चलद्।पैदण्ड' रुचिग्रद्ं 
डिख्छिशकं सपिण्ड़म्" वेद्यक०। 

डिण्डीर ए खिडि-रैरच आदेरख डः । ससद्रफेने हेमच° | ` 
ड्य ए डविल्यशन्दोक्त कामये !१हस्तिनि रकव्यक्िमान्- त 

बोधके रसंन्नाण््ट्मेदे ततृप्रतिपाद्य १अधमेटे च। 

डप संहतौ बा चरा० खभ. पचे श्वान आका अक, सेट् । 

डेपयति-ते डेपते ऋदित् अडद्ेपत् त। 

डप प्रेरणे वाच" उभर प्लेतदा० परण सक सेद 

डेपयति-ते अङोडिपत्-त कुटा० डिपति श्डिपौत् । 

द्वादित्वमपोच्छन्ति ड्य ति" रित् चड्िपत् ष्ेपीत् | 

डिप शंहतौ वा चरा०खन्पच्चे भ्वाव्ात्मन्कम्सेट ष्दित् | 

डम्मयति-ते.डिम्पते | अ्डम्पत्-त अङस्पि् | 

डिब संघे प्ररे च वा च° उभ० प्ते भ्वाण्पर० शक° शट 

इदित् | डिम्बयति-ते अडिडम्बत् डिम्बति खडिम्बीत् | 

डिभ हरे संहतौ वा चराग्डभग्पच्त स्वा०्पर सक्ष सेट् । 
` इदित् । डिभ्भयति-ते चडि डम+त्-त डम्भति अडिन्भीत् | 

डिम हसने सौ" परण खक० सेट । डेसति अड भीद् | 



 डिभ्विका स्तो डिषि-खल। 
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डिम ए० डिप-क । उश्यज्व्यद्पनाटक्मेदे | ^“मायेन्द्रजाल- 

संयासक्रोधोद्भ्वान्दादिवेषितेः। उपलणगेच भूधि्ो 

डिमः खयात ऽतिदत्तकः”2 सा० ट तक्ञच्तणखक्तम् । 

डिम्ब पु डिबि-चज् अच् वा । १भये, रकलले, देफुप् फुसे च 

ारा०४डमरे, अमरः ५भयध्वनौ ६ैश्वख्ड , ७ज्ञोहनि, 

स्विक्चवे च मेदि. । म 

डिम्बादव न० डिम्ब भयध्वनियुक्तमाहवम् युद्धम् । 

जुद्धमेटे तद्य ्पतिख्न्यतया भवयुक्तध्वनिमक्वात् तथा- 

स्वम् | ““डिम्बाहवहतानां च विदितं पावन च" 

भना तर्युद्धग्टतस्य सद्यःशौचखक्तम् | जटाधर 

पु पाठः प्रामादिकः अाद्वशब्ट्ान्तत्वात् इन्दततृपुरष्योः 

परवल्लि कू ताविधानात् क्ञौवत्वौ चित्यात् | “^“डिम्बा- 

वादितानाञ्च अद्रा परायणम्" भागया०२१ खर | 

१काखक्यां र्जलविम्बे 

श्थोणाकट्च्चे च शब्द्रत्ना | अच् गौरा० ङीष् । 

डिन्बीव्यष्यत्र | ॥ 

` डिम्भ लि. डिभि-खच । शशिशौ असरः र्म॒खं मेदि | 

डिम्धका ए" डिन्भ+खार्थै क | १वालके शब्द्र०शाल्वरेथपति 

बह्मदत्तदठतभेदे । तत्कथा इरिवं° २९१ अध्यायादौ दश्या 

“(सो ज्येष्ठो परतो डि्कोऽनन्ततोऽभवत्"' 

"हंस डिन्भज्छौव तपतु महामते 1” 
[3 

डिम्भचक्र न खरोदयोक्तो श्एुभाष्एुभद्धचके चक्रभेदे 

चक्रशब्दः २८६० ° दश्यम् | 

` डी नभोगतौ (यडा) भ्वाज्याग्डक्न्सेट । डयते यडयिष्ट 

डद डोनः। प्राटापसगभेटे खगगतिमेदाःखगगविशब्द् 

२४१४ श्न्डशाः | 

गतौ दिवा चार सक° निधरटः:। डयते । 

ीतर विश्डो-क्रिप् सतस्तरप | नभोगतियुक्ततरे ५“तद्मादि- 

मा खनः अरा डोतरा आआाक्रममाणा इव यन्ति शत 

ज्रा०४।५।५।५ । 

डीन न° डो-भावे क्च | प्चिगतिभेदे जटा० | खगगति- 

शब्द् २४१४य्० द्यस् । रेखागमशस्त्रविशषे च यथा 

५डासरं डमर डोन' छत कालोविलासकस् । सप्र 

शोटिमिता यन्या मम व्घात् विनिगंताः” इरुड० त० | 

डीनडीनक न° प्रक्िगतिमेदे खगगतिशब्द् २४१४ पुर 

दृश्यम् । [ द्यम् | 

डीनावडीनकं न° -खगगतिमेदे खगगतिशब्द् २४१४ पर 

इण्ड.भ एस््नोः उण्ड, पत्यहकरणशच्द भणति तेन भाति 

, 

वा भण-भा-वाड । (दोहा) द्वात ख्याते सपभेदे 

अमरः स्त्रियां जातित्वात् डगेष्् ।““शवानं तत्र चापश्यत् 

ड्ण्डभ वयसान्वितम्" भा आ०अ पुषो° अन्त 

लोपे डण्ड, रपि तनरां एसी विक्ा०। 

डण्डल एुस्त्रो खड द्रति शब्द् लाति ला-क) चुद्र- 

पेचके राजनि° स्यां जातित्वात् डो । 

डल षु इ इति शब्ट् लाति ला-क । पेचक्भेदे ततः 

बरणा० चतुरथ्या य| डल्य ततसन्रिकष्टेशादौ तिम 

डलि स्त्ली इलि-+पघो० | कमयाम दुलौ रायसुकृटः । 

इलिका रो डुिरिव कायति वे-क | खञ्चनाकारे खगमेदे 

जटाधरः | 

डोडिका स्तो (करेखा) इति प्रसिद्ग फलश्ाकविशेते | 

“डोडिका पुषा दषा रुच्या ङ्किप्दा लघुः| 

चन्ति पिकफाांसि कछमिगुलमविषामयान्"" । “बल्यं 

डोडोफलमविक्लं स्वि्रमीष्च नतोप्रे सहे हङ्- 

वेखव,रेण सिद्धम् | गव्य तक्र 

कथितनिह्ितं साधितं रामठेन खादन् खादन् निभ्त- 

मष्छतं निन्दितं भोक्त भिस्तत् | सन्धय शुष्क तरोः प्रता- 

पात् प्रतप्रमाज्येन च डोडिशाकम् | ससैन्धवं रामढ- 
दत्तवासं शादन्नरो निन्द्ति व्यञ्जनानि! डोडिका 

वातला दत्ता शोता युवी विषापहा । खिन्नः 

रोचना द्या न्ना कण्डकक्तरी” शब्दां (चर 

तवाक्यभर । [ ण्यम् । 

डोडी स्तौ डोडिक्ायां चुपमेदे रा्जनि°। डोडिकाणब्द 

डोम ए" सी लतामख्याते सह्ीयै जातिभेदे सिया ङोष्। 

तखा, शग लछक्त मत् खद्क्त तन्त्रे ३९ पटले 
“चर्डालस्व मश्च खानकञ्च तथा यतिः। दर्डोर दोव 

भर्डोरो मृषृर्डदच टथाच्रलो । इया छर्डो लिङ्गधारौ 

समा ते यशखिनि ! | स्पष्टा प्रनाद्तः क्भात्वा गाय- 

व्रपखशतं जपेदिति? । 

डर न° दोभ्+रा-ड पुषो*। इस्तबाह्वादटौ बन्वनद्ते 

` “कोऽनन्त इवय दोधय श्त्वा तठ्करपन्ञवम् । इस्ता- 
| दाङुषयं तडडोरं ल्िप्रवान् पावकोपरि? भविषत° घुर 

साथे क तन्नाथ न°| त्व “चतुद्यन्िबुक्तः कुङ् - 

सक्ती छडोरकम् । स्यच एरुषञ्चव बक्नौयात् वाम- 

दल्िणे । [राज्ञनि° 

डोरडी श्लौ डोरमिव इवत डो-ड गौराङीष् । टहव्याम् 

डल भिश्रोकरखे चु, छभण सकर सेट् । इ7चयति ते अड- 

प्रणयिनि ततो 

७९ €. 



ठका { ३१८२ } 

कत् त। कात्या चौ ° १६।९२० बाष्पे “सिच्रयति 

, अडालयतोव्यथैः" कर्कः «“मेच्तयतिराङालना्ेः'' 
न ४ [3 हि, &; 

कात्या० श्रौ०१०]४।७। ककः “'पाञ्चेनाज्यः वसां च 

मि्यव्याद्ालयतिः?' ५।८।१८ । ककः | 

दति ओ्ीतारानाथतकंवाचस्तिभदाचायैपविरचिते 
त्राचस्यत्ये डकारादिशब्दाधंसङ्लतम्। 

[4 

चकारो व्यश्चनवर्थमेदोऽङ्ं मात्राकालोचार््ंः स्डगरन्यः 

टवगोः | तद्ोद्धारणे जिद्धासध्यभागेन मड : स्पशः 

अभ्यन्तरप्रयल्लः | संवारनादषघोषा मह्ाप्राणञ्च बाद्ाप्र- 

यला: । माटकान्यासेऽख दच्वपाद्ाज्ग लिमूले न्यस्ता | 

“ढो टकरा 

नियः शूरो यच्नेशो धनदेश्वरः| अङ्ग नारीश्वरस्तोयभो- 

वग्पांभिधाने अस्य वाचकशब्द्ा उक्ता यथा 

अरस्तिशिखो नरः| दच्चपादाङ्ग लोमृलं सिद्विदण्डो विना- 

यकः। प्रहासच्तिएरा सज्विनिगुखो निघनो घमो । विन्न शः 

पाशिनौ तङ्कधारिणो करो डपुच्छक : | रलाषुरं च दुगांला 

विशाखा भ्रामणोरतिः'' | एतद्धिष्ठाहदेवताद््पं वर्णो 

इारतन्त्रे चक्त' यथा। ““क्तोत्मलनिभां रम्यां रक्त 

पडजन्ोचनाम् | अष्टादशभुजां भोमां महामोचच 

प्रदायिनोम् | रवं ध्यात्वा बह्द्हपां नन्बन्त्रः दशधा 

जपेत्" । ऋच्छ स्वद्ह्पं कामघेनुतन्त्रे उक्त' यथा 

"ठकारः परमाराध्यो या खयं कुख्डलो परा । 

यञ्देवात्मकं व्यः पञ्चप्राणमयं सदा| सदा लियुण- 

संयुक्त आत्मादितत्वसंयुतम् | रक्रविद्यह्ञताकारं दकारं 

प्रणमाम्यहम्” | माबाढततेऽख प्रथमोपन्यास्े विथोभा 
फन् डशब्ट् प्रमाणं दृश्यम् | 

पु श्ट्करायां रशुनि श्खनाङ्गले च मेदि०। तख तदा- 

छतित्वात् तथात्वम् । ४नियुं णे ५ध्वमरौ च एकात्तरको० 

ठकार षु दूपे कारप्रत्ययः! दषम व्ये 

“दकारं प्रणमास्यदम्”” कमघेदुत° “टकारस्य दकारे 

परे चोप" सिर कौ°। 

दरि 

ठका स्रौ गिति कायति के-क | यशःपटदे (ढाक) ख्याते 

वाद्यभेदे चमरः । “नते इड्कोन न सोऽपि ठक्तया 

न महल; सापि न तेऽपि दक्वा" नेषधम् । 

दक्ानादचलव्नला स्तो दकाया नादः इव चलच्जल' 

तद्वो यद्ाः | गङ्गायाम् । ““द्ङ्ञानाद्चलच्जला'” 

काशो० गङ्खास्तवः। 

ठक्कारवा स्री दक्ञाया रष्व रवो वदाः तारिणोदे- 

व्याम् "'दक्रारवा च ठक्तारौः' तारसडख्नास। 

ठक्तारी स्त्री शिति शब्द् करोति अण॒ उपपश्स° 
सौरा डम् । तारि्योरेव्याम् ' ८दक्रारवा च ठक्ासी 

ठक्षारबरवाटवकाः? तारासहसनाम । + 

टगण् ए मातरान्ने लिमा त्िकप्रज्ावभेदे तद्धदाञ्च त्रयः 

“ "तत् खद्धपा दिकं यथा (5) १ ध्वजः । (15) रेतालः | 

(॥॥) ९ ताख्डवम् ¦ 
टर्टी स्त्रो वाक्यभेदे ““दण्टषाक्यखष््पा च ठकाराच्चर- 

दपिणो' रद्रया" अन्नपूणांसहच्नाम् । - ̀ 

ढामरा स्रौ इंखाम् शब्दार्थवि* । | 
ढाल न° खनामख्याते चम्मं मयादौ फक्के तदिद्यतेऽख 

दनि ढान् ददय्क्तं लि°। ““ढालिपच्चजयकरी 

ठकारवणे पियो” अन्न पूयोस्तवः । स्त्रियां ङोप् । 

दु अन्देणे भ्व सक्ष पर° सेट । दष्टति अदुरटोत् | 
डदण्ड । दख््डिः < । - द/ख्डः । 

दुख इ°द्ण्ट-दइन् । काशोस्ये गणेशभ्दे तयामनिरक्गया- 

, दिकं काशोख० ५७यअ०उ ज्ञ ̀ यथा ^भयन्वे षे दुरिरयं 

प्रथितोऽच्ति घाद: स्वाथद्, छढततया भव दुख्डिनामा । 

काशोप्वेशमपि को लभतेऽन्र देही तोषं विना तव बि- 

नायक ! दु र्टिराज ]”"तन्ध। हायर" ततनोव यथा^^दुष्टे 

` प्रणस्य पुरतस्तव पराद्ष्ड्म यो मां नमति पुमानि 

काशिवासौ । ततृक्णमूढसधिगम्य एरा दिशामि तत्कि- 

~ चिदत्र न एनर्मबताल्ति येन | यः प्रत्यहं लमति दुखि- 

त्िनायक' तवां काशां प्रगे प्रतिडताद्छिलविन्नरुचः | नो 

तख जातु जगतोतलवन्तिं नस्तु दघप्रापमनर च परत्र च 

किञ्चनापि। प्रयमं दुख्डिराजोऽ्ि भन दच्िणतो- 

सनाक् । आदुर्टय सवेभक्तोभ्यः सर्वार्थान् संप्रयच्छसि” । 
तख यालाविधानखक्त तन्नेव यथा ५साषशुक्ञचतु्यानतु 
नक्व्रतपरायच्णाः। ये तवां दुष्टे ऽ यष्यन्ति तेऽ्ाः ख~ 

रदरहिप्राम् । विधाय वाभ्कं यारा चतुर्थी प्राण 

तापष्ठोम् । कां एकतिलेवद्गान् प्रान्नोवाह्ञड्कान् 

। 3 
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शु. 

चरती । काया यात्रा प्रयत्नेन चेलसि्चिमभौप् भिः । 

तसां चतय त्वतृभत्यौ दण्डे ! सर्गीपसगे इत् । तां 

यात्रां नान यः कुया द्धिवेद्य तिल्लडडकान् । उपवास 

खडख्न्तु स इन्ताखिन् ममान्नया । होमं तिलाच्यद्र- 

व्योख यः करिष्यति भक्तितः। तां चतुर्थ्या" मन्त्रन्नस्तब्य 

मन्त्रः प्रसेत्खति" | 

टोल्ल पु* गले दोलायमानतया वादने ` स्वनामख्याते 

बाद्यभेरे। ˆ“ उक्तादोकप्रिया नित्या ढोलवाद्यप्रमोदिनो | 

डोलच््पा ढोलघधरा दोलशब्द सखद््पिखो'ण इति रुद्र. 

 जामले अन्नपू्णासहस्तनामस्तोलसम् | 

हक्ाटोलग्रिया खरी ठउकाढोखौ तच्छब्दः प्रियोऽखाः | 

कच्पूषायाम् ढोल न्द् दशयम् ठोलद्पादयोऽप्यव । 

दीक परेरय मल्याच्च भ्वा० चाक सक सेट । ढौकते 

अदौकि् दुदोके | ^तं॑विप्रदथे' टतवातयल्ला यान्त 

वने रात्निचरो डदढौके" भटिः। “शक्नला वक्रा 

ठौकते* अक्क० णिचि दौकयति ते “राच्चसोऽतजयत् 

श्तं एन्यादौ कयद्रथम्'” भट्टिः । कदित् चअडढौकत् त।. 

दति वाचखले ठकारादि णब्दाधसङ्लनम् ' 

ण॒ 

कारे व्यञ्जनव्मेदोऽदध माह्लाकालोचायं; मू्न्यः 

उवर्मथः । अखोश्चार जिह्धासध्येन मड, समथः 

लारिकायननपमेदृच खाभ्यन्रप्रयलः | संवाडनादघोषाः 

अद्यप्रायश्च बाद्यप्यन्नाः | खाटकान्याखेऽख दच्चपादाङ्क- 

स्यम स्य्यता । क्छ वाचकशब्द्ावख भिधाने उक्ता यथा 

“न्यो निसु णं रतिन्ञानं जम्भलः पश्चिवाहनः। जया जम्भो | 

नरकजित् निन्करो योगिनौप्रियः। दिसं कोटवी 

ओत" सदविरगोधनी सता | लिंनेलो मादुषो व्योम 

दचपादाङ्कुलोडखम् । साधवः शद्किनौ कीरो नाद्यव- 
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शख निर्ययः” । एतद्धिषातुदेवताद्धपं वर्योदवारतन्त्ो' 
यथा “ध्यानम खकार प्रवच्छाभि च तत् श्टयु । 

भुजां वरदां रस्यां भक्ताभोष्प्रदायिनीम् । राजोव- 

लोचनां निलां धरमकामा्थमोच्चदाम् | रकं ध्यात्वा 

व्र्मख्पां तन्बन्तरं दशधा जपेत्” | स्तवृखद्धपं काम- 

चे चतन््नोक्त यथा“ “णकारः परमेशानि ! या खयं परक- 
शलौ | प्रौतविदयुज्ञताकारः पञ्चदेवमयः सद्ा । यञ्च 

प्राणमयं देवि ! सदा लिगुणकंबुतस् । खात्मादितन््वसं- 

` युक्त' | सहामो -कत्रदायकस्?› । मातरात्तेऽख प्रथमोप- 

न्यासे भरणं कलम् सूलं डगव्रे दश्यस् | 

ण ए० णख-गतौ ङ षो० त्वम् | १ विन्दुरेवे, रेभूषणे, 

श्युखवच्िं ते, ४पागौयनिलये मेदि° । ५ निरये, ईैन्नाने 

श्व न° एका्तरके° । 

शख गतौ भ्वान्परणसंकषसेट । णोपदेशत्वात् सति निमित्त 

शत्वम् | नखति प्रणखति | धनखौत्-अनाखीत् । 

ननाख नेखतुः। णवं याद्घिाद्धनां गणपाठे णादि 

त्व' प्रयोगे नादित्व' सति निमित्ते णत्वमिति वोध्यम् । 

शट न्दत साभिनये नटकाथ्वेः ह्हिसायामयं न णोपदेशो 

श्वा० घर० खक खट् । नटति प्रणटति अनाटीत् अन- 

टीत् । ननाट नेटदठः। हहिखायात् प्रनटति। नटः 

नाचम् । ~ 
शट नटदव्ये भ्वापर°खकभ्सेट् । नटति प्रणटति खनाटोत्- 

खनटीत् .ननाट नेदतः षटा० | नटयति च्यनोनटत् । 

%मट त्ये | इत्यमेव पू्मपि पठितम् | तनाय 

विवेकः | पू्प्रठितखय नाटग्रम्थो यत्कारिषु नटव्यप- 

रथो वाक्याथांमिनयो नाच्चमू । घटादौ ठ चत्त न्दं 

चार्थो यत्कारिषु न्तेकव्यपदेथः पदा्ाभिनयो न्यस् 

गालनविच्तेपमात्ं न्तम् । केचित्त षटादौ खट नताविवि 

पठन्ति । मतावित्यन्यं | योपदेणपय्ु दासवाक्य भाव्य- 

ज्वा नारौ दो्ैपाठात् चटादिर्णपदेश एव""सि°कौ° 

णद् अव्यक्तशब्दे श्वा पर० अक° खेट । नद्ति प्रणदति 

` अननादीत् अनदत् । ननाद नदतः नदः । नादः नदन् 
नदिदठम् | षति निमित्त एततुपूवेवन्ति नः न्य् पसगेख 

शत्वम् | प्रखिनटति परिखिनदति। 

““वाखवद्चानदद्लोरम् रुधिर्चाभ्यवपरेत"' इरिवं०२८९अ०। 

५नदति भह्ौ गम्भीरम्" € ०्ख० ५४अ१ । ५शब्द्' चोरं 

नदन्ति" भा५व०२६७अ०८“गिवाच् बाथिवान्नादाच्नदनते 

हरिव १९१) चार् ! ्थिि.नादयति नद्य 
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चनेति एथिगीशत द्याम्" ऋ०९।९७।१२ । “खा साच्- 

शुष्ण मदयन् एथिव्याः'” ऋ.७।७।२ | ऋान्द्सो हसः । 

लोके त् न खः । “नादयनुथषोभेख सवः सखविदिभो 

दिशः? भागव. २१३९ श्ञो० । अनभ त प्ययं त॒ अख 

सकररकता ८“ब्धत्याबसाने नटराजराजो ननाद ढकं 

नव पञ्च वारान्” शब्द् न्दुरेखर्टतवाक्यस् । 

तु+ नादेनातुकरणे सक° | “तथा च तेषां रुदतां भहा- 

तनां दिशं च खड्धातुननाद् निख्ठनःरामा०२।१११अ०। 

य{भि+-खाभिशचख्येन शब्द्करणे । “तरे ति तन्मयतया तर 

वोऽभिनेदुः" माग ९।२।२ । 

खट्+उड्ौःशब्दकरये । “कालनेषड्वोन्नदन् "भाद्र ° ६८१४ ॥ 
प्रति+-परतिशन्द न अनुकरणे सक०। “वयं प्रति नदनल्तान्"” 

भार भी ०४५१८] 

णद् भाषे च० उभर सक सेट. । नादयति ते प्रखाद्यति 

खनोनदत्-त । ननाद् नेदठः । 

शभ दिते भ्वा० च्या, सङ्ग" सेट् । नभते प्रयभते दिव् 

खनभत् ऋनभि्ट | नेभे । “नभन्तामन्यकेषां ज्याका 

च्पिघन्व्ु' ऋ० १०।१६३। १ । ~नभन्तां हिंखयन्ताम्'* 

भा. आारसतङः ^नाभाकश प्रथस्तिभिः?' निरुकतष्टता 

` कञ् । नेरेऽख कचित् दम् ।““ उन्नम्भय एयिवीं भिन्धीदं 

दिव्य' नभः" ' तेन्ति०स्०२।४।८।२ । । 

भ् हिषे दिवा क्य च पर० सक्र खेट.1 नभ्यति 

प्रणभ्यतिनश्वति । अनाभीत्-अनभीत् । ननाभ नेभवतुः। 

शम श्ट अक नतौ सङ्गर भ्वा० परण अनिट् । नमति 

प्रणमति अनं सन् । ननाम नेमतुः नेलिध नमन्। 

नतः नतिः नामः नत्वा नन्ता नम्य; आानाम्यः। ष 

व्मन्तत्वेन घटादित्वे प्राप्न ऽपि ऋअनुपेसरगदेति नियमात् 

वप तथात्वम् ! नमयति नासयति उपसगात्, उच्नसय- 

तीग्येव । नति स्वाकपनोधकव्यापरारभेदःस च कर्विरः 

संयोगादिः खापकपेबोघशालिनः केता | नमति गुरुम् 

द् खड गञ्ट उद् गयग्भाने ( नोया ) खक ०। ततः 

कमेक रि न यक्चिणौ नमते अनंस्त । “ह्न भिरे 

वसवो नमध्वम्” क०° ७।५६।१७। ^“ ८३ द्यूने ञुवतयो 

$न पन्त*१०।३०।६। न्यग्भावेखनंसोद्ध.भरेणाख भट्टिः । 

` “छच्नमति नमति वधैति गच्जंति मेघः करोति तिनि. 

रौषप् | प्रथसश्रोरिवि षुरूषः करोति ्पार्यनेकानि?" 
च्छ नतभ्चवो नव्यजनापनेयः' उद्भटः “शष्मभारनता 

कता राभा. ६।६६ यर 1 '(लवानिषानाद् व्ययते 

नताननः)" किरा० | यङ्क नंनभ्यते | ““नंनम्यमाना 

फलदितृसयेव'' भट्टिः । । 

अभि+खामिखष्छो न नमने । “देवान् मे यन्नो नाभ्यनमत्” 

खव+न्यगभावे अधोभवने (नौके गोवा) अञ्च० । “नत्व 

च्यादातुः जलमवनते” मेघ० | चिच् श्चवनसयति 

“खवनाभितमेद्ख भेद" चच" | ^शिरः सलष्णो 

जखाह स्वहस्त नावनाम्य च हरिव ६६ अर । 

केचिच्छराचेपभय,च्छिरांस्यवननामिरे' भारखा०११४अ० | 

चार्म न लः खम्बभावसाषेः । 

छद् +अङ्क गतौ छञ्चभवने उल्याने च अक । “जन््योनचचम्य 

तत्नैव दरिद्राखां मनोरथाः । हदयेष विलोयन्ते विधः 

वास्ोसूतनाविष'' पञ्चत" |“स्ितः सर्भोचनतेनो गैमू""रः 

खभि-उद्+खाभिखख्ये नो त्रतौ अक° । “८अम्य् चवाङकट- 
नख्प्रभाभिः'” कुमा० । “अभ्य् चरता परस्ताद्यगाडा 

जघनगौरवात् पञ्चात्" शकु° | : 

खप-प्राप्रौ सक खयञ्चपस्थितौ अकर | “यं सत्रिया 

दोच्लोपनमेत'” । “अभ्याशो च यदेनं साधवो धमां 

च्छा च गच्छेयुरुप च नमेयुः"'खा०० | यदा तु पर- 

बाघयान्ध आत्मने नोपनमति"? भाग. ५।१४।१४ स्लो° । 

“मतुसंयोगः कथशपनमेत् सखभ्रजोऽप प्रियायाः?” 

मेष° । ““परलोकोपनतं जल ञ्जलिम्"? कुम (° | 

` परि+ठच्यद्हपस त्तया वस्तुनोऽन्यया भवने अक° आल्म०। यधा 

इग्धपरिणामः दधि सछतृपरिणानः षटादिः। तथा 

तेजसमन्तःकरणमपि चक्तरादिदारा घटादिविषयं 

गत्वा चटादिविषयाकारेख परि्मते' “समसत्ताककार्यो 

त्मादः परिणामः इति" वेद्ा०्प०। कर्मकत्त {र आत्मनेपद्- 

सि्यन्ये ^परिणामस्रभावा हि छणा नापरिणम्य 

च्तणमवतिष्ठन्त ??साग्तन्कौ° | गजानां तिग्येग्दनप्रहारे । 

सक०।५विष्क नागः पं शंसत् सन एव*माघः। पयं णं- 

सोत् तिक् प्रजहारेत्ययैः । “नियं ग्दनप्र हारेसतु गजः 

परिखतो ,मतः" वैजयनी | येषताप्राप्नौ अक्° | 

^“दिखाः परिणामरमणोयाः'” शक्च।'८ता एवौ षघयः 

कालप्रिणामात् परिणतवीोय्यां भवन्तिः दश्ु° | पररि-. 

पाके च^आहारख सम्यकपरितख” चश्च" सस्यक्नसने 

सक० | “यस्त परिणमेच्च तत्" भा. उ* ११०७ | 

प्र+प्रकेणख नतौ | * प्रमेद्ण्डवङ्ध.मौ '' भाग० ६।१९।९| 
| _ >: ४१ रि र १३ 1 
प्रयेचचमु षि स भिः? भागम ३।२८। उरसा 

शिरसा द्या वचसा मनसा तथा। पद्यां कराभ्यां 
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जादुभ्वां प्रणामोऽ्ाङ्ग इष्यते" सिंह पु, उक्तो | शस कौटिल्ये भ्वा० आत्म चकर सेट् | नसते प्रण. 
भतिमेदे च | भते। च्नसि्ट। नेसे 

प्रति+प्रतौपनतौ । णद् बन्धेने दिवा उभ सक० अनिट । नहाति-ते प्रणद्य- 

वि+विेभेख नतौ | 

वि+परि+भावद्य विकारमेदे अकण खाद्मर “शषटमावविकारा 

भवन्तोति वाङ्खायखिः | जायतेऽस्ति विपरिणमत यद्ते 

खपकचोयते गथतोति, जायन इति पूर्वेभावद्यादिनाचषट 

नापरभाषसाचषटो नो प्रतिपरेधति । अश्तो्धुत्मचणख सच्च 

खा वधार खं, विपरिणमत इत्यप्रच्छवमानद्य तच्चाहिकार, 

बधत द्ति खाङ्गभ्य् ् गं,सांयौगिक्ञानां वाद्खानां, बद्खते 

विजञयेनेति वा, वङ्कंते शरोरेष्येति वा । अपक्तौयत इे- 

तेनेव व्याख्यातः प्रतिलों, विनशगतोत्यपरमावद्ध)दिमा- 

ष्ट न पूवेभावमाचटे न प्रतिषेधति" नि०।।२। 

न्यविभक्तयन्तया खतश्च शन्द्ख् ्यन्दविमक्चयुन्तया 

परिकल्पने “क्तरि शवित्यतः कटयहणमनुवतेते। तञ्च 

प्रयमया विपरिखम्यते'' पाण ° व्याष्डया। “'श्धेवशात् 

विभक्तो विपरिणामः" परिभाषा 

सम्+सस्यगनतौ । “घौरः संनमेत बलये भा. ° 

११९० । “संनताः फलभरेण पुष्यभारोख च दर्,माः” 

रामाश्डया०१।१६अ०  [खअनयौत् | मनाय नेयतुः | 

शय गतौ र्णे च भ्वा° पर० सकर खेट. | नयति प्रणयति 

शह शद भ्वा° परण अक सेट् । नंति अनीति । गनहं 

परणहुति। नहनम् नहंतः। | 
“दुःशासनस्य रुधिरः यदा पाति पाण्डवः । शानं ' 

मदत; सभ्यक् तदा त्य भविष्यति भा उ° १४०अ०। 

““इदपानाञ्च नदन्ति यथा गोष्टषभास्तथा'' १४२ चअ० । 

"नदेमानो मद्धानादं प्राटषौीष वलाडइकः" 

१०१ ख । “मन्ता नर्दन्तु कुञ्जराः'” 

शलं चन्धे म्वा परण सकष* रेट् | 

अनालोत् | ज्वा नलः भालः | 

शश्र अदशने-ध्वसे च द्वान्पर०अक्ष*सेट। नश्यति प्रणण्यति 

नेशत् प° ्यन्यमते नशत् आभान्ततवे न णत्वम् 

प्रनष्टः. | (फलभोग्यो न नश्यति" "प्रनशटखवानिकं दव्यम्?" 

यान्न" ।'"चेदा व्यनेशर्िखलासदाखाः खरेषपातेरिभता 

विभूता" मेषध० “एतेन ल छन्लमपुरुषर एव नेशादेशोक्ति- 

चिन्त्या ` भप्रवाश्वि नद्ध नश्यन्ति अघ्रषं मदमेव च 

शितो "आ पाप | खयं नष्टः परानपि गाधयित्- 

मिच्छसि" प्रबोर चर 

९१० बान्माग थ 

रामा २।१०५ ऋर। 

नलति प्रणलति। 

भा० भौर 

ति-ते | खनात्सोत् खनञ्ख नना नेे । नह्खा नङ्धः नङ्गे 1 

“यथा युगं षरत्रया नह्यन्ति" कण १०।६०।८ “खर्ज रो- 
ख्कन्वनद्ानाम् रघुः । 

गेनेव न्द्रः 

^अकतोत्पादने नद्धो भुज- । 

रामा० सुन्द्० २४ ऋअ° |' 

छपि+-धारणेवा श्चादेरह्लोपः | पिनद्यति अपनहाति। 

भट्टिः । “चार्च्य 

कम्ब परिहाटके शभे विच्य बेणोर्मापिनद्य कुण्डले" 

भार वि० ११ अख० | विशेषेण बन्धने निबन्धने च| 

“पिनां धूमजालेन प्रभािव विभावसोः" भोाग्वण्डूटयर 

^“बह्कधा तु पिनद्धा हिम ३च्छिखर रिव" 

१८५ ख| 

अव+ समन्ताद्बन्बने । (‹चमाषनङ्धः दुगि पूखे मुरो 

षयोः" भुः | 

षा +-सम्यग् बन्धने ̂  वरलायां दाव्यानद्य सानः" क११०।१०२८ 

“व्ानद्भावरयेः कामे" भार भो. ११९ च. “भानत 

यख पिधष्यते च पापच्यते किद्यति चापि नखाः इचः 

परि+खा+परितो बन्ध सक । ˆसोसप्यांणच्मेन पयां 

णयति" शत° व्रा १।२।४।६ 

ऽद्+-उन्नोखधय बन्धने | अस्य् वयवोऽस्विमध्यमलुप्रवि्य 

भव्लानसुन्नहाति ` ̀ सास्लावशद्वहयति भांसपिणडस्” 

छख° अतिवन्धने च | ̂ " ते नेह शक्याः सहसा विजेतु" 

वीर्याः छततैरास्वयवा ते" भा भौ. ८१ चर | 

सम्+वद्+खसुग बन्धने । “वलमीकवत् सश्चचद्धसन्तः कुन्ति 

विद्रधिम्" छ“ । पाण्डित्याभिमाने ग्वे च ^“दतस्िषु 

सखद्चद्ौ पण्ड तम्मन्यगविंतौ "मरः | तत्र पार्डित्यमाने 

“अशत सशवड्धो दरिद्ख महामनाः" मा०उ,३२अर | 

“वितत्य शाङुः" कवचं पिना?” 

भा चखार 

गै “श्रेः महान्तमासाद्य विद्यासेर्यसेवं वा | 

विचर्यससच्ह्धो य: स॒ पण्डित उच्यते" भाः च 

१२अ० | सश्द्धवे च "परोच्य सशत्रदप्रणयौत्कण्डय 

भाग १।१५ ४ 

“विद्तावयेत् खिद्वमतन्तितश्च शुद्धः चं 

कातरः” 

खप+उपरिचन्धने। 

, चाप्य् पनाहयेत्त्? श्रु । उपानद् किपि पूथखखरदोषैः। 

नि+जिवन्धने | “दषः एषो निनङ्धः'' ° ६।७५।५ 

चरि+षरितो बन्धने। “न तां बभौ परिणद्ेच्छतचमां 

भङ्ातदुम्) भा" आ, २६ अन | विहारे ५परिषाङो 

96. 



क 

शिजि { २१८६ ) शिजि 

विशालता" भरः | “4कपाटव्ाः परियद्कन्बरः 

रुधः । कपि घञि परे बा दीः परी(रि)खाडः | 

खस्1समस्यगबन्धने कवचादिधारपे च। | 

“सथह् शरं कवरो च विच्यूतां रंनहगर्तीं वामकरेण 

वलयुना"' भाग० ८।१२।१६ | ^" कवचेन महाहष्य खम- 

नहाद,इश्नलाम्'' भा० वि° १७ ऋ० | 

शास ध्वनौ म्वा आत अकर खेट | नाखते प्रयाते 

नासिष्ट नमसे | कदित् खननासत्-त । 

रिक्त चुम्बनं भ्वा० पर, स सेट । निच्चति प्रखिति। 

शतृश्च षा खत्वनिति पाणिनिः । स्वनि वा यत्वम् छग्धर 

५निच्च द्म सपल्नान् मे" अयम १६।२६।१ आाषेगणप्दयो- 

वत्नागः | “या; पाशे उपभन्त्यनिचन्ति पुटी” 

अथ. €।८।१५ भ्प्रखिकिष्यति नो भूयः प्रनिन्द्या- 

खान् मधृन्ययम्" भट्टिः । “किलोदिनं प्र्ञ्चमचिषा 
जातवेदो विनिच्छ' खथ ८।३।२५ 

वि+नाथने “शिशीते ष्टङ्ग रच्तसे पिनि" ^ ५।२।९ 

८ईबिनिक्ते नाशाय" भार सापे । 

रिजि शोधने अद्ा* अका सकण सेट. इदित् | निङ्े 

प्रणिज्क्तं अनिञ्जि् निनिञ्े । शुद्धौ खक? । 

“ह राद्ाभोवरगे निजो भयासछत्तमः" अथ१। 

१।५।२। (निजः शुद्धः)*यस्य नास्ति निजा प्रत्ता केवलं त॒ 
बद्क्तः” भा० स० ५४ ख० | “बुद्धिः खततनन्वोति 

च्छायेव रपं निजा भा वर १० ख| “हइज- . 

मनस निञ्ञोन तेजसा” रघुः । निजेन शुद्धेन । 

खिज शोधने खक० शुद्धौ अक, जु* उभ निट | नेनेक्कि 

पेनेक्ति। नेनिजानि नेनिक्त अनेनेक् अनेनिजम् 
अनेनिक्त दरित् अनिजत् खनच्तीत् अनिक्त | 

“शाल्मलो फलके च्छं नेनिच्ान्नं जकः शनेः" भदः 
“खरो निनिक्त रग्भिः क° १०।११२।६ 

उअव+-श्रमन्तात् जलपोच्वणेन शोधने । ““यद्धवखं कर,रभभत् 
द्वया रतदङापीःतस्लात् पाश्यो प्वनेनित्ति" | अत» 
न्रा \।२।५।२३। ` 

“अथोद्पालादायाषनेजयति । असाववने जिच त्येव 
अजलानश्प पितरमशाववनेनिच्छोति पितामडमसाव- 
षनेनिन्तेति प्रषिताषदं तद्यवया धिष्यतेऽभिभिचच हेवं 
तत्" चत ,्ा१३।७।२।। ६।'५अपनेनिच् दाखभानं पिच्छ" 
भो, नाक्लीगौ पाणौ धोधवेति" भा५। पिष्डदाकायै- 
पच ्रहवे चसपोचणे नद् परणार। चा० स० रक्तो यथा 

“प्रागस्र ष्वथ देष साद्यमासन्त पूर्ववत्। कषपः शिपेन् 
सखदेयेऽवनेनिच्छति निच्िनाः दितीयद्ध दतोयञ् 
मध्यदेशाप्रेशयोः' इ्यास्थ दयिकप्रकर शोयखन्टोग- 

परिथिदषचनेन श्राभ्युद्यिक्े निसिलत्वाभिधानेनान्यन् 
खतिलत्यप्रतोतेः इष्ययुक्ततवश्च । *वदष्य' जलभादाय 
तेषां ए एयक् एधक । अप्रदचिथं नेनिच्याहोल्- 
नामाचुमन्तरितस्'” इति अद्वएरा्यव चनात् ““खअपबलयि 
पिदनी्न प्रदेथिन्यक्कुष्योरन्तरा अपसलवि <छष्+ 

सव्यः वां तेन पिदभ्यो निदधातौति" भङ्म)ष्यष्टतग्डद्या- 

न्तरात् चअपसव्यशब्द् न पिदनीर्धच्यते अदेव 
वचनात् तथा च सदुः प्राचौनादीतिना सम्यग पशव्य 
सतन्तलिखा” श्त्यादि तनतु भण्डकोपरि अशाविति 
खम्बोघनविभक्तया सवेल॒नाननिदेश इति भहृभाष्यमू 
तरव प्रार॒क्रडन्दोगपरिशिषटे च्ाद्यसानन्त्रवः ` पूवै- ` 

वदिश्यक्ञ श्चाद्य पितर पूववत् “मोल्ननामभिराभन्न्वर 

पितुनष्व प्रदापयेत्" इतिवत् । पिठरवनेलनः भलरेथे 

पिबामह्प्रपितामहयोसतु आअवनेजनमध्यदेथामरेथयोः 

हितौयञ्च ढतीयञ्च मध्यदेशारेशयोः" इति डन्टोग- 

प्ररिशिठात्ः माताभहादीनामग्यो वस् | “मातामह 
प्रष्टु एतेषामेव वामतः" इति खन्दोगपरिशाव् । 
एतेषां पिसुखां वामत इव्यभ्् दयिकपरम् । अन्त 

ठ दकषिष्ठनः कं वाभो पचारत्वात् । अतर पाष 

परायुक्तब्रद्मएराणे ““खप्दचिषं नेनिच्छादित्यु करम् । तेन 

तिलपुष्मोदकपात' वामहस्ताहकिण हस्तेन वाभाग्वा- 

रब्धेन ब्डङोत्वा अकम ! {एतरखकदेवशर्न्नव- 

नेनिच्छ ये चात्र त्वामनु याश्च त्वमद्ु तचे ते खधा" इति 

पिद नीचे नानेजयेत् । ““खप चपच्यष्छ जलं खहा 

एवं पूर्वोक्तरीत्या पितामहाय प्रपितामहाय पिण्ड 

दानम जस्र चेन मञ्च पूवेवव् व्यायम्" पिच्छ- 
पित्ते तवुप्रकारः कात्यार चौ" ४।१।१५ ̀  चक्रो यचा 

५८अद् पाले चावनेलयत्यपशब्य सव्येन बोञ्रसान्यी 

इखाववनेनिष्डो ति यजमानख्य पिदप्ष्टति लन्" इ | 
^“छद्कख पानचदपाल' पूषपानादि तेनाभ्वयु 
यजमानख पिप्रति बिदरारम्थय लौन् एरषान् 

पिदपिता्रडप्रयिताम्ान् अपशव्य यथा खाहशद्छ 

सथ्वप्रदे थाहशिष्पेकरेयेगोदकनिनयनं यथा खात् 
रघाुषप्रेथिन्धोरकाराकेन . च्वनेखवति दनि" 

चान् पुचीभ् करोति पिच्छदानाव | अपापिति 



सिस 

स्न् इनगोननामारेथप्वेकम् अच्चङगोन ! यमान 
पिवरछकथमेच्ववनेनिच्वति रेखायामृलमध्यायपरदेयेष् 

 द्िपंस्थमवनेजनं कायम् । असव देवानां 
 कनिहठिकाप्रदेयेन सनुष्याखाम्, उद्धरं परिषेषणापर- 

पव्यांयम् शङ्पररेचन्योरन्रालनेव पितु थां परिशिष्यते 

ष्यत दद्माह अपसव्यसिति” कर्वःः। “अवनेज्य पूषैदन्नोविं 

विच्लख नमो व इ्व्यञ्चलिं करोति" कात्या" श्रौ° १५। 

निजः शङ्धवर्थकश्य खि च अवनेजयती ति । अवनेज्य ति 

प्रयोग इति बोध्यम्। शोधनपरत्वे नेनिज्ादिति 

खवनेजने च न तन्त्रता यथाह छन्दोगप. “अष्यः 

ऽचब्योदके चैव पिण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य विनिटस्तिः 

श्यात् सलधावाचन एव च” खवनेजन शब्द ४२९ भ र्य 

प्रदीपोक्त माद पद्चोयावने्लनविघान' ढन्दोगेतरविषयस् 

` ऋन्यवेदिनाभा्य् द्यि काद्विषयन्चं ति बोध्यम् । 

निर+निःभेषेण च्षालनेन शोधने ““पानाखि निखेनिजानि" 

त° ब्रा" १।२।।।९ ^“पाल्लाणि निं निक्त" तेसि° श । 
शद्हरटमद्धिनि{यक्त' यच्च वाचा प्रशस्ते" खलुः “तोय- 

नििक्ञपाणिः" रः ^तेषासपेतदृष्णाना निखि ज्ञानां 

भावनाम्" भा० शा. २७१ अ. | 

शिष्ट सच्धिधाने अक" ` निन्दने सक" भ्वा उभ, सेट । 

मेदति-ते प्रेदति-तै। अनेदीव् अनेदि् निनेद निनिरे। 

खिद् कदने भ्वा पर सक सेट् इदित् । निन्द्ति प्रखि- 

`न्दति खभिन्दोत् । छल्, वा यत्विति प्राणिनि; । 

स्त्र वा णत्वम् शम्बर 
“निनिन्द ख््पं द्येन पावती" कुमा०।. ^“जनिन्द्नस्तव 

शाभव्यस्" गोना। ^“खनिन्द्य' निन्द्ते यो ह 
भार ब२५२ ख. । प्ाषलङ्ः । “न निन्दा निन्द्य 

निन्दति किन्तु विधरैयं श्लौति” भौभांषा। 

णिल डे घे तदा पर, सक, सेट | निनि प्रिकति। 

अनेलोत् निने | 

णिव वेके श्वा परण सक्र सेट । इदित् । निन्वति। 

च्निन्वोत् । निनि) 

शिश्न समाधौ ज्वा परर शक्र खेद । नेति प्रेशति 

शिष रेके भ्वार पर० बक° सेद् । मेभति प्र्ेषति खणे्ीत् । 

निनेष । 

चिस रम्बने ष्वद आाताणशड" वेट् रदित् । नित्त परथिंशो 
आनिंचिष्ट निर्निंने। शब्, दा एत्विति पारिर्थनः। 

रेव घ्रा रल्वम चग्ध्०। निले दन्तच्छदं न ष," भङ्किः। 

[ अनेभीत् निनेथ | 

[ ३१९७ | शीं 

“खि सत चः क्रमते दशियादतये या खश धाम प्रथं 
््र्निसते"@०१।१४४।१ “अभिस्वरन्ति बद्यो मनोषिश्वो 

रालाममस्य भुवनस्य निंखते" €|८५।१ 

णी प्रापे श्वा उभ. दिकण अनिट | मयति प्रथयति 

नेषोत्। प्रधाने कर्मर लादयः। च्यजा सामं नेयते । 

चने निनाय निनयिथ निनेथ निन्ये नेताग्येध्यति ते 

नेतव्यः | नेयः नौतः नौतिः नौत्वा विनीय | 

“सर्वाच्नषवामि वः सदा । इजिनान्तारयिष्य्राभि" भय. 

वया० ६१५२ छो" “(गमनाय मतिं चक्रो तानं निन्य्,- 
रङ्माः” रामा० बा० € ० । "नविषद्रामि च बाह 

गस्” रामा० ५।९१ खर । च्या षट् | “दषेन 

किलयद्याथः स नोतोऽपि विपद्यते" भाण विर. ख. | 

यापने च““गिनाय सात्यथंद््िमोत्किरानिलाः | श्ख्य 

. शानौरुदवा ख तत् पराः” कुमा० । 

धश््रानने खत्म" ˆ'शाच््नः नयते शास््स्यं सिद्धान्तं शि- 

बेदभ्यः प्रापयतीत्य्ः तेन च सम्डाननं फलितस्"सिण्कौ 

क्वान निखये आत्म० ।^“तत्तव' नयते भिदिनोति" सिग्कौ» 

खति+-खतिक्रस्य नयने | “न खर्म" लोकमतिनयेत्" ग्ड 

वि+अति अपवाहने सक० । “व्यतिनीय कालपसदां 

चतम्" खा्चा* श्रौ ०१२।८।२५।.ब्यतिगोय घपोद्य"नारा* 
अनु +-खाभीषटप्रगेशनाय सान्त्ववाक्यादिप्रयोगे सक्ञ° | ५भवनो- 

श्हनयाग्येवं पुद्धराज्द ऽभिषिच्यताम" भा खा" ८४ अर 

श्रि पातेन सान्त्वन द्ानेन च महायशाः | ल्विनो- 

श्नयाभास" भा च्छा २२३ ० । प्रापे ्ास्ः। 

+"'अनुनीता तमकाभिचिर खान्तयेन मैथिलि!" रामार 

चच २५ ° । 

व्यप+-खपहरणे अन्यत्ननयने ““यतर संसप्रकाः पा्मपनिग्ड - 
रणाजिरात्” भाण चखा० ५१. शोर । 

खभि.+२६२ प° व्यभिनयशब्दोक्ताय सक० | ““गोतानि 

रम्ाखि जगुः प्रष्टा कान्ताभिनीतानि सनोहराखि" 

ररि» ८४४८ ० ।^^तद्क्तमभिनोयाभि युक्त :" बेदाग्डार 

श्ाभिच्येन नयने च ।' "बहा शर ज्यामभिनोयमानम्* 
भा. बर ७६९ छ्लो, | प्रधाने कम्मंख्ि शानच् 

दव+धोनयने | “"सन्धे सम्पातमवनयेत्" शार छ, | 

“वोचे खलिमवनोतदन्निन्धथु ः' ऋ०१।११६।८। 

श्ा+दू रस्यद्यान्निकप्रापे । ^८द् रादिन्द्रमनयच्चा सतेन" कर 

७|२९।२५रभन्वानयन्तख सपर्या चि तकेतनम्" भागदो* 

१४७ अ. । ५रौयता तेन वराङ्नाभिरामायि {हानु 
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तष क्रियावान्" ( परोख्षगश्ङ्खः ) संयोजने च 

“तप्र पयसि दध्यानयति सा वेश्वरेव्याभिच्ता भवति"खुतिः 

अभि+खा+अभिठख्येन नयने “द्धिमधुसपि रातपवषां 

खाप) ऽभ्यानोय” रेत बार 

परि+अआा+परित च्यानयने । (“पाञ्चालराजं दरुषदं ष्टहोत्वा 

रणमङ्नि। पर्यानयत सद्र वः खा दात् परम 

दच्िणा'भाग यार १३८ खर । 

परति+-आ+परतिक्ूनतया चनयने गतद्ध एुनरानमयने^“प्रा- 

नेषग्रति शलुभ्यो बन्द सिव जयच्ियम्" कुमा" 

खद्+ज् ̀  नयने “किं स्विद् दिवयशच्नयति" भा० व° १७३ 
० | ^"रेनोधाः पत्र उन्नयति नरदेव | यभच्चयात्" 

भा खार ७४ र | उद्धायने लिङ्ः्दशनेमाचुभाने च 

«मौ चासन्तछद्नयः पराहजम्” च० २।११|१२। 

उत्सञ्जने उत्प खाता" | ८"दर्डहच्चयते खतृशिपती- 

व्यथः" कि° कौर | 

खप+-उपस्यापने “ङपनिन्च् से हाभागं इद्िषटत्वेन जाङ्ग- 

वौम्" इरिषं* १४२१।.५इत्या सेनया राजा दमयन्ो- 

पानयत्' भा० व° ३०६९ ज्ञो । दिजानानसाधारणे 

संखारभेदे आरात्म° | खाचाय्यः चिषदपनयते । “गमा 

दमेऽ्टमे वाऽबदे बाह्मणदोपनायनस्” ^“ङपरनोय ददद् 

बेदानाचार्यः; स उदाहृतः" मुः । “चायं उप 

नयमानो ब्रह्मचारिणम्" अथ ११।५।२ (तथेति तं 

होपनिन्ये” शत° ना ११।५।१।१९। (समिधमाडइर 

पत्वा नेष्यं" का =० | सच संस्कारः बेद्ाेता 

प्रयोजकः | . तद्य परगामिफलक्त्वात् परपदे प्राप्ने 

सम्म्ानोत्सञ्चनावाेकरणेत्यादिनिा पार तदः विहितः । 

“न डि ज्पनयनमानेणाचा्यं त्व किन्तु तत्पू्ैकाध्यापनेन 

"ख्पमौय ददद् बेदान् ्राचाय्यं: स उदातः इति 

रतेः" इत्याशयेन उपनयनपूठकेनाध्यापनेन हि उप 

भेतरि खाचाय्यंत्वः क्रियते इति" सिन्कौ° उक्तम् “यद 

, प्रपितामड्ारेनीदख्येते ड पनयनम्" आपस्तम्बः भृनिद्ानेन 

खमोपप्राप्णे आराम | ^“ कम््करालुपनयते ध्टतिदानेन 

स्लसमोपं प्रापयती्ययेः" वि* कौ 

नि+उत्सजेने | “दकं निनयेच्छषः शनेः पिण्डान्तिके 

इनः” भदः । “निनयेत् उतजेत्" कद्ध. | ““आओष- 
भिभ्यो इष्टिः निनयति" तैत्ति २।४।९२१ नितं 

गयने च ८८पृ्यणल्ममन्तवैदि निनयति" तेति, १।७।५।१ 

“दासो क्ण््' बड्सिांनान्निनयेयुः खमा ग्बवा। पतित 

बहिः षं : सेका" चेव तसम्" ८८अरितन्रत चायाते 

निनयेरन्नवः वटम्" यान्न । 
निर+जिख्चये खवधारखे तदभावाप्रकषारकत्व सति तत् 

प्रकारके ्नानमेदे। “देवःपतिविडुषि | नेषधराजगत्या 

निर्यत न किसू्;न त्रियते भवत्या" नेष* ^“ुराड्तश्षथो- 

इरेः कथं निशगुयते परः” हितो. । 

परा+उनरागयने गतस्य पुनः स्ख्यानप्रापणे “पुनः ज्यां 

छ याक्लते इत्तग्ट हु पराणय" अथ. ५।१४।४ । 

परि+परितो नयने “तेषां त्तं परिणयेत् खस्ययाद्ेषु 

तद्धरैः" मह्ः। प्रदचि्णौकषरणे “तौ दम्पती: निः 

परिण्ोय वङ्किम्"कुमा०] “कन्दा यद्ध ते पाणिमभ्नि" 

प्थंणयः च यत्" रामा. खयो० ४२ अ० । विवाह 

शंस्कारभेदे च भ्वरयित्वा यथान्यायं मन्त्रवत् परि- 

योय च" भार श्चा, १२१ ज्ञो | “स्वाः परिणयेत् 
विप्रः" तिः “परिणेष्यति पादतो यदा" कुसा० |` 

, विन॑लेपे र्पसम्यतो 

संछताग्नौ ना यन्नपालानरे ्ियाम्। तरिषु किप्नोष- ` 
प्रजेशे विधाने च श्रणोतः 

सम्यञ्नवि्ितेषु प्रवेथिते" भेदि । तत्न चेरे “तिन 

सम्यक् प्रणोतानि शरजालानि भागशः"भाग्भोन्टञञखर 

विधाने प्रणोय दारिद्रयदरिद्धतां टप" नेष | 

“कन्द सद्धिदानन्दं प्रणि पत्य प्रणोयते" छग्ध° «स एव 

“धर्मौ सहना प्रणतः" रघुः *यदि न प्रणयेदण्ड' राजा 

दणड ष्वतन्त्ितः” भन्तः ' ह 

च्छग्निसंख्कारमेदे । “खग्निपणयनं लत्वा" खा,तिः। 

खग्न्यातेय शब्द् "द श््म्. महाध्वरे वद्किरभिप्रणौतः"भद्धि। 

खपसम्पत्तिः ख इभेदेः | प्रणयः प्रणयिजनः ।५प्रणयस् 

यथाच" राजन् | किं कारवाशि ते"भाव०२१६'क्ञोार। 

 ^(ङञ्खबे च विनाशान्ते भर्ान्ते च जोधिते | “संयोगे 

ख वियोगान्ते कोच विप्रणयेन् सनः मा० शार १८९१ 

जो° “भङ्गिप्रोतिप्रशयसङितं मानदन्भादुपितस्"उद्धदर° 
प्रनि+पुनः प्रापणे यतो गविल्लद्मौव पुननेयने । 

“प्रतिनेदमयोध्यास्" राभा २।९० ख | «द्भ्य 

नान् प्रतिनयानि बहधा" ` आअ० ८।८।१० ““मह्' न सष 

 सेतदित्त' ष्टं प्रतिनेत युज्यते" पञ्चत° । 
वि-अपसारणे “अहं हि ते विनेषयानि युद्धचद्धाभितःपरसू" 

भा० ख° १६४७५ श्ोा° । भारभमेनं विनेष्ानि पाच्ड- 

वार्ना मङ्ादनामू्" भा" भोर ५. अ । पिशाविचेषे 

“जिनितेखु मजे चि्मापुगेः" “ना पिनितेतर जेब” 



[ १३१८८ ] 

मलः । भतपस्विसंस्मविनीतसच्् " (तपोवने) “वन्यान् 

विनेष्रचिव इ्टसत्वान्"रबुः ।““सधमांइलितान् राजाषि- 

नोय ख्यापयेत् पथि" यान्न" आरकरूल्याधभदुनये विनयः। 

चणादेर्नियां तने खात्म० | कर विनयते रान्न देय 

भागं परिशोधयतीत्य्ः” सिर कौ०। व्यये विनियोगे, 

खत्म | शतं विनयते धम्य विनियुङक्तो इत्यथः 

सि* कौ०। अपनयने कतंशरोरभिन्नो कमणि 

कत्तरय क्रियाफले अात्म° । क्रोधं विनयते अपगमयति 

क्रोधापसारणफलस्य चत्तप्रसादख कट स्यत्वात् “ख 

रितजितः” इत्यव सिद्धे नियमायमिदं तेनेह न गण्ड 

विनयति, गण्ड अरोरावयवत्वात् कट स्यत्वेऽपि 

न तदधः | क्तख द्यक्ञेः य॒रोः क्रोध" विनयतीव्येव । 

शम्+संयोजने । ^ द्ण्यात्मानं संनयन्” भाग ६।१०।? 

(“दोषधिभ्योऽध्यात्न् समनयन् "तेत" बा०२।५।१शस्या- 

पने च“ कंसे एषद्ाच्यः संनोय "इ ०७०६।४।२४ भिश्रणे 

दधिभध विषा इतं संनोय 

संस्कारमेदे संानाग्य' इविः “नासोभया संनयेत् वत्ति" 

स०२।५।५।१। 

शील नीकताकरथे भ्वा° परण सक सेट । नोति प्रणो- 

लति अनीलीत् | निनी 

शीव स्थौल्ये भ्वा० पर संक सेट । नोवति प्र्णौवति 

अनौवीोत् निनोव । 

सुतौ . खदा° पर० सक० बेट. । नौति प्रणौति खनावोद्- 

अनौपोत् सुनाव दुषिथ हहविव । नोता नविता 

नविषःति नोषति, नोतंब्य' नवितव्य हतः | इतिः 

चत्वा प्रणुत्य | ` ५वेन हवन्तमद्िसं पिक” क, 

६।१७।१ “दधातन च वाडमतयेन सरघखतो 

तज्धिथनं चुनावः? कभा । “सादरः नौमि तं भक्तया 

श्रोगोपीजनवज्ञभम्" स्कर ए* ¦ “^रेन्य' नोलं लनाव 

च" भङ्िः। चिच नावयति शिच खन् | हुनावयिषति 

सन् रस्युषते यदः नोन्यते । 

चऋ+समस्यगस्तवने खाल | ५पतच््िणः शुभामन्द्मातु- 

बानास्व जिद्धदन्” भटः । 

प्र-प्र ख स्तवभे ^*यद्देवं विदहानशर' प्रणौति? अा*उ° | 

शुः गतौ भ्वा ष्याम सक्ष, श्यनिट् निचष्ट्; | गवति नवते 

दूत्या गतिक्भेु भिश्क्तोक्तः मवते। कभौनवबन्त 

नरः प्रियमिन्द्र कास्यम् क° ६।११।१। 

इड, ° पैदिकहषिः। 

खभीनवन्ते सभिगच्छन्ति"भा० | +इरि नवन्त अवता 

८११ 

# "| 
^ 

 उद्म्यवः'? ऋ" ६।८६७९७ (“नवन्ते गच्छन्ति" भा० | 
"सावो न घेनवोऽनवन्तः १०।६५।६ 

शुद् प्रणये ठदा० उभ° सक्° अनिट. । चुद्ति-ते प्रणद्ति 
५ ५9 

्नौद्मौत् अरुत्त। नुनोद नुदे नोत्ता नोतृदखति ते 

मोदनम् नोपम् । दतः ठ्तः। “ “मन्दं मन्द्" 
छेदति पषनञ्ादुक्रूनो यथा त्वाम्” मेच० | खण्डने 
अपसारय च नुनुदे तरुकण्डं पण्डितः" नेथ । अद्- 

स्वया त्ननहनमः तमः" माषः। “श्रयद्यान्् 

इृजिनं देवदेवः" रिषं १३१ °| “विधिना संप्र्ु- 

~ दितः" भार वर १अ०। अनुदात्तेत ऽपि इट् रापः | 

भोदं करोतीति रिच । नोदयति नोदितः नोद्यमानः | 

“ते नोद्यलाना विधिवत् बाहकेन इयोन्तमा?' भा० व 

७१ चख० | “यङ् याङ्कुनोदिताः" 

धाठपाठ खरितघ्च णुद प्रेरण पति पाठेऽपि एन- 

सयेवोत्तरत पाटः कर्त्रभिप्राये क्रियाफलेऽपि परक. 

पदाथः” सि° कौ° | 

अप।अपसारणे “जरां रोगमपचद्य शरीरात्” साङ्खधा०ग्द० 

“चाच्छाद्य च महावाछवेलासष्णानपातदत्" भार च्ाश्च" 

६९अ० “अच्छी व्यपनोत्स्यथ” भा० व» ११५ श्च° | 

अभिष्रवाजुन | किप कश्न् दोणदापातद्”” भार दरो, 

१९० अर | 

परा+अपसारणे “तच्च पराणुद विभो ! कण्डलं भानस" 
. महत्” भाग° २।७।७ च्लो° । 

वर+परकरवेण नोदने चालने च । “स शलुतेनां तरसा प्रुदय" 

. भार वि ६४ अ अपसारणे ^ततोऽन्धकार' मुद. 

तिष्ठत चन्द्रमाः'' भा वर ३९ चर | 

वि+विथेषप्ये नोद्ने । (चोद्यामास् तानश्वान् विदुन्नाद्धोध्र- 

सायकः" भा० भोर ४८४६ सो° | . विजन इःखा- 

भो १९ अ | 

द्यपरषारखे “जच्छ्ीविनोद्यति येन दिगन्तलम्बी) रचः 

भद्धिन7चस्तु तत्करोतोव्यर्ये नामधघातुरयमिन्याङ् | 

“ुष्य' फलं चात्ते वमारस्व | विनो दग्यषयन्ति नवाभि-- 

ष्का" रचः, | ५ कयं वा देवी सरुजत्वात् विनोद्यते" 

भालविकाग्नि* | ८नोचं विनोदय मनः दमनोलताप्च" |, 

सा* ट्°। 

णु दतो हणश्ःरकन्पण्सेट । नुवति प्रणयति अलवीत् दन्नाव 

छ निन्दरद्भ खण दयन्त पापयाद्या क्ट" १।२६।५ 

‹"लङाभन्ण्त शतम् ऋ०।६।६ (दखन्ष्त स्तुनयन्तः 

च्याः इडपाव। | अयं छान्त इति.र्षरद्त्धिः। दव- 
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मानाच्च मर्ताः” ० १।१६०१ नवमानास्तुवानाः 
वेदे अक्ष" गणव्यात्यासञ्च । 

खेद स्लिघाने उभ° सकर खेट । नेदति-तै प्रथेदति-ते 1 

ऋनेदोत् खनेदि् निनेद निनेदे | 

रेष यतौ भ्वा" आतर खेट । नेषते प्र्येषते। अनेषिष्ट 
दत् अनिनेषत्-त। 

णते घातवः नादिका शपि सति हेतौ त्वार" गखे 
शोपदेशितया पठिताः प्रयोगे ठु दन्त्यनादय णव पुनः 
प्रादियोगे एत्वश्पयान्ति। नन्द्नाथनाधनक्ृ नादिधात 
बच्छ खोपदेधत्वाभावात् निमित्तेऽपि न णत्वषपदान्तीति मेदः 

श्छ ९० ब्रह्मलोकस्य सरोवरभेदे 

“खय यद्रण्ायनभित्याचचते बद्मच्यःमेव तदरच 
वे णटशचा्यवौ ब्रह्मलोके ठतोयद्याभितो दिवि तदेरभ- 
दयम् ' शाख ०। “तत्तव {ह गद्मलोके अरच हप प्रसिद्धो 
प्य्चाथेवौ सचद्रौ । सष्द्रावपामेव सरसो ततीयस्याम 
भूवभन्वरिचचच्च पच्छ तृतोया द्यौ द्धा ततोयद्यामितो 
ऽ्खाह्लोकादारभ्य गण्यसानायां दिवि | तत्त्व चैर 
दूरान्न तनय रेरो जश्डस्तेन पू्ीमेरः मदीयं तडुप- 
योगिनां मदकर इर्षोतृप्रादकं सरः” शाद्रभा. | 

इति ब्राचसखत्यं रकारादिशब्टारथसंकलनम् । 

ल ५ 

गकारो व्यन्ननवणभेदः दन्यः चद माबाकालेनो 
ज्ञाय: ्छद्धोद्धारणे दन्तस्लेन जिद्धायदख शधं खाभ्य 
न्रप्रयलनः । बिवारद्धासाधोषा कह्यप्रयल्नाः | माटका- 
न्या्सरख वामस्फिचि न्यद्धता । चख दाचकशब्रदट्ा वणां 
भिधाने उक्ता यथा ^तः पूतना हरिः शएडिःशक्ति 
गुक्रिजटी ध्वजौ । वामद््ििगतामकस्यौ च कामिनी 
मध्यकणकः | प्रापाटी तश्डतुश्नय काभिकाटवपुच्छङः | 
रब्रक््च ग््रामसुखो वाराहो भकटोऽख्था | सगतो - 
एष(बदरं काचुच कोष पच्छङः । गन्धो विशा मरुच्च 

००] सक्ष 

बादर्वा च रौरकः । लयनी एकको वान्तिरगच्लद्- 
मारा". | तद्धि्टाददेवताध्यानं वर््यद्धारतन्नो क्त यथा 
ध्यानमद्ध प्रवच्छामि-शट्यष्व कमलानने | चतुभ्लां 

भरूाशथान्तां भङ्ामोचप्रद्ायिनौम् । खदा भोड़वर्घोयां 
रक्ताब्बरधरां पराम् । नानालङ्कारभषाद्यां सवसिद्धि 
दायिन् । रवं ध्यात्वा लकारन्तु नन्धन्त् दथधा 
जपेत् । काभषेहतन्त्रे अख सद््पदत्तः यया “तकारः 
चच्चलापराङ्किः ! सयं परमकाणडलो | पञ्चदेवात्मकं 
वशं" पञ्प्राणभरयं खद्] । निशक्तिसद्ितं वम् 
खत्म दि तन्वसंयुतम् । लतिंविन्दषह्हितं वर्षं पौीतबिटात् 
समप्रभम्?” वोव्योमान्तलषुषैना पर्णम्“ इति इर 
र" टौ तद्ध व्योमरेवत्वः मावर प्रथमोषन्धाये 
धनापड्ारः फलद्चोकतम् । 

त इ" सक-इ्ैने स्ने वा ड | {चौरे २यते श१्छे 
४कोडे १५न्हच्छ च मेदि" ।~ गभ ऽ शठे यबद्च 
सरले श्छगते देवे १ गौरपिषवच्लिते १। कोद पुच्छ 
च रका" कोर | १२्वर्णे १४पर्द कीश सेदि. 
निवणमरजला्े आद्ययरुदये अन्यके. (55]) १९ 
गणभेदे “सोऽन्तयुरुः दथितेाऽन््यलघस्तः" अन्टोम० । 

तनु ४* तदि-उन् । पौरे मतिनारते ऋषभेदे “भतिना- ` 
सुता राजदत्दारोऽनितविक्रमाः। वंदसैहानतिरथो ` 
दुहा, चाप्रतिमद्युतिः । तेषां तरुवर; पौरवं 
वंशचदहन् । च्ाजडार यथो दोप्रः लिगाव च. 
बह्न्बरास्"। भा, खा € च० | ख अच सरतो 
हलः यथा तले बोक्गम् ९५ चर । ‹“तंचचः बरतो एव" ` 
भतिनारादजाग्रत | ईखिनं जनयाभाष कालिङ्ं _ 
तच्वरास्मजम्””। ` 

तकं इरे अक सहने लक° श्वा परर खेट्। तकति 
सअताकोत्-अतकोत् । तताक तेकेदः । निर अयं 
गतिकमेच्च पठितः । कमणि भावे च | यत् नगत । 
वश्य सहनोयम् | [ङगैत् तनङ्क तद्धा वङ्कः । 

तक दौस््र शच्छजोवने पा०्दित् पणभ्वाऽ सेद } द्धनि खत 
तकं लि° तं गौरववल्लितं यथा तथा कार्यत के-क। 

निन्दिते । ^दवत्तकः कुम्पकस्तकं भिनद्चयशातनो?' छ. 
१।।९१।१५ । ^“तकं कुतृलितसमू2 भा५ | तक-चच १ 
श्खहनशोले च | (तका वयं वामहे ष्टं मधः" कात्या 
० १९।१।२। च.०। रेसतजिते च । “इतं गायन् न~ 
नानद्धः*ऋ०।।१२०।६ "(तकयागदखय स्लदितगदेः'› कवः । 
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त् अन्य तक-बा अति । अव्यस । शततृद्ते भना 

यति तक्षतृसते मनायति? ऋ १।१९९।४ । «"तकदिति 

अनायति यत्यखनिदमिति चष्ट मन्यते भा | वद्र 

कच | २्तच्छन्दारये लि" सकः तकौ तके द््यादि ष्पम् 

तकरी खो तं इत्सिते करोति श-ट ङोप् । ङुत्सितकारिणयां 

स्लियां “ते भिन्द्धि तकरोम्" वत्ति स ३।१।१।१ 

तकार ए० त+कार। तखद्ूपे वख “एवं ध्याला तक्षारन्तु” 

कामपेहत०| [\चत्त श्चौषधे च शोषधौ स्तरो उच्छ 

तकिल ए तकि-शच्छ जवने उप्यादि° इकच् नलोप 

तक्षु नि तक्ष-गतौ निष्, खन् । गाछक्े^“इुरमेधचित् तक्षवे 

नवं ददत्” ° ९।५७।५ ^ तकवे तकति्मतिकभो दखौखा- 

दिक उनृप्र्ययः सोससभिगच्छते भार । 

लक्ष् न° तक्ष-कनिन् न कित् । अपत्य निघण्ड.; । 

तक्ता न* तन्च-रक न्धद्क1* कुत्वम् । वतरा "यजखयोगेन 

दधिभन्बनजाते दधिविकारभदे (बोख) अमरः| ङ्गे दा- 

दिकं भावप्रका° उक्त यथा 

^“चोलन्तु मथितं तक्रहदश्चिच्छच्छिकापि च । सर 

निजं चों भथितन्वसरोदकम् । तक्र पादजलं प्रोज्ण- 

शदचिदच्ं बारिकम् । कच्छिका सारहोना खात् खच्छा 

प्र्चरवारिका | घोलं तु शकरायुक्त युणदयं रसाल 

बत्" । चितं (ग्या) इति लोके । इच्छता (कच्छ) 

डति लोके | ५वातपिन्तहर छदि मधितं कफपित्तचव् |. 

त्र" याद्हि कथायास् सतादपाकरं खु 1, बौर 

दौपन' षय प्रौष्यनं वातनाशनम् । यहण्यादिमतां 

पथ्य भभेत्यङ्ग हि लाघवात् । शच्च ख्वादुविपा- 

किल्वान्चच पित्तप्रकोप्स्। कषायं दोपनं इष 

प्रीष्नं वातनाश्चनम् । कषायोष्रधविपाकित्वाद्रौच्छाद्चापि 

कफापम् । न तक्रसेवो व्यथते कदाच्वित् न तक्रद्ग्धाः 

प्रभवन्ति रोगा, । यथा सुराखामश्छतं उषावय तथा 

नरां छवि तक्रलाह्कः | ` खद्श्वितकफरद्बल्यलामन्न' 

यरमं सतम् । खच्छिका धोतला शब्दो पित्तचरमुष- 

करो । नातहत् कफलत्त्या त॒ दौषनौो लवणान्विता । | 

चोड तषटतस्लोकोड्ध तादड़ध तषतानां तक्रा चणा 

शश्द्ध ततं तक्रं पथ्य कच विशेषतः । स्लोकोद्गत- 

त ताद्य इष कफापहम् । अद्ध, तदत बन्दर 

चङ पुषिकफप्रदम् 

थ दोभविरेे व्याधिविथेरे तक्षविेषाः | 

` वीतिऽन्हो श्रते वत्तः ष्छवेन्दवसं तस् । पितते 

शव्योषमधिके कफे | दिङ्कजोरयुतं 

भवेदतीव वातन्नमर्णे- 
स्ताइचितायुक्त 

चोलं सेन्धवेन च संयुतम् । 

ऽ्ीसार्ृतमरम् । रचिद' एषटिद्' बश्य' वस्िग्ूखषिना- 

अनम् । मत्रे त॒ खणड पाण्ड रोगे शन्िनकम्'” | 

खथामपक्रतक्रगुणयः 

"तक्रमामं कफ" कोटे हन्ति कण्डं करोति च | पोनब् 

खासक्षासादौ पकमेव प्रशस्यते” । 

च्य तक्रसेयननिनभित्तानि। 

(शकलो तसाचेऽग्निलान्दये च तथा वाता मयेष च । व्यरुचौ 

ष्ोतसां रोधो तक्र श्थादखतोपलम् । तत्त्, इन्त 

गर च्छि परसेकविषमज्वरान् । पाख्डनेदोख हस्रे मल~ 

परहभगन्द्रान् । अष्टं य॒खममतोखारं श्यूलङ्ञोडहोदरा- 

ख््ोः | चित्रकोषमतव्याधौन् कुण्योयतमाङणोन्” । 

“नैव तक्र चते दद्यात् नोष्णकाले न 
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इर्बले । न मर््छाश्वमदाहेष न रोगे रक्तपित्त 

अथ गव्यादोनां विशिष्टाः गुणाः (यान्य् क्तानि दघ 

न्यौ तद्णां तक्रमादियेत्” । भावप्र । ` 

च््रधिकं छताच्रशब्द २१८५ ए दग्यस् । 

थग भद्ध इमर्पादकं त॒ यत् । नातिखान्दरद्रव तक्र 

खवाद्स्छः तुवर रसं छः स्टत्रकापांसकिखानां 

गोभयद्ध शङ्ख च | दक्षः चौर्य तक्रख पानोयदख 

दण्द च» सदुः | ^^तक्रनिस्तावबद्कलं दजिमख्डार- 

न्तिकम्?” इरिवं° ६१ अ० । [ष्दायें। 

तकक्िका खौ २।६७ ° ज्चिकाथव्दोक्ते तक्रलते 

तक्रपिश्ड ए “दना वक्रो वा इष्ट इग्ध वञ्च छवाससा। 

दवभागेन हनं यत् तक्रपिख्डः स॒ जच्यते” इत्य, 

(च्छना). ख्याते पदां । [विशेषयुक्तो मांसभेरे । 

तक्रमांस न° शनाच्चथवब्दे २१८२ पु" उक्त तक्र श पाक 

तक्रवामन इ° वक्र वामयति अ्यस्हत्वात् वाम+खिच्-ल्द 

६त०। नागरङ्गः शबदाथचिन्ता° | 

तक्रादट इ तक्रा लक्रोत्मादना्थभटति अट-अच | 

सन्थानद्ण्ड इारा० । 

तक्रारि्ट ए ^यभान्याभखकं पथ्या सरि  लिपलाश्रकम् । 

खवच्णानि पलांधानि पञ्च चैकत्र च्येत् । तत्र कं्राचतं 

जातं तक्रारि्ट पिभेन्नरः ) दोपनं भोचगुखनाथे ६ क्रिमि. 

सेष्टोदरापडम्”' चकर छच्त छौ षधमेरे। 

त्क्व लि तक-गतौ बार व। गमनथीचे । «तक्तो नोवा 

वदिषएः" ऋ ८।६९।१९ ““वन्नो नलनथोडः' न+ । 

““सन्बनादि- 



त्त [ २२०२ ] 

तक्षन् लिण्तकष-गतौ वनिप्  गतिशोचे^ तक्ता न भिवन 
सिषक्ति "क ०१।६६।१ तक-खष्ने बनिष् | श्चौरे च। 

क १।१११।५ "तक्घषीः 

तक्रा स्तनस्तस्य वीः गतिः'' भार | 

तक्षवी लि° तक्षानां चौराणाम् वीः | चोराणां गतौ | 

("भगौ तक्रवोये" ऋ० १।१२४।५। ^ तङ्कबोये व- 

स्कराणां यन्नवि्ातिनामन्यत्र गलनाय' भा० छान्दस 

८८निख् च खघ्रसस्तकरधो रिवः" 

इयङः दोषश्च । 

तत्त काश्ये तनकरणे ( चाचा दोला) व्यापारे वान्वा 
प्ते खा पर सक वेट । तक्षति तच्छोति तच्चन्ति 

तच्छ वन्ति ऋतच्तीत् ताकी ततश्च | तच्चिष्रति 

तच्छति । तष्टा तत्तणम् तष्ट; तच्छ तहा प्रकाहतट् | 

"दारवाणाञ्च तत्चणसम्'” सुः (“अधालं ये अश्चयुपाय 

तच्ति""च्छ०। ११ ६२।६८बाय शक्शमपतच्् वन्ति" 

जा° १।७।१।८ । 

तत्त त्वचो खषणे संवरणे भ्वा° प सक" रैट् । तन्तति 

कायं वभ्प्रणा योधा । खनतच्ोत् ततक्ष । 

त्त द° रामाहजद्य भरतस्य !एव्रभेदे | “तक्षः पृष्कर 

इ्व्यास्ता भरतख महोपते !* भाग° €।११।७ | 

ख (भरतः) तचपुन्कलौ एलौ राजधाण्योरदा्ययोः। 
अशिेच्याभिषेकास्ै रामान्तिकभगात् पुनः रघुः । 

२तच्नामके राजधानोसेदे च | तत्च भाषे चञ् ।शतनकरणे 

कवच।दि संवरणे “उभौ कयां सपाश्र' तु त्चशन्तौ च 

शिचखिततै› भा० संग २२ ० 

त्क ष न्ष ल् । भिश्वकमैणि श्वद्र, । रेदरुमभेदे 
हेम च० | ““चकात् विप्रश्न्यायां जातस्तच्चक्र उच्यते । 

उशनसोक्तो सङहोजानिभेदे (खुतार) र्षटलधारे कद्र - 

गभ कश्यपात् जाते अषटनागान्तरगते ४नागमेरे“ अनन्तो 

बाकिः पद्मो महापद्मोऽथ तक्षकः, ज्ञलोरः कक्षटः शङ्को 

द्यौ नागाः प्रकोन्तिं ताःशगरत| (कादूवेयाञ्च बलिनः 

छपष्यवशमा नागा जज्िरेऽनेक- 

मस्तकाः | तेषां प्रधानाः खतत' गेषवाश्रुकितच्काः'' 

` हरि" श्च" | "योऽसौ श्य तातख तवा कच्छ 

मनस्य इ | ष्लान्धे तं समाल्ला्ोत् पन्नगं राजकि-. 

खि्ौ । त पापलातसक्र यत्क; पञ्नगेचरः। पाशो- 

विषन्लिन्जतेजा भहाक्यवलष्योदितः । शप्रराल्लादितो नेतं 

अभद सदन प्रति | 1दजानाभवमन्तारं कुश्णामयश- 

क्रम् भा, आआा( ४) । 

सदस्रम्मितौजसः। 

तत्त 

तैन च परोचितोद्शनकथा भाग्दया° ४, दशा यथा 

^“ञ्थ शुश्राव गच्छन् स तच्चको जगतोपतिम् । भन्न 
गदेम्िषिहरेरच्छमाण' प्रयद्नतः | खत उवाच। स 

चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिव ¡| भया वञ्च 

यितब्योऽसौ क उपायो भवेदिति। नतस्तापसद््पेख 

प्राहिणोत् ख भुजङ्गमान् । फलद्र्भटकं ग्टह्य रान्न 

नागोऽथ तच्च: । “ तक्चक उथाच । गच्छध्व' यू यमव्यपा 

राजानं कायं वत्तया | फलपुष्मोद्कः नाम प्रतिसाद 

यितु" पम् | सौतिरूषाच। ते तत्तकसमादिष्टास्तथा 

चक्र ग जङ्गमाः उपनिन्य स्तया रान्न द््भानपः 

फलानि च। तञ्च सव" स राजेन्द्रः प्रतिजखाह वीय - 

वान् | कत्वा तेषाञ्च काय्थाखि गम्यतासिव्युवाच तान् | 

गतेषु तेषु नागेषु तापसच्छद्मरूपिषु । अमाद्यान् 

खददौव प्रोवाच स नराधिपः। भं्यन्तु भवन्तो वै 
ख्वादूनोमानि सर्वशः) तापसैरुपनीतानि फलानि 

सह्िता मया। ततो राजा ससचिवः फलाग्यादातु- 
मेच्छत । विधिना संस्प्मयुक्तो त धिवाक्येन तेन व॒ । 

यसिन्नव फले नागस्तमेवाभक्तयत् सख्यम् । ततो भच्- 

यतस्तद्य फलात् छमिरभदशुः। स्वकः कष्णनयन- 

स्ताच्नवर्णोऽय शौनक || सतं ्ट्ह्य च्पच्रोषटः सचिवा- 

निदमनब्रदोत् । शआस्तमभ्यति सविता, विष्णदद्यन मे 

भयम् | सत्यवागस्तु स निः कमि" दशतामयम् । 

तक्षको नाम भृत्वाबै तथा परिकृतं भञेत् | ते चेन 

न्व्तेन्त मन्तिः कालचोदिताः। एवचक्घा स 

राजेन्द्रो योक्रायां संनिवेग्य इ | लमक प्राहसत् दषे 

चमूषु नेटचेतनः। प्रहसन भोगेन तच्केषणान्वबे््त । 

तस्मात् फलादिनिष्रम्य यद्रान्नो विनिवेदितम् | वेष्ट 

यित्वा च गेगेन विनद्य च म्ाखनम् । अदशत् एच 

डोपालं तच्तकः पन्नगेश्वरः" अधिकं कशगुपशब्द् उक्तम् 

मच्छर निम्बप्रच्च योऽत्ति सेषगते रवौ |. अति- 

रोषान्वितस्तस्छ त्तकः किं करिष्यति" ति° त° । 

तच्चकनागशवदन्द्र्य श्खा खाण्डवयनवासो च्यव्ल् - 

नेन खाण्डववनयख द्ाकाले न च्तम्य दाहः तत्कथा 

^“निहृक्त ष्वथ देवेषु वायुवाचाशरीरिष्ठो | यतक्रत स 

साभाष्य महागम्भ्ोरजनिषना | नते रुखास निहत-ः 

सचको भुजगोत्तमः दाङ्काले खाररूयस कुरुत 
गतो दाशो" भार च्चा, १२८ ^| पकाटादित्णयकनतं - 
भाने निर । 

व न १" न = का 

भ चाकण्ण्काक चक क कण्वकृत ७" प क क 



तम् 

तच्चकीय लिता अस्यत नडा० उ-कृक च | तचवि- 

शिष्टो तख्िनृ भवः च्य विल्वका कसलय लुक 

म॒ कुको लक् | ताक तत्र भवे चिर । 

तच्चण न° तच्च मवे-लय॒ट् | ( चाचा) (खोला) व्यापारे 

“तक्षं दारुष्टङ्गाख्य. गोबाचफवसमप्, वाम्” या 

"दारवाणाञ्च तच्चणम्?' मलः | 

तच्चणी सलौ तच्छतेऽनया तच्च-करणे ल्युट् ङोप् | बाश्चास् 

(वादस) काठदक्लसाधने अभेदे अन्द्र० । 

तक्षन् ४० तच्च कनिन् । शत्र, वद्ध को, 

तच्छा भिषजेव तचम्! साचः । “तच्चोभयथा 

शार ० | रविच्चकमेणि, च॒ श्यमरः | रेचिलानचले 

` तद्य त्वद् देवताकत्वात् नयालम् ४तच्चणकतत् माले ति 

च्या ङोप् छपघारोपे तच्छो । ततः शिवा पत्ये 

अण बलन्तत्वाुपधाकोपः । तच्छ तच्छो ऽपत्ये षु स्तो] 

तक्षशिला स्तौ भरतयुत्रतचन्डपख राजघान्यां तक्चथिला- 

मगरो अभिजनोऽखय तच्चशि* ञ् । ताक्चशिल पित्रा- 

दिक्रमेख`तच्नगरवाश्िनि लिश्वच्चशिलाया खदूरभवादिः 

बरणा० चदुरथ्वां° अजो लुक् | तच्चशिला ' तन्नगयां 

च्छदूरभवादौ ब व° | खनद्यान्तु चतुरथ्यां० मध्वा, 

ठप मख वंः। तच्चशिलावत् ततृपुरखादरूरभवादौ 

नदौभिन्ने देशादौ लि° च्तियां डोप । 

तच्चथिलादि इ९- सोऽख्याभिजन इत्यथे विह्िताज प्र्यय- 

निमित्ते पारगण्ड.ज्डक्त अवद्गणे स च गणः^तचथिला 

वल्योद्गरण केभडुरकखामणो गल कऋरौष्कणं सिंङकं 
संकुचित किचर काणडधार पयत अवसान द्र कंस” । 

तम सूखलने कम्पे च खक गतौ खक० भ्वा० सकर सेट 

 दूदित्। तङ्गति श्नतङ्गगत् ततङ्ख तङ्गनम् तद्ग तङ्गितः। 

तगण ए" उन्दोप्रन्यप्रसिद्धं अनलचुके च्दिगुरुदयके 

लिव तमके गणभेदे । “सोऽन्तयुरः कथितोऽन्नलघुसतः”” 

अन्दोम० | 
तगर इ" तश्च करोड्ख गरः य॒-खच् | (टगर) इति १ 

अन्द्र० । रमदनदचवे राजनि°। कोङ्गणप्रसिद्खं (पिरड- 

तगर) ख्याते, चे न"रत्मा०४तमरम्लजाते गन्बद्रव्ये 

न०। ˆ*कालादसार्य' तगरं कठिनं दषु तन््तम् । 

परं पिख्डतगर दण्ड हस्ति च यरहेणम् । तगर दय सण्णं 
श्यात् खाद द्जिग्ध शु शटतम् । विभापखारमडंच्िरो 

गदोषन्रयापडहम्” भावप्र° ^“प्रिय्कचन्द्नाभ्याश्च विल्वेन 

 तगरेख च” भा अनु १०४ अ । च्यः पल 

९९ का० भाग-४ 

श्च्चाप्नेन 

{ २२०३ ] तट् 

हरस्कबालतमरेगन्धेः सरोहोपनः'” ° स॒° ७७ ख. | 

नगरं परयमष्यं कसरा° ठन् । तगरिक् तद्रन्बद्व्य- 

विक्रोतरि वि । ४अाहइत््यकट्ते राजनि०। 

तगरपादिक न° तगरख पादो भृलमस्यव्र गन्धद्रव्ये 
ठन् । नन्द्यावनत्त' गन्धद्रव्यभेदे थब्द्ाथेचि° ; 

तगरपादी स्तौ तगरं गन्धद्रव्यभेदः पादेऽमृलेऽस्याः जाति- 
त्वात् ड् । तगरटचे शबदाथचि°। 

तङ एु° तकि-भावे यच् | १रच्छ्रेण जवने रेप्रियचिद्क 

तापे ४भये भरतः ! । कमखि-घञ् | ५परिधानवसने 

रमानायः। 

तङ्न न° तक्जि-भवेल्युट. । ङच्छरेण जवने । 

तच्छील वि० तत् भौलं यख । खभावतः फलनिरपेच्चतया 

प्रवत्तेमाने ततृसखभावे जने । तद्धे विदितः ठञ् । 

ताच्छीलिक तच्छोलार्थै पाश्विद्ितप्र्ये | “या केसत- 

च्छोलतद्मेतल्याधुकारिष्' पा०। 

तज्ज न्रि० ततो जायते जन-ड | तश्चात् जाते। 

तज्जलान् ति ततो जायते जन-ड तस्मिन् लौयते लो-ड 

तेनानिति ऋन-पिच इन्द्रात् पूपैः तस्स तच्छब्द 

प्रत्ये कसम्बन्धेन यथायथं विभक्तवनतयान्वयः | त्नाच्जाते 

तख्खिनू लीने तेन स्थिते पदार्थे च । ““सवे' ख ल्विद् बह्म 

वच्जललानिति शान्त उपासीत" खा° उ० | तच्जलान् 

तच्जत्वात् तज्ञलात् तद्नत्वाद्धेति'" शाङरभा० | 

तज्ची स्तो तं निन्दितं जवते जु-क्रिप् गौराः छोष्। 

. हिङ्पलयरां राजनि०। [त् । तताट तेटतः । तटम् । 

तट उच्छ्राये श्वा पर सक° सेट् । तटति चखताटीत्-त- 

तट आहतौ च्° उभ^सरूश्ेर् । ताटयति-ते अतोतटत् त। 

तट ति तट-अच् । १ नद्यारे्तीरे अमरः । तीरभनेच 

नद्याः प्रवाह्ात् उच्छरितत्वात् तथास् । ““दिन्धोखरटा- 

बोघ दव प्रषः" कुमा | स्तिवां डोप । “मालच्श्च 

श्सशानच्चु नद्यादीनां तरी तथा” सान्द० । २उ दृच्तेन् 

न° मेदि° | “निः येषच्य् तचन्दनं सनतट' निष्े्टरागो- 

श्रः” सा० द्०। स्तनः तटभिव उप° स° | रथिने 

षु" तस्य सर्वाच्छितत्वात् तथात्वम् (नमस्तटाय तद्याय 

तटानां पतये नमः” भागशा०२८५य०| ४उच्छ्रते लिर। 

तटम् ए वड़ाग~+-एषो° तामे दिष्ूपको° । 

तटस्य लि* तटं समोपे तिष्टति स्था-क । !समीपख्व 

श्वादिप्रतिवादिभावानाप्त्रो उद्ासौने च^तटस्यः शदे" 

जागदोश्ादौ भूरिप्रयोगः । रच्च [वये याष्डच्य- 

ष्ण्रे 



तटा 1 इ | तडा 

ऋालमनपस्थितत्वे सति इतरब्यावत्तं के विशेष यथा 

च^यव्या गन्वरत्तव' तटश्वलच्ष म् उत्म्तिकाले प्रलये च 

नच्छल्वितादपि तत्काले गन्धसखानवसख्यानात् तथात्वम् | 

यथा वां ब्रह्मणो जगत्करं लवादिकस् तख. प्रलयादौ 

लच्छकले अनवस्थानात् तथात्वम् | “खष्हप' तटस्य 

दिधा रच्णाभ्यास् । खद्पेऽप्रविष्टात् सवद्पे प्रवित् । 

यथा काक्वन्ो ष्टाः खं विल? बेदान्तका° | 

-बेदा* ए अख षिडटतियेधा 

“तत्र लक्षण" दिषिधम् खद्पलचण' तटस्यलचण 

द्धति। तत खदूपमेव रल्लण' सखद््पलच्चणम् यथा 

सत्य न्रानमनन्' नह्धणः खद्ू्पलचश्यम् । नतु खख 

ष्ठ त्तित्वाभावेन कथं रच^एत्वभिति चेन्न खसय खलापेच्चया 

चमेधर्भिभावकूटयनेया टच्णत्वसम्भवात् | तदुक्त विवरणे 

“शखानन्दो विष्याहभवो नित्यलवश्चेति सन्ति धर्माः अपु 

चकल्वे ऽपि चेतन्यात् पुयगिावभाखन्त इति" | तटस्य- 
खच्च नाम यावज्ञच्यकालमनवस्वितत्वे सति यदवाव- 

नतक तदेव यथा गन्ववत्वः पुयदीलचणम् । महाप्रलये 

परमाणुषु उत्पत्तिकाले चादिषु च गन्धाभावात् । प्रते 

च जगच्जन््रादिकारणत्वम् | अत्र॒ जगत्पदेन कार्यजातं 

विवच्ितम् । कारणत्वञ्च कत्त लम् अतोऽविद्यादौ नाति- । 

व्याश्रिः | कतुं लञ्च तन्तदुपादानमोचरापरोचन्नार्ना च 

कौषाशतिमत्वम् । दैश्वरख ताबदुपादानगोचरापरोत्त- 

ज्ञानसद्धावे चयः सन्नः सर्ववित् यख न्नानमयं तपः.। 

तखादेतद् ब्रह्म नाम ख्पमन्नञ्च जायते" दूत्या दितिमांनम्। 

ताहशविको्णसद्धाते च^सोऽकामयत बद्ध दां प्रजायेयेति" 

इतिर्मानम् । ताद शशौ च. (तन्नो $ रुतैत्यादि" वाक्यम् { 

ज्ञानेच्छागतीनामन्टतमगर्म' लच्चणलितयं विवचितम्. 

अन्यथा व्यं विेषख तवापत्ते : | तरव जन्मस्वितिष्वःखा - 
नामन्यतभस्दौव उणो प्रवेशः । वञ्च खच्चःानि नव 

सम्पद्यने । | बह्व्यो जगच्लन्दादिज्ञार खल्वे च ^यतो बा 

द्मानि भूतानि जायन्ते वेन जातानि जोवन्ति, यव् 

प्रयन्त्यभिं विशन्ती दादि" तिमाँनम् । यद] निखिल- 

जमदपादानत्व' ब्रह्मणे. लच्वणम् ¦ उपाद्ानत्वच्च॒ जग- 

द्ध्यासापिष्ठानत्व जगदाकारेण परिममानमायाधि- 

छानत्वं वा | एतादशभेवोपगदानत्वमभिपरेत्य "इदं सवै" 

वदूवमात्ा सच्चाखद्धाभवत् बह ख्यां ् रेयेव्यादि छतिषु 

ब्रह्मपरपञ्चयोस्ताद्मगयपदेथः' तटस्थिते ति। [शबद्र०। 

तटाक ९० तद-बा° श्चाकन् | : वदने पञ्मादियुक्तयरसि 

तटाघात ए तटे खाषातः} इषादिभिः 

गोत्खननष्छ्पवप्क्रोड्ायाम् अब्दायंवः | “खभ्यष्टन्ति 
,तटाषातं निजितेरावताः गजाः” कुषा० | "'्देकास- 

नटाचातघाठधूचिपटलसिव हरदषभमू” काद्° | 

तटिनी खी तटमख्यखया इनि डीप् । नद्याम् अमरः | 

तट ०. तटशच्छरायमहेति यत् । धिव" नमस्तटाय तद्याय'* 
` भार शा २८६ अ शिवसडहच्नाम । 

तड दीप्तौ अक, चखाहतौ सकर चु" उभ सैट. । ̀ ताडयति 

ते अतितत् त। ^लाच्येत् पञ्च व्पाणि टश वपाौत्ख 
ताडयेत्? चाणक्यः “शिषटगरथेः ता्येत्ततः'* भचचुः 
ताडना । ताडनम् ताड्ितः। ^“श्रोठ्िवन्त्ीरिव वाद्य 
साना” कुमा० । “इन्दु भिस्ताडतोऽसौ'” बेखौसं° । 

तड घ्राहतौ भ्वा° आत्म सकर विट इदित् । तण्डते शत. 

ख्डि्ट | ततश । 

तडाक ° तड़-आहतौ पिनाकादयचच” चणा, चक | 

डने । वड-दोप्नौ खाश्च | र्दौप्नौ खी उज्चवद्, । 
तडाग इ* जलेरा हन्यते तड-शराघाते “तदा गादयच* 

उशानि° अग १यन्त्रक्ूटके शन्दार्थवि" गजलाधारभेटे 

पद्माकरे अभरः| अद्ध स*"परथसतम्भिमागश्चो बद्केवत्- 

सरोध्ितः। जलाशयस्तडागः दादिः शाखको- 

षिदाः'” शब्द्धेचि* । शपञ्चयतधदुःपरिभिते जलाशये 

च यथा “चत॒विशाङ्कुलो इस्तो धटुस्द्धठरत्तरम् । 
शतघन्वन्तरद्चंव तावत् प्ष्करिणो शुभा। एतत् 

पञ्चयुणः प्रोक्तस्तखाग द? [न्यः नव्यवद्ध मान्तो 
वशिष्ठः | तदु्मगे विधिः सतृखप्०५ ८० उक्तो यथा 

“श्राय पत्तं शुभं शुक्ष॑मतीते (प्र) चोत्तरायखे | ख्यं 
$द्ि विप्रकयिते सत्वा बाद्णवा चनम् | प्रायुदकप्रवखं 

हेश वड़ागख खमौपतः। चत हस्तां शुभां गेदिं चुरल 
तख खाम् । त्था षाडशष्स्तः श्याचण्डपञ्च चतु- 

चछखः | वेद्या परितो गतांरन्निमातरासतु मेश्वलाः। नव 

सप्राथ.वा पञ्च नांविरिक्ता पाक्ज.! |. विताँस्रभाला 

योनिः खात् षटसद्ाङ्रुखिवि्त,ता । यतांखतञ्चः धसाः 

ख सतिप चरतभेखलाः 1 सवेतस्तु सवः (लोकपाच- 
वाः) द्युः पताकाः ध्वजसंयुताः |. जज्रलयोऽ बरश्रच- 

बटशाखाङतानि त॒ । भगडपख प्रःतदिशं दाराण्येतानि 

कारवेत् | शुभास्तवाष्ट होतारो हारपाला सथा 

वै। अशीत जापकाः काद्यौः ब्राह्मणा बेदपारगाः.। 

परषैचचसम्य्य मन्त्रविदिजितेन्द्रयः | 

श्टद्गदिभि भू भा. 

कखधोव- 
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समायुक्तः एरोधःः स्याद् दिजो ततमः । प्रतिगन्तेष 

यन्नोपकरणानि च | व्यजनञ्चामरे शश्व ताच्रपात्र 

विल्त,ते । ततस्लनेकवणीः स्य॒द्रवः प्रतिदेवतम् । 

ऋाचाय्यः प्रिपेह्धमावदपन्तय विचचणः । त्रयरन्नि- 

मात्रो युषः खात् चोरषटचविनिभितः । यजमानप्रभाणो 

वा संस्थायो भूतिमिच्छता । डेमालङ्कारिणः कायः 

पञ्चविंशती छत्विजः | कुण्डलानि च हेमानि केयूर 

कटकानि च | ऋङ्कुलीय' पविताखि वासांसि विवि- 

धानि च| पूजयेत्त, ख॑मं सवान् आचार्य" दियुसेः एनः । 

दव्याच्छयनसं बुक्तमाकनच्चापि यत् प्रियम् । सौवणौँ रूप 

सकरौ राजतौ मत्खदुख्ड् भौ । तासो कुलोरमण्ड्का 

वायः शिश्एुमारकः । एवमाखाद्य तत् सवैमादावेव विशा- 

स्पते ! । शुह्लमाल्याम्वरधरः स १ध्य दकेस्ततः । संपू ः 

कलसेस्ततर खपितो वेदपारनेः । यजमानः सपलोकः 

षुत्रपौ ल्र्षमन्वितः । पिन हदारमासाद्य प्रविशेद्याय- 

भण्डपम् । ततो मङ्गलशड्टन भेरौणां निस्तनेन च। 

अञ्चसा मण्डल कुत् पञ्चव्येन तत्त्ववित् । घोड़शा- 

रन्ततशचक्र' पद्मगभ' चतसखम्। चतुरश्च परितो इन्त 
मध्य चछशोभनस् | भेद्याञ्चोपरि तत् कत्वा यहान् 

खोकपरोंँस्ततः । संन्वसेन्यन्तः स्वन् प्रतिदिच्तु विच- 
 चणः। कूद स्यापयेन्द्ध्ये वारुण' सन्त्रमाचितः। 
बद्धाय शिवं विष्णु ततैव स्थापयेद् बुधः| विना- 

यकञ्च विन्य कमलामस्विकां तथा । धान्त्यधं सवै 
लोकानां भूतघामं न्यसेत्ततः । पुष्यभच्छफसैयु क्रमेवं 
छत्वाधिवासनम् । कुम्भात् चजलगभेंसततान् वासोभिः 

परिवेष्टयेत् । पुष्यगन्धेरवङ्ध,न्य हारपालान् समन्ततः । | 
पठध्वनिति तान् न्रयाद्ाचारयसतभिपूजयेव् । बह्न,चौ 
षूैतः स्थाप्यौ दच्विख्येन यजविदौ | सामगौ पचिम 

तदडुरेख त्वथ णौ । उदडन्स्लो दच्षिष्यतो यजमान 
छपा विभेत् । यजध्वभिति तात् नुयादु इौलिकान् 
पुनरेव तु। उत्कटा मन्तरजापेन तिठध्वनिति जाप- 

कान् । यैवमाद््श्य तान् सर्वान् पुच्छाग्नि' ख मन्त्र 
वित् | जछ्यादारुयेभन्तं राज्य च समिषश्तथां | 
ऋःतवग्भिचाय होतव्य वारुणेरेव सर्वतः । यहेभ्यो 
विधिवदु त्वा तयेन्द्रायेश्वराय च । मरद्भ्यो लोक- 

परेभ्यो पिधिवदिश्वक्मेशे । रातिषक्तञ्च रोदरश्च पाव- 
मानः चछमङ्गलम् । जपेयुः पौरुषं क्त पूर्वतो बह, चाः 
क । शक्र रौद्ञच बरोग च शगार" लातबेदषम् । 

सौर्वक्त' जणेन््रः दचणेन यक्जुविदः। वैराख्च' 
पौरुषं द्ोक्त सौ पय" दद्ररंह्िताम् । चैवं पञ्चनि- 
धनं गायलल' ज्यंटसाम च| वामदेव्यः इहतषाम. 

सौरं सरथन्तरम् | गवां व्रतं च काञ्च रचोन्न' 
वयसस्तया | गायेयुः सामगा राजन् | प्म हार. 

भाच्िताः। अथवेणस्ोत्तरतः शान्िकं पौटिकं तथा| 

जपेयुभेनसा देवभाध्ित्य वर्णं प्रभुम् | पूर्वेद्युरभितो 

रा्नाबेव' रंत्वाधिवाखनम् | गजाश्वरथ्यावलभोकात् 
सङ्गमाइ, दगोकुलात् | खदमादाय कुम्भे घ॒ प्रक्िपेञ्चल- 

रात्तथा | रोचनाश्च सिद्धायां गन्धः सगयुलमेव 

च । स्ञपनं तद्य कत्तव्य षञ्चभङ्ग(पह्वव) समन्वितम् । 

प्रतयेकन्त॒ महामन्त्र रेवं त्वा विधानतः | एषं चपामति- 

वाद्य विधियुक्तोन कर्मा | ततः प्रभाते विमले 

सञ्जातेऽथ शतं गवाम् । ब्राह्मखेभ्यः परदानव्यमटषटटि 

वा एनः| पञ्चाशदाय ष्ट्^'त् पञ्चविंथतिरष्यथ। 

ततः सांवत्यरपरोक्त शुभे लग्ने शोभने | वेदशब्दौव 

गावौ गदेव विषिभैः पनः। कनकालङ्धतां जलवा 

जले मामवतारयेत् । सामगायच सादेवी ब्राह्मणाय 

विशाम्मते!। पालोमादाय सौवर्णी प्चरढबमन्विताम्। 

नतो निःचिष्य मकरमतृखादींश्नौव सपशः | तां चदु- 

विचैरविपरदेदवेदाङ्गपारमेः। महानदीजलोपेतां दध्य- 

चतसमन्विताम् | उत्तरागिख्खौं पेच जलमध्ये तु 

तारयेत् | आयर्वयेन सातां एनगांमेत्वयेति च|, 

च्छापोडइष्ठति मन्त्रेण चिवागत्य च मण्डपम् | परज- ' 

यित्वा सरस्तत्र बलिं दद्याद् समन्तः। एनट्निानि 

ोतव्य' चत्वारि छनिसत्तमाः ! | चतुर्थकम कर्तव्य" 

हेया तत्रापि शक्तितः । दक्िणा राजशादरल ! वरूखष- 

च्मापं ततः । छत्व त॒ यन्नपात्राखि यन्नोपकरणानि 

च । ऋत्विगभ्यसतु सयः दत्वा मण्डपः विभजेत् एनः । 

डेमपात्मीञ्च शय्याञ्च स्यापकाय निवेदयेत् | ततः सल 

दिप्राथामथ वाषटयतं तथा । भोजनीयं यथाशक्ति 

पञ्चाशाथ विंशतिः| रव्नेष एरायेष् तड़ागविधि- 

च्यते । ज्ूपवापीपु सवी तथा इष्कैरिणोष॒ च । 

एष एव विधिर्ट्टः प्रतिष्टास् तथेव । मन्त्रतस्तु विशेषः 

श्यात् प्रसादोद्यानभूमिष । च्यन्त्शक्ताबद्धन विधि 

हदः खयम् वा । चखल्स षवे काग्निवत् रत्वा वित्तथाञा- 
इते चष्ाम् | प्ट्ट्काल्े खिति तोये हाभ्निटोमफलं 

इतम् । शरत्काचे स्थितं यत् दयात् तदुक्तफलदाब- 
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कम् । वाजपेयातिरात्राभ्यौ हेमन्ते शिशिरे स्थितम् । 

अश्वमेधसम प्राह वसन्तसमये स्थितस् । सौश्रोऽपि तत् 

स्थित तोयं राजस्यादिशिषदुते । रतान् महाराज | 

विषधरान् करोति यो ऽ्यागसणुङ्खवङ्धिः । स याति 

रुदरालयामाशु पूतः कल्याननेकान् दिवि मोदते च। 

खनेकलोकान् समहस्तपादन् भुक्वा पराङखंहयमङ्नाभिः। 

सरव विष्णोः परमस्यट् यत् प्राप्नोति तद्यागफलेन 

भूयः'” | 

जलाशयसरननारम्भनत्तव्रादि छर चि पौर उक्त यथा 

““मित्ाकभ ववाखवान्बुपनघातोयान्दपुषयनदु भिः पापे. 

हगैनवलेस्तनौ छरयरौ न्ने वाजभ्टगो खें विधौ | घ्राये 

सवंजलाशयसखय खननम्” स° चि° | 

“निनोऽचुराधा अर इस्तः भूवं रो हिरय्,त्रान्रयं 

वासवं धनिष्ठा अम्ब्पः शततारका तोयं पूर्वाषाढा 

अन्त्य रेवती एष्यः इन्टुटेगः रतेर्गचतरस््रयोदशभिः 

स्वेषां जलाशयानां वापौक्रुपतङ़ागनान््ां तोयाधाराणां 

खननं शुभसक्ताम् उक्तञ्च व्यवहारतन्वं '्ाप्याम्ब् पान्तय 

चिढभिलवस् ततराककेन्दोज्यमेष खननं सलिलाच्रयाखा- 

भिति” । कः बद्धा तदे वताकत्वेनाभेदात् रोहिश्णे | 

अथ जलाशयखनने लग्नविवारः पापैः पापखमेर्बल- 

रतेः सद्भिः, तनौ लग्नं सुरयुसै उरस्यतौन्न बुधे 

सिते ुतीतयथः लग्नात् खे दशमस्थाने भ्टगौ शकर, प्य 

जलचरराशौ विधौ सति जलाशयखननं हहितं उक्तञ्च 

रब्रमालायास् “लग्ने जीवे न्ने वा इबलश्च क्र.रैः 
शक्रो चापि भेष्रणस्वे । आष्वे चन्द्रे सवेतोयाच्रयाया- 
सारम्प्राः ख :सिडये निविकल्यम्" | कश्यपेनाप्य क्तम 
शरौ न्ने वा लग्नगते शुक्रो क्ेगते, विधौ | चाप्यम 

जलकाय्यांणामारम्ः सिविद: खतः” इति । दौपिका- 

यान्त॒ विशेषः (ष्ये भित्रकोत्तरसवरणव्रह्माग्बपि- 
मेन्दुभिःथस्तेऽके भवारयोगतिथिष क्र,रेष्ववोययेष 

च । पटन्दौ जलराशिगे दशमगे शुक्रो शुभांशोद्ये 
परारच्छः खलिलाशयख एभदोजोचन्द् एलोदये । सख' ध- . 
निषा । अन्य तु वापोङ्ुपतड्ागानामाछतभेदातृप्रतनेकं 
भिन्नानि नत्तत्राण्य क्तानि) तत्र वापीखननमाह 

चोद्यः ““खात्यश्िषष्यहस्तेष॒ सवेदा च एनबैसौ । 
रेवल्यां वारूखे चेव वापौकमे प्रशखछते"" | कूपारम्भमाह 
श्रोपतिः “इस्तः ष्यो वासवं वाषूणन्च नेव्र' पित्व 

लोणि चेवोत्तरायि। प्राज्ञापल्द्चापि नचतरमाद्धः क्षा. 

रभम श्रोष्माद्या इनीन्द्राः"। तङ्ागारम्धरमाद वसिष्ठः 
सलेन्द्पौव्णोत्तररोट्हि्ोष देवेज्यवारोश्रवारिभेष । 

प्रारम्धण सवजलाशयानां काय सितेन्धशकवारलग्ने '*| 
अल वापोज्रुपनच्तवाणां पार्यक्योनाभिधानात् तड़ागा- 
रण्भाथेमिदं वचनमकसोयते बह्धवचनमाश्चयानिपरायेष 
सवेशब्टोपादानं डन्द्"परिपूरष्णाथै' तत्र कूपतङ़ागनचनेष 
सटशनत्तत्त्यागावशिष्टानां मेलने योदश नचब्ाश्ि 
भवन्ति तन संष्रकानेन व्यवहारतत्वकतरां सर्मजला- 
भयानामार्प् सामान्यतो ललाशयतवसाधरग्यारेतानि 
नयोदथ भान्य क्तानि तान्येव च यन्यकर्मोक्तानि | तज 
वापौक्ुप्तङ्ागानां भेदो लोकप्रसिद्ध णव यन्त॒ पनबेसि- 
नोक्त" ` शथाङ्तोयेशकराये भिलभ् वाम्ब् पिन्व व 
रेवत् | उद्यानवा्यादितङागकूपा्यांखि बिद्धयन्ति. 

तच्लोयोद्गार विषयं प्रायुक्तवाक्ये 
प्रारस्भणपदो पादानान्न नतनखनन विषयमिति घनर्क्ति 
परिहारः।*” पौ धा | 

जल रवं दयात्” 

धिकं जलाशयोत्यगेशब्द् २०७५ एष्टादाव क्तम् । ब 
रासा ख्यनिषेधः छ° चि° पो उक्तो यथा““देवालये 
गेहविधौ जलाशये राहोरछखं शम( दिशो त्रिलोमतः 
मोनाकेसिं हाकंकगाकंतस्तिमे खाते खात् विदिक् 

भा भवेत्?” | छन चि* । 
“देवालये इ्ति। अत्र यथासः सम्बन्धः । । देवा- 

लयप्रारम्भ राह्ोरुं खं मीनाकतस्तरिराश्यवस्थिते यये 
शेशानोतो विलोमतो विपरोतं विदिक्ञ वायव्यादिष 

राह्ोखखं खात् यथा भौनमेषटषराश्यवस्थिते यय 

राहो खम् रेशान्धाम् | भिथनककटसिं हराग्यवस्थिते 

य्य वायव्यां राङकरुखम् | कन्यातुलाटचिकस्ये खरे 
नेक त्यां राहहखम् । धलतभकरङन्प्रराष्यवस्थे द्वये 
नेवा राहोंखम् द्व्यर्थः । णदं गृह्ारममोऽपि सिं 
'इाकंतल्त्नराश्यवस्यितेऽङ विलोमतः रेशान्यां राड. 

सखम् । चिकादित्रये वायय्यां कुम्भ्ादितये नेकं त्याम् | 
हषादिनेये चाग्न चां राख खात् । जलाशयारम्ब - 

ऽपि भकराकतस्तरिराग्यवस्य ऽकः विलोमतः रेशान्यां 

राधख्खं स्यात् | भेषादितः लिनिवायव्याम् । कर्कांदि- 

,तच्िभि्नँकनतयाम् | ठतलादितस्त्रिभिः आग्ने यथां राह्- 
खं खादिव्य्धः । फलमाह खात इति | देवालया- 

दिविषयके खाते भृभिथोधने कतव्य सति राडखखा- 

करान्तदिथः खङधाथात् षटवर्तिनो दिक् श्भा भवेत् यथा 

५. 

क 
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देवाजयविष्ये मोनादिलिराभिख्ितद्धवंतवेन रेशान्यां | 

„ राह्कखखम् | ततृ्टहविदिक् अग्नयो तस्यां प्रथन 
1 + (च 

खातप्रारम्ः शुभद इत्यथः | भिथुनादिराशित्रयस्य 

ष्ण्यः राइरखं वायव्यां ततृष्ष्ठविदिमैशानो तखां 
७ # [न 

्वातारभ्भः शुभः । रवं सवन | तथव ग्टद्विधौ 

व्यमि राड्खखं कल्यां दिश्यसि इत्यवधाये .तत्- 

षडविदिशि खातः शुभफल द्व्यथैः। चतः। 

सपे विदिक् व्याप्ना। यथा| रेशान्यां खम् । 

वायव्या द्रम्. \ नेकं त्या एच्छम् आग्ने खां एठम् । 

ऋतः खाते खाम्नयी सम्यक् । | 

यदाह विश्वकः “दशानतः सर्पेति कालसर्पा विधाय 

षदः गणयेदिदिकतु ! गेषद वास्तो खं ख भध्यएच्छ' 
 तडिद्भ्भ ए तड्ड्तो गभऽखध | मेचे 

ल्यं परित्यज्य खनेदतथैम्"' इति । ज्योतिचचिन्ामणौ 

“षाक दि लिकं वेद्यां सिंहादि गण्यदु्टदे । देवालये 

च मोनादि तडागे सकरा दिष्" । तद्ारम्पतदुत्यर्भै च 

समयाशद्धोन कार्यौ कालाश्द्धिशवदे ततप्रसाण द- 

श्यम् “एतेनाखानि आख्ानवनिवह इरितमणपूणेदूमालो 

व्यालोढोपान्तथान्तव्ययपयिकडशां दत्तरागस्तडागः नेष०| 

वेडाघात ए “उद्धः करिकराच्हेपे तडाचातं विड्बुं घाः” 

| दषते तटाषाति वपरक्रोडायाम् शब्दकल्सद्मः। 

सङ्खिन्य' तत्र वाक्ये तटाचातमिन्येव पाठः तदेति पाठः 

, ` लिपिकरप्रमादकतः। [लि०। 

+ तडि ए तड-चखाचाते भावादौ इन् । श्याचाति श्तत्क्तेरि 

तडित् सौ ताङ़वव्यभ्चम् च॒रा० तइति नि* खः 

$विद्यति अभरः। “जब्दारड्डन्त खितकःन्तकात्त 

स्वराः” “वनं चनान्ते तद्ितां चयुणरिवः माघ्रः। 

“ध्योगस्तडन्नोयदयोरिवास्तु'” रषु; ।. 

तड्ित्सम्भवादिस्तु, “चजलजकर्धिमध्य 

स्वितोऽखात् सिलभरनिमम्नादुल्विवा धूममालाः | 

वियति पवमनौताः स्वैतस्ता दृवन्ति द्युभखिकि- 

रणदीप्रा विद्य लस्ततृस्फ् लिङ्गः '" | “अक्खा दुतं तेजः 

:  पार्थिवांथकमिचितस् । वाव्यायदुभ्रमदावाते प्रतिकूला 

चङ््लयोः । वायोस्तत् पतति प्रायो. धकालप्राज्य- 

वर्धे । यतः प्रापि जेदेते पांसवः प्रसरन्ति हि । तत् 

त्रेधा प्थिवं चाष्य' तेजसं तङ्डदिलितम् | ततो नि 

रदाहेश् मूनिस्ेरहभयते'" सि शि° टोकरा । रेर्खन्तिके 

निषण्ट्,; हहिसायां निचष्, (तडत् आखणर्डनेवय् - 

घक्रमे ° व्रयस्त्िशत्बधकर्मांणः' इति तदुक्त: 

वाद्वोऽग्निः 

८० 

तण्ड ॥ ४ 1 र, 

तडत्प्रभा स्त्री तडितः प्रभेव प्रभा यस्याः |` कुमारातुच. 

मादठभेदे । “कथयन्तौ लुटिनाना क्रोशनाऽ्य रताडत्- 

प्रभा" भा० शल्य ४७अ० कुमाराहचरमाट गयोक्तौ । 

श्तड््त् ल्यदौश्चियुते ति° । 
तडित्वत् पुर तडत् विद्यतेऽख मतुप् मख 

चछप्द्न्तत्वात् न तख द्ः। नेष 

वभेमाणा गस्भौरविराविखस्त्राड्त्वन्तः'” 

र्सुस्तके च अमरः । शतड््हिथिष त्रि° स्तयां डोष् 

वः तान्तत्वेन 

^°चलिताचल- 

इ० सं° २२ आण 

“सखदि तच्च चयेन त{डत्वतौम् । लचयता शरदम्ब् दसं- 

तिम्" किरा । 
“तडद्धभं ऋतवः 

सखद्राः१» च ताञ्च उप० 8 चर | 

तडिन्मय त्रि तडिदात्मकः तड्डित्+मयट \ तडत् खद्धपे 

`  ““तडन््यैरुन्दिभिते विलो चनेः"* कुमा" । 

तण्ड घु तडि-खच् | शछषिभेदे तख गोत्रापत्यम् गगर 

यङः । ताण्डव तद्गोत्ापव्ये ए स्त्री । यूनि फक् । 

ताख्डग्रायन तदये यृन्यपत्ये पुस्त्री° | तरूडशब्द्खय 

वतर्डशन्टेन समं इन्दे कोतेकौ जपा पूवपदप्रसति- 

रः । भावे च । र्ाहतौ सती | ` 

तर्डका इसत्री° तडि ल् । १खञ्जने, स्त्रियां ङोप् । रेफ न 

श्समासप्राये वाक्ये, ४ग्टहद्ारखि,५तरस्कन्धे च न° 

नेदि° हमायाबह्ले, उपचातक्े लि* परिज्कारे एन 

शब्दे चि० । 

तर्डि ए* अतयुगोवृपन्न चछविभेदे ततृकथा भा० खातुर 

१५ ख०।““॥षधिरासोत् क्ते तात | नख्डिरिव्येव विधतः 

दथ व्ैसहस्ताणि तेन देवः समाधिना । चाराचितोभू- 

क्तं न तश्योदके' निशामय” इत्यादिका | म हादेववराचच 

, ततुदछतद्ध यजँ दीयताख््डिन थाखामेदे कल्यश्हन्रकट - 

तेति ततैव ६ चअ*जक्त' यया ५अचय चाव्यय व भविता 

दण्भवच्नितः। यशस्वौ तेजसा युक्तो . दिवयन्नानसम- 

न्वित; | चपीर्णीमभिगम्यञ्च खतकन्तां तस्तव । 

सतुप्रसादाट्दिजच्रेष्ठ ! भविष्यति न संशयः? “द्धतरकत्ता 

ताख्डिनि इति यजद शाखाएविशे षस्त कल्यसूनकन्तेति" 

नै लकग्डः । [नन्दिनि नन्द्किश्चरः* मद्धिनायष्टतकोषः । 

तर ए० शिवद्वारपालमेदे नन्दिेश्वरे “नन्दी श्टङ्रिटस्तण्डु 

तृर्टः रीण ए० तण्डा+सस्यथं उरच् तल भवः ख | 

१कोटमात्रो रववेरे त्रि तण्ड्ले भवः खे रलः । 

तण्ड .लोदके न° ̀ भेदि” 



तण्ड 
५४ 

तण्डुल एन, तङि-उकच। निसतुषधान्य । “शख 

चेवगतं परोक्तः सदृष' घान्यखच्यते । निस्तुषश्न ण्ड, लः 

प्रोक्तः खिन्नमच्रुदादहृतम्"' श्ा.त, । “श्राकितख्ड् - 

लप्रस्यस्य कु्यादन्न' चछसंखतम् । 

दत्वा सप्रस्य।ञ्च॒ विशेषतः । यावन्तस्तणड. लास्तस्मि- 

सेवेय परिसंख्यया | तावहषसहस्ताणि श्यं लोके 
मह्यते" ति° त° | ̂ “तर्ड लो मेह जन्त॒प्नः स नव- 

श्वतिटजंरः'” | वेद्य ०““भरश्स्तु तण्ड लो छन्नो छगन्विः 

कफनाशनः | पित्तकारी स विक्तेयः” 

साय स्कं 
# + १ 

राजव० | तद्य 

किखशञ्ट न समा राजद्° पूनि. ईौरकख्य श्मानभेदे 

“सितसैपाटकं तख्ड लो भेत् तण्ड लेस्तु॒विंशत्या” 
क* सर ८० चर 1 

तण्ड लपरीच्ा सौ तंर केन परोचचा । दिव्यभेदे तदिधानं 
बौरमि° उत्त" यथा पितामहः 

४ व्स्छलानां प्रच्छामि विधिभ्भच्चग्वोदितम् | चोय्येः 

ब सख्डुला देया नान्ये ति विनिखयः” इति । चयं - 

सहणमयविवादप्रदशनाथम् “"तद्थांधंद्य तख्डला 

शचनेविवादे का्यायनेनोक्ञतात् । पूवे द्य॒यत्कततेव्य' तत् 

अणवाङ ` तण्डलान् कारयेच्छुक्तान् शालेन न्यख 

कर्धित् | समये भाजने शत्वा॒श्यादिव्यखायतः 
चिः । च्ानोदकेन षम्मिश्रान् रात्रौ तनैव वासयेत् । 

ष्यावाहनादिपूवैन्तु त्वा (रान विघानतः"इति। शुचिः 

षति 

प्राडविपाकः ष्डयंस्याने धर्मावाहनादिद्ोमान्त' सभ- | 

दिव्य्षाधारणविधिं कत्वा शादित्यक्ञानोदकेन शुक्तान् 

शातितर् लानाक्गाव्य रालातैव' कत्वा तथेव प्रातःकाल- 

पय्यं न्' स्ाप्येदिचर्थः । स्ञानोद्कं रैवताया इत्याह 
कात्यायनः ८“देवताच्ञानघानीयं -दिग्बतर्ड लभच्चखे”” 

षति | * प्रातः, कन्तंव्यसपि.स रवाह “श्रभाते कारिखे 
देया खादि्याभिसखायं त्विति" | कारिखे अध्याय | 

देयाः वर्ना इत्यत्ुषङ्कः | भच्चतणद्चु सोपवासेन छया 
लयमध्य एव कन्त व्यमिव्याह दह्यतः. «सोपवास 

सय गेष्े तरलान् भचवरच्छचिरिति" । शोध्यानु्ेय- 
 सनुबादव्याजेन दभेयति, पितामहः “पराङ्रुखोपोधितं 
च्छा शिरोगोपितपत्रकम् । तरण्ड. लान् भच्वयित्वा त 

पे निषठोवयेत्ततः” इति । भच्चयित्वा भ्यं कारयित्वा 
हेतमनोखिजनद्य भक्तेरयं प्रयोगः| पल्लो विगेषं स 
रवा सृजजद्धव त नान्द्य अभावे पिध्मलख लिति"? 

खद्यणएद्यव्धारणोपायं स एवाह “शोधितं दण्यते यख 

[ २२०८ लेण 
५ॐ 

इनुलतालु च शोयेते। गाञ्च कष्यते यख तमणुद्ध' 

विनिर्दिगेत्"" इति । दटहस्यतिरणि “शुद्धः खाच्छक- 

निष्ठोवो रक्तमिश्रो तु दोषभागिति" | कात्यायनोऽपि 

५ शज्ञनि्ीवनाच्छ धो नियम्योऽशुचिरन्ययेति" ; 

“सपोग्निरद्क्चोव विषद्धोषस्तधेव च । तण्ड चासव 

दिव्यानि सप्रस्तप्रमाषकः ।"' दति पितामहखछृतिः | 

«तग लाव कोष शङ्कासेव न संशयः" दृति 

भिता्तराष्टतख्टतिः । । 

तण्ड.ला स्त्री ताड-उलचर नि° चट् इखश्च । र्महासम- 
ङ्गायास् रविडङ्क च राजनि | श्ण लोयशाके यव- 
तिक्रायां स्त्री ऽशशाख्डल्याम् स्त्रो राजनि-गौ राणेष । 

तण्ड. लाम्ब न° तरण्ड ल्ताखितमभ्ब-शा, त° | ̀ तण्ड ल~ 
चाननोदके ( चेलनि तड लेः दकादयोऽप्यन्न । 
“जकमध्युयं दक्वा द्त्वा पलं कण्डित लात् |. भाव- 
चिलवा ततो देय तर्ष, लोदककरसेखि" देद्यकपरिभाषा । 

तश्ड.लिका खम ए न° नौचैभेरे जम्बु लागोदपाडत्य गच्छ 
चख्ड लिकाच्रमम् । न दगेनिसवानोति ब्रह्मलोकं च 

गच्छति" भा, व०८२ | तख्छ ल्लिकाश्रमनिति दौरधै- 

पाठः काचित् कः; ख च चिश्रिकरप्रसादज्ञत इत्यन्ये | 

तण्ड लीक ए° तण्ड लोवक+एपो० यलोपः । तख लोयक 

शाके शब्द्रला° । 

तण्ड्, लीय ए" वय लाय लङ्धक्षयाय हितं क | (चदन) 
(चापानटे) श्थाकमेरे रविशङ्कर च । "शाय क | 

तश्र लोयक उक्तशाके अमरः 
“तर्ष लोयो मेषनाद्ः केन्द्रन्ङ लेरकः । भार्छोः 

रस्तग्ड लोवोजो विषन्नश्चाद्छभारिषः | 
खषुः शोतो शचः पि्कफाखूजिव् | ्टमतरमणो 

श्च्यो दोपनो विष्ारकः"। तङ्धेद्ः जलतशछ लोयं 
भास्् कञ्चट्भ्रिति प्रसिद्धम् । पानौयतण्ड कोयो 

यस्तत्कञ्चटदाद्तम् । 

निलन्नरं लघु” भावप्रग सार्य के कापि व एतृत्वम् । 

तख्डलीयिका विडङ्गे स्त्री राजत्रि° | सद लोवोजो- 

ऽ्य॒क्तशाके पुर भावप्रर | 

तण्ड ल् पु? तख्ड ल+षएषो° । विष्धङ्ख न्द्र । [हेमच, | 
तण्ड. ले ए, तण्ड ल+खा्ये बा दु । वड लोयकथाके 

तश्ड़ लोल्य तण्ड्, लात् ततच्वालमादुत्ति्ति छद्+श्वा-क । 
(चेल॒नि) तण्ड लाम्ब नि राजनिष | तख्ड म्ब 

श्रन्द् दश्टम् | 

वण्ड लोयो 

कञ्चटं तिक्क' रक्तपित्त 
॥ 



` तता 

तण्ड, लौघ इ तख्ड लानासोच इव । बेडबपस) श्वय 

शब्द् च ६त°। २ तण्ड् खददाये च । [परीतत् खग्ध० । 

तत् निर तन~+क्रिप् अन्त्यलोपे ठक् । विस्तारवे अमरः । 

तत न°  शवीणादिवादो आसरः रविस्तारिते 

श्व्याप्ने च त्रि०। वायौ पु मेदि० । भावेक्त। 

१ विस्तारे £सन्ताने च न° | तन्यते खन्वयोऽखात् तम् 

तन-क्त | 

नाज्ति अपादाने कर्मेण वान्त लक्गवा। , र्पितरि €्त्र 

्गाररद्ं ततो भिषक् ''क्र° ६।११२|१ तत इति 

शन्ताननाम तन्यतेऽख्ात् ततः पिता तन्यतेऽसौ ततः 
ऋ ०.1 

` पृन्रो वा" भा. इमाखचमधिलत्य | तत इति सन्तानख 

नाम पित॒वा एत्रख वा" ^“सततस्टषभद्ीनं 

भिन्नकोलत्य षडजम्?' मावः । “सतत बीषादिवाद्य 

सहितम्” भज्ञि°| “सोवाच पितरं तत ! को सां 

दाख्यसौनि. कटो० । “हे तत ! हे बात ! भार «यद्ध 

भिश्वसित' जेदा येन॒ खवैभिदं ततम्" माघवः । ततं 

विस्तारितं व्याप्त चेत्टयैः | 

हतज्ु्टि इ० वत्तं घमेसन्तति' हदति वटि कामयते कामान् 

वा हुद-ड, वथ-क्लिच कमे शक °। १घभेसन्ततिनोद्कधमे- 

कषनतिकाचके । “अपाप शक्रसतुतहटिमहति” ° 

५२४।९ तलं धमेखन्तति नुदति वष्टि कामयते कामान् 

ततनः” भा० निरक्त चन्यथा निरतं यथा (शक्र 

स्ितनिष" धभेबन्तानाद्पेतसलद्धरिष्ण म् ६।१९. । तेन 

रतद्थे च [कदल्याम् शन्दच° । 

ततपत्री खली ततं पन' यद्ाः जातित्वात् ङष् । 

ततम लि° तेषां मध्ये एका निदवारखे तद्+डभच | 

नैष मर्य निद्धरिते एकखिन् ““एतजेव पुरुष". 

ततभमपश्छत्” रेत° ७» । [ष्ये निद्धारिते रकज्िन् ! | 

ततर लि तयोमेध्य एक निद्खारणे तदू+डतरन्र । तयो- 

ततस व्यः तद्+-सावेविभक्तिस्तसिल। तखादित्याद्ययें 

ततस्ततस्या विनि यन्तुमन्तमाः" लाचः | प्रथमार्थे ततो 

भवान् । हितोयार्यै तत्रभवन्तम् ! सृप्नस्यर्ये ततस्तया 

तीयार्थ ८^“यवोवतः षट् चरणोऽभिवन्तेते ततस्तव; 
पो रितवामलोचना'” शङ, । हेतभतयो योर्भध्ये एक- 

श्थातिशये खाच तरय च । तनस्तराम् पिष्रहोक्ता्यै डेतु- 

भताना बकना मध्ये एकस्यातिशये आख तमप् च" ततक्त 

निङ० । 

[ ३२०९ ] तक 
पिदशब्दख्ाधेपरत्वं न खद््पपरतवम् । पिताभद्े ५अखाकं 

प्रावकानमवनतानां तताम | तव चरयुगलध्याननद् 

इृदयनिगडगनामू'” भाग° ६।६।१ कचित् इस्तके तता- 

भहेत्यत्र तततत इत्येव पाठः| शोऽपि तद्ये एव। 

तति स्तौ तन-क्तिन् । शचौ खौ हेमच° | र्समृषे च । 

“विग्रं क्रियतां वराहततिभिः खस्ताक्चतिः प्ञले"शकु०। 

“शतिभक्ति जनयच्नयछचदमपामपायघवला वलाहकततोः'' 

माघः | ^^तन्न हेतिततिइतिच्रान्ता अमात्याः” 

तत् परिमाणं येषां डति। 

द्शकुमार 

रतत्परिभाखं विर ब व 

अयञ्च घटसं त्तकत्वात् विष समः ।“व्णान्ताः षट्” “डति च” 

पा० तद्ध षट्संज्ञा विहिता “षट् संन्तकास्तिष सभा युष्म 

दखत्तिडव्ययाः?? नरः | ५ब्गखवतु डति च रुख्या'? 
षा अद्ध रुख्याक्राच्यां तिदेशः । ततः जसः सञ्च लक 

तति पुरूषाः ग 

धाच। 

खन्ति तति पुरुषान् प्श्य | ततः प्रकारे 

ततिधा ततिप्रशषारे चव्य" ^“तावत्तेजस्नतिधा 

वाजिनानि" च्चयर १२।२।१।१ | 

ततिधी शौ तावतोनां पूरणो लावत्+-डट् तिथुषटागसः 

डगेष् बेदे अवशब्ट्लोपः । तावतौनां पूरणोभूतच्जियास् 

शस यतिं ततृसमां परिदिदेश ततिं खमां नाव- 

पको पाखाञ्चक्र ” शरत° वा” ६।८।१।५1 यावतिथीं 
सावतिधौभिति प्राप्न छान्द्सोऽवशब्द्लोपः" भार | 

ततुरि नि° ठवै-हिवायाज् चि हितः एषो । रहिंसके 

“सद्यो दन्ना तिरते ततरिः” कर ६।६८।७ । ^तठरि 

हदि सकः। त-क हित्वं एवो०। रतारके च *ददथुभिला 

वरुणा ततुरिम्” ४।१९।२। “ततुरि तारकम्" मा” 

तत्कर लि* वत् करोति सदू+शहेत्यादावपि कञः ढः | तब 

पदार्थक्तारके ; 

तत्काल ए कमेघा० | वन्तं भानकाले १तदात्वौ अमरः । 

] ₹तस्खिन् काले च। खं कालो यस्छ। श्ततृकालषटत्तौ ति°। 

““चिखछत्कालजीकी कमे क्यात्” खूतिनिवन्धे षु 

कल्या खतिः । “प्रतिनिधौ तत्कालात्*” कात्था° शौर 

१।४।१५ । स कालो यसासौ ततृकालः भावप्रधानो निदः 

प्रतिनिचेस्वत् कालत्वादिन्य्थैः | यतः प्रतिनिशैः ख एव 

कालो यो खदव्यखोभावः” ककं: । "` प्रायश्चित्त यत्- 

कालम्" कात्या" चौर १।१।९९ | 
माम् चिख्ोक्ता्ये व्य" | [विनियन्तसच्चमाः" सावः 1 | तत्काल तितसिन् उचिते काठे धीर विव । अनिशादि 

ततस्त्य त्रि ततस्तन भवः त्यप् | तल भवे `: “ततस्तते्या |. 

वताम ए* तव पिः पिता “परतर शमः इतं | ` 

0 भिति प्र्यत्म्वद्धौ जने देरव ; 



तत्त [ ३२१० 1 तच्च 

करकरणशीले, वेतन विना सवभावतः कमेकरे अमरः! 

तत्क्षण पए" स चासौ लयः कालः । सद्योऽथं हेमचर | 

ˆ"चिच्तितामथेविदन्तत्च्त ण प्रतिसंहताम्" “प्नं न तच्छा 

भिष्जेव तत्त णम्" माघः “सेकान्ते छनिकन्याभित्तत्च्णो 
9 5 च्ितटच्कम्"” रघुः । 

तच्च (त्व) न° तस्य भावः,तन-किप् ठक् ततोभावोवात्ववा 

तलोपः} ध्याया््ये, २स्वद्पे, ब्रह्मणि च अमरः 8अना- 

रोपितख्ठश्पे, परमात्मनि, “तदिति सवनाम सवे" च वर्ध 
तस्य नाम सेनाम तख भावः | सखिन् ग्य बाध्यमाने- 

$पि तद्धाधाधिष्टानत्वेन खयमवाध्यमानसनारोपितं खद््पं 

तच््वमिति विवरणकाराः । ५ विलम्बिते न्टत्यवाद्यादौ, 

चेव सि, ऽस्तु नि,-साद्खगोक्त पु प्रलयादिषु पञ्चविशतौ 

पदार्थेष॒ विक्ा° | ^वेदान्ना बह्धतकंकर्कशसतिग्रस्ताः 

पर मायया भाङाः कभमेफलाञ्ला इतधियो द्योते हि 

वैसेषिकाः। अन्यं भद्रता विवादकलहास्ते तत्त्वतो 

वद्धितास्तस्मात् शिंदमतं खभावकष्धतं धीरः ` परः 

संश्रयेत् | € सनतवरजस्तमः च । तन्न याधाथ्येः इत्यष्टा- 

विशतिस्याने तत्व वच्छाभि यन्नः" रघु° | ओीतत्तव- 

चिन्तामणिः तत्तविवेकः| तच््वचड़ामखिः तन्त्वदौ पिका | 

प्रमाप्रनेयेव्यादुपक्रमे ८“तच्वन्नानाच्िः्रे यसाधिगमः'” 

गोण्ख° “काय्यं सोऽवन्छय शक्तिञ्च देशकालो च 

तत्ततः महतः । “सतञ् सद्धाबोऽसतच्ासद्भावः | सत् 

शत्" इरति ब्टहामाणं यथाभूतमविपरीतं तच्व 

भवति । असञ् असत्”ईति ग्ड ह्ममाणं यथाभूतमविपरीतं 

ततूत्व भवति । बाह्या प्रस्तादना । प्रलयादिप- 

दार्ये । “एवं तत््वाभ्यासान्राखि न मै नाहमिव्य-- 

परिशेषस्" सां कौ०। “ततृप्रविषेधाथे' तन्वा 

भ्यासात्" पात स्ह । १०स्भपि निस्तत््वाः निःस्लभावा 

इत्यथेः प्रकुत्यादौ घु न°केचित् । “यखापि देवस गुणान् 
समया सतत्वं तनि 'शतिमा रेके" -इरिवं* २७६ ० । 

ब्रह्मणि “वदन्ति तत्तत् विदस्तक्त्वः यज॒न्नानमदयम् । 

्रद्ति परमात्म ति भगवानिति शब्दत" भाग०१।२।११ 

व्मनारो पितं तक्तवभिति वेदान्तिनो वदन्ति| पदाय॑ । 

^“-ून्य'तच्व' भावो विनश्यति वस्तुघर्मतादधिनाशसख'? 

सा० श | मतभेदे पदा्थभेदा यथा । 

'सदसदुभयादुभयातकचतृष्कोटिषिनिखं क्त" शून्यमेव 
सत्त्वमिति शृन्यवादिनो बौडधाः। एथिव्यादोनि 

चत्वारि भूतानि तवृत्वानीति चार्वाज्गा आहः । जीवा 

जीवाख्ये हे तत्त्वे इत्यादताः | जीवाकाशधमाघरस 

एन्रलास्तिकायाः पञ्चतत्त्वानीत्याहतेकदेशिनः । जीवा 
जो बाख्तवबन्धेखवरनिजेरमोच्वाः. सप्न तत्त्वानोत्यपरे 
आहेतेकरेशिनः | खतन्त्राखतन्त्रमेदेन हिषिधं तत्त्व- 

मिति हौतवादिनः च्रीपूखंप्रन्नाचायाँः | शिदाचदी- 

चरमेदेन लिविघरं ततृत्वभिति रामालुजोयाः पतिपशु 

पाशमेदेन ल्रिविधं तत्वमिति. -पाशुपतशास्छरकोविदाः 

नक्लोशाचाय्याः गेवाख। महदादीनि पञ्चदिशतिन्तत॒त्वा- 

नोति सांख्याः| ईैवराधिकानि तानिचेति, ङ्क 

शतिस्ततृत्वानोति पातञ्जला: । बरद कमेव परमार्थ- 

ततृत्व' तद्भिन्नः मावाकल्षिता इति मायावादिनो 

वेदान्तिनः | 

तच्चनज्ञान न° ईत० | पवाथाच्यं नाने, रेत्रहमन्ताने च | 
 “प्रमाणप्रतेयसं शयप्रयोजनडष्टन्सिङद्धान्तावयवतकनिर्थय 

वादजन्सविनख्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिसहस्थानानां 

तच्तन्तानाच्धःे यसाधिगमः" इति गौ ० । श्यना- 

रोपितवस्तुप्रत्यये । इट् सर्वः देतजातमदितीये चिदा- ` 

` नन्द्ात्मनि मायया कल्सितत्वात् तेव चाद त्ैकः 

परमाथेसत्यः सचिदानन्द्ाहयोऽहमख्गीति ४परिज्नाने | 

५यथाथ्यन्नाने | यथा सति षटादि्व्स्ुनि सदिति 

क्ञानम् असति च शशश्टङ्खाद्ावसद्ति ज्ञानम् | 

^निखिललोकषिमोच्चदख्योपायं भननो पायमान्मन- 

सात् लन्नान समामनन्ति? । यथा चामा शरोरादिभ्यो 

भिच्च इूत्याकारं ज्ञानमिति । नैयायिकाः | इतरनिदत्ति- 
पूवको ब्रह्माव्ावगम दलति मायावादिनो वदन्ति 

भगवद्विषयकमपरोचन्नानमिति इं तवादिवेद्ा न्तिन आहः 

तचखनज्नानार्थंदशेनम् न° । नच्चन्नानखा ह ब्रह्माकीति 
 साच्ात्कारख्य वेदान्वाक्यकरेणकख्ामानित्वा दसवसा- 

घनप्ररिपाकफलस्य अथः प्रयोजनमविद्यातत्काययां- 

त्कनिखिलदुःखनिट्तिष्पः । परमानन्द्वाप्चिषपय् 

मोच्तः तस्य दशनम् च्यालो चनम् । तच्न्नानाये आलोचने 

तच्त्वक्नानफलालोचने हि तत् साधने प्रडत्तिः खात् 

दूति तदालोचनं मोच्तायतत्न्नानसाधनम् । 

तच्छन्यास ए° तन्त्रोक्तं दिष्णुपूजाङ्ग न्यासभेद् ततप्रकारस्त- 

न्तसारे यथा १ 

५माटिकान्तानथार्च जोवाद्योदेकशो वदेत् । नमः 

परायेतय् चाग्यं ततस्तत्वाल्मने नसः ” इति मौतभोय 

वचनात् खवल्र तत्त्वपदश्योगः } यधा मं नमः प्राय 
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जीषतन्वात्मने नसः। भं ममः पराय प्राणतत्वात्रने 

नमः| रतदुभय' सरेगाल्ने | तथा च गौ तीये “'जौवं 

प्रायं दयञ्चोक्घा सभङ्ग प्रविन्यसेत् । ततो ृदयमध्यः 

चच तत्वन्रयञ्च विन्यसेत्” । बं नमः पराय मतितत्वात्मने 

नमः | परं नमः परायग्डङ्कारतत्वात्मने नमः । परं नसः 

पराय मनस्तत्वात्मने नमेः | दूति त्रयं हृद् | मं नमः 

पराय शब्द् तस्वाकने नमः मस्तके | घं नमः पराय 

स्पर्भतत्वाताने, नमः सुखे | दं ममः पराय दपतत्वाकने 

गमः दि । थं नमः पराय रसतल्वात्मने नमः 

शुद्ध, तं नसः पराय गन्छतत्वा्मने नमः पादयोः । ण 

ममः पराय श्रोत्रतवत्वाव्मने नभः कयोः | टं नमः 

पराय त्वक् तत्वाढमने नमः त्वचि | ड नसः पराय 

नेबतत्वात्मने नमः नेबरयोः। ठटं नमः प्राय जिद्धा- 

तत्वाल्मने नमः जिद्खायाम् । टं नमः पराय घ्राणतत्वा- 

क्न नमः घ्राखयोः | जं नमः पराय बाकतत्वाकने 

ममः वाचि । भं गसः पराय पाणितत्वाकरने नमः 

पायोः । ऊं नम; पराय पादतत्वात्ने नमः पादयोः । 

ङं मसः पराय पायुतलाक्षने नलः युद्धय । चं नमः 

पराय उपश्यतत्वाकमे नमः लिङ्ग । खः ममः पराय 

ाकाशतत्वाकने मरः स॒निं । चं नसः पराय वायुतत्वा 

कने ममः चदे | गं नमः पराय तेजस्तल्वाकने नसः 

षृदि | खं नमः पराय जलतत्वात्मने नमः लिङ्क | 

कं नसः पराय एथिवौतत्वाल्नने नमः पादयोः ! तथा 

न्यासाऽभि्डितः क्रमदीपिकायाम् । ५इत्यच्् तोलतनुचि- 

दघीत तत्वन्याखं मपूवेकपराक्चरनलपेतस् । भूयः पराय च 

तदा द्वा तने च मल्यन्शधरतु तत्वजनन् क्रमेण । सक्ञ- 

वपुषि जोवं प्राणमायोज्छ मध्य न्यसतु मतिमहङ्कार 

तत््व' मन । कख्दययुहाङ्च्रिष्वयो शन्दपू- 

ुखगमय का दिस्ितम् श्रोतपूवम् । वागादीन्दि- 

यवमैसात्मनि नमेदाकायपूवः गं मृद्धखे दये शिवे 

(लिङ्गे) चरणयोः इृतृएर्डरोके हृदि, । धं नमः पराय 

ृत्उग्डरोकतत्वा कने नमः इदि । हं नमः पराय हाद्श- 

कलाव्याप्रष्ध्यं मण्डल तत्वात्मने नमः द् । सं नमः 

पराय षोड्कलाव्याप्रसोममगङलतत्वाने नमः हृटि। 

रः नञः पराय दशश्लाव्याप्र्वाद्धमर्डल तत्वात्मने नमः 

दि | घं ननः पराय परमेखितत्वात्मने वाच्देवाय 

नभो मस्तके । यं नमः पराय पुरुषतत्वा्ने सङ्घ- 

खाय नमो सखे । लं नमः पराय विश्वतसालने प्रद्यु 
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मनाय मभो दि । वं नमः पराय निटत्तितत्वातरनेऽनि- 

सङ्धाय नमो लिङ्क | लं नमः पराय सतत्वाकने 

नारायणाय नमः पादयोः| त्ष नमः पराय कोप- 

तत्वात्मने सिंहाय नमः समेगाने । हृतपण्डरोक- 

तत्वादोनां न्यास प्रमाणमाह तथा विम्बानि दिषड्टक- 

गौ तमौये “शं वीजं 

तए रोके च तत्व' (द प्रविन्यसेत् । हं वीजं सधय - 
मण्ड लतत्व' दि प्रविन्येत्। सं वीजः चन्दरमण्डननत्वं 

युगयुगदटशकनव्याप्रानौति, । 

तत्र प्रविन्यसेत् । र वोज यद्कमराहलतत्वः तत्न प्रवि- 

न्धतेत् | घ्र" वीजं परमे्ितत्व' वादखरेवद्च मद्धि । 

यं वीजमथ पुःस्तत्व षडःपणम्योखखे | लं वौ जं विश्चतत्वच्च 

प्रुभ्नरञ्च षद् न्यसेत् | वं वोज नि्टत्तितत्वञ्च अनि 

सदरपन्यसेत् | कं वोजं सवेतत्वञ्च पादे नारायणं न्यसेत् । 

श्च' वीजं कोपतत्वश्चु न्ट ह सवगाल्रके | एं तत्वानि 

विन्य प्राणायामं समाचरेत्"? आन्य ऽपि तच्वन्यासाः 

खरीविद्याताराकालीनामपि पूजाङ्ग तन््रसारोक्ताद्श्या 

तच्चरभ्िि ४० वन्त्ोक्तं (नौ ) वधृवीजे “नादबिन्दू समा- 

करानस्तत््वरभ्िसमन्वितः" इत्यख व्या ख्यायां ̂ तच्वरग्ि- 

वेधवोजमिति" तन्लसा० 

तक्वविद् लि° तच्तव' जेत्ति विदु-किप. । पदाचानां याथाथ्यं 

ज्ञातरि “नतृत्वविन्त्, मडावाहो } गु्यकमेविभागशः” 

गोता | परमेश्वरे ए ““तत्त्व' तत्त्वविदेकात्ना जन््- 

ट्य जरातिगः" विष्ण् स° । “ततत्वं खद्छपं यथाव- 

हेत्तीति ततृस्वविड्” भा० | [ङ्प शब्द््यैचि° । 

ततुपत्री खली तन-किष् । तत् पलमद्याः ङेष् | 

तत्पद न° तदिति पदम् | तच्छब्दे “तत्त्वमसि शेतकेतो 

इत्यादिवाक्यस्य तत्सत्य' स॒ श्रा तिलाद् खरति- 

स्थञ्च तत्पटूं साद्यम् । 

तत्पदलच्याधैः पु तत्पद्स्य लच्योऽ्थः अन्नान् 

सम् पाध्य् पट्हिताधारमूतेऽहरपाहितचेवन्ये व्विरेकरस 

शपि । 

तत्पदवाचखः लि° &त। तन्त्वसस्या[द्वाक्यस्यततृपद्ायँ तत् 

तत्पद्वाच्यार्थं इ० ६त°। तच्चमछा{द वाक्यस्य तत् पदर 
वाच्यायै अन्नानाद्सिमष्िः एतदुपहितसद्नत्वार्दिव- 

[पदाभिषेय । 

 शिषटचेतन्यम् एतद दपि तचतन्यञ्च तत् न्यं तप्रायः- 

पि्डवदेकत्येनावभासमानः ततृपद्बाच्यार्थ भवतोति 

वय् तपादितिश्यं। 

तत्पदाथैः पु तच्वमखादिवाक्यस्यसख तत् पदस्धाथः । "जगन् 

८०४ 
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कारणे परमात्मनि । "यत् जगव्कारखं तत्व तत्- 

पदाथः स उच्यत । एवं तत्पदा निष््पितः इदानीं 

त्वष्दार्थो निद्धप्यते" बेदान्तसा० । ततपदत्व पदवाच्य- 

योग्रोघेनाभेदाभात्ेऽपि लच्छाैयोयं थाऽभेदस्तथा 

विवेक न्यद्ध्पि यथा 

^“ तच्वम्पद्ाभ्यामभिधीयमानयो र द्याकनोः थोधितयोयेदौ 

त्यम् | खया तयोस्तत्वमसोति सम्यक् एकत्वमेव प्रति- 

पाद्यते खडः । रेक्य' तयोय ्रितयोनै वाच्ययोनिग- 

द्यतेऽन्योऽन्यविरदधधर्मियोः । खद्यो तभान्वोरिव राज- 
श्व्ययोः ज्रुपाम्ब् राश्योः परमाशमे्ववः । तयोविरो- 

घोऽयसपाधिकल्ितो न वास्तवः कञिदुपाधिरेषः। 

दश माया मद्द्ादिकारशं जीशख कार्य श्टण॒ 

पञ्चकोषम् । एतादपाधौ परजीवयोस्तयोः खम्यग्निरासे 

नपरोम जौषः| राज्च नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकषस्तयोा- 

रपोेन भटो न राजा | -चऋथात खादेण इति तिः 

स्वयं निषेधति ब्रह्मणि. कल्ितद्वस् 1 चसिपरमाान्- 

ग्ट होतबोधात्तयोनिरासः करणोय वम् । नेदं नेदं 

कल्ितत्वाच्च सत्य रच्ल् ढा व्यालवत् स्रवद । द्ल्य" 

द्श्य साप् युक्ता व्यपोह क्षेयः पञ्चारेक्रभावस्तयो्यः । 

ततस्तु तौ ल्णया छलच्छौ तयोर ख ण्डेकर सत्व (सञ्जये । 

नालं जत्या, न तथाञ्ज्व्या, चिन्त् भयाच ्विकयेव 

भाव्यम् । स रेवदन्लोऽयभितोह चैकता विशूबधमैश- 

पाख कथ्यते । यथा, तथा तच्वमसोतिवाक्यं धविरङु- 

धर्मानुभयत्र हित्वा । संलच्यचिन््यालतया सद्ा्मनो- 

रखण्डभावः परिचीयते बुः” । , 

तक््वभस्धादिषाक्यस्यतत्पदब्याभिचा 

रच्तणः। परोच्चशवलः स्याद्यात्कस्ततृपदाभिधः" | 

बेद्ान्तकारिका | 

तत्पर लि° तत् परहन्तमं यख | १तद्कति, रेतदाखक्तं च 

ऋछमरः। ५त०} तस्मात् परे श्वस्तुनि च | परता च 

कालिक दैशिकौ च | तत्न कालिकी ^“परश्रस्ततृपरे- 

ऽहनि" अमरः देशिक्ौ। “गण्डौ कपोलौ ततृषरे हन" 

अमरः । “परः पूर्वेख सङ्कुरटस्तसत्परस्तेन तेन च” 

लो ला०। “अच्छो निमेष स्वराम (९०भागः स ततृपरस्त- 

च्छतभाग उक्तः" सिर शि* निनेषख विंशद्भागा- 

कके ४खच्छङ्ञालमेदे ए | 

तत्परायण लि तदेष परमयनं यख्य यत्वम् । तदासक्गा । 

तव्य 
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तत्पुुष ““नत्रुणः” इत्यधित्य पा विङिते !समाभेरे 
"“उन्तरपदाथैप्रघानस्ततृपुरुष देति तख ल्चष्य" 
प्रायिकम् अदं पिष्यल्यादि तदृषरुषे छत्तर पदाथैप्राधा- 

ग्याभावात् ्सव्या््चिः पू्ेपदप्राघान्याञ्धाव्ययौभावत्वा- 

पत्तेरतिव्याप्चिख यथोक्तं॑बाक्यषदीये “'समाससतु चतु- 

हेति प्रायोवादस्तथाश्परः। योऽयं पूरषदा्थाद् 

प्राधान्यविष्यःस च" "ऋअयम्धेः समासः खव्ययौभावतत्पु- 
उषहन्दवज्छन्रौ हि मेदात् चवृद्धां । तम पूैपदार्यप्रधामो . 
रव्ययोभावः । छत्तरचदायप्रधानसततृएुरुषः उभयपदा- 
प्रधानो इन्दः । छन्यपदाये प्रधानो ब्धब्रोह्हिः इत्यादि 

खच्चयमयपि प्रायिकम् । उन््रत्तगङ्क' द्पप्रति वद्ध- 

पिप्मलौ हिताः कुशपलायनित्यादौ परस्यरव्यभिखा- 

रात् । ताहि खउन्प्त्तगङ्गमिन्यव्ययोभात्ै पूैपदार्थ- 
प्राधान्याभावादव्याभिः खन्यपदाधेप्राधान्यादुबह्नोष्डिल 
जणातिव्याप्रि्च “चन्वपदार्ये च संन्ञायामिति"” 

(अव्य०) समात् । पप्रतोत्यव्ययोभावे उन्तरपदा्- 
प्राघधान्यात्तत्एर्ष क्त्यातिव्या्िरव्ययी भावान्याभ्निच । 
“दपः प्रतिना मात्राय” इति (अव्य) शमाखात् । 

दध पिष्यलोति ततृपुरुपे पूरवेपदाथप्राधाग्यसन्वादब्ययौ- 

भावातिव्याध्रिस्तृएरुषाव्याप्निच्च “ख्ख मघुरुडमिति* 

(तत्९०) बमासात् । एवं पूर्वकाय एन्यादावपि दरषव्यम् ' 

दिता इति बद्धवरौ हावभयपद् येष घान्याव् इन्हाति- 

व्याश्चिबद्धव्रोदाव्याश्चिख । कुशपलाशमित्यादिहन्वो समा- 

'ारान्वपदा् प्राघान्यादवद्धवरौ हानिव्या पनिं नाव्याभिख 

स्यादिति भावः | सिद्धान्ते त्वव्ययोभावाधिकारपटठितत्वः 

व्ययो भावत्विन्यादि लक्षणं दर्व्यम्" ३े° मू° सार । 

शब्द् श्िप्रकाशिकायान्तु न्यया वद्ल्षणद्क्ता तत्र 

पदा्योरन्यबोधप्रकारो दर्धितो यथा 

€“यदोयेन व्येन यु तयद बोघनच्तमः | यः समाशस्तश्च 

सत्र ख तत् एुरुषः उच्यते'" | यद्यं गतेन हवये न विचि 

र्स्य यद्र्थद्धान्वयनोधं प्रति यः समासः सद्छ्पयोभ्यः स॒ 

तदर्थस्य तद्य तत्पुरुषः | म तु यश्चाभोत्तरं यन्नाम 

यदर्थ गतद्धवर्था च्छत्र यत् खार्यं बोधकं तदुत्तर तन्ना- 

पूरवकायोऽङ्ग पिप्प लीत्यादाव- 

व्याप्नेः। स्तोकपक्तेत्याटी क्रियाविषयः कम्धारय 

एव मद्धाक विमा विश्त श्ग्यादौ कवित्वादाविव प्रकते 

ऽप्य कनामा कदेशे पचनादावपरनाभारयद्याभेदान्वयबोध- 

कतया तथातलवसरमतरात् ¦ जोक पक्त त्यादौ अनसतादालमरर 

मैव तद्धयोस्ततृएुरषः 
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व चित्वे तु ततृषुशषः सम्भवत्येव क्रियाविभेषशेः 

समास एवाब्य् त॒पच्च इति ठनदेष्य ^स्ताकनन््रा स्तना- 

भ्या मिन्यादेः कालिदासादौः प्रयुक्तत्वात् हिगौ कमैधारये 

चच शाब्दिकानां ततपुरुष्तवेव्यपदेशः पदरस्कारार्थों 

गौः | विभजते । «द्वितीयाद्वै भेदादेष च 

सङ्खिषः | क्रियान्वय दितोयारेरथः प्रायोऽल् योजितः" 

-ध्यामगतः चैलनोतः ्राद्धणदत्तः टक्तपतितः चेलधनं 

भैलगतिः ग्टहस्थित इन्यादौ दितीयादिशचवर्थस्य केतव 

कत् त्वादे्बधरेदादैतख ितोवात्तोयादितत्रण्तवेन 

षड्भेदाः स्वच्टकेकपदायनिष्ठदितीया्थावच्छिद्नापरपदा- 

चैवोधकसमासत्वादेधेमेषटकस्य सुवचत्वात् । इयांस्तु 

विषो यदेते धातवथाच्येव दितोयादेरर्थः प्रायो 

चरकः पोष्ठं परितः पुणयन खं शमाय विद्या दण्डा- 

टः गवां ठष्णा शम्पन्नल्तोरा तिेष तेल मित्यादिगियहे 

वतुषुरुषस्यासाधृत्वात् वषद्खो गिरिकाणः क्खणड़ल- 

हिरगय' चटान्यः षुवेरवछिः कम्कुश्ल इत्यादौ व् 

वक्तदिशेघविपेदिंतौयादिनतृपुरुप्रः । नद यामगत 

दूयन गतो घयामकमेकत्वस्य राजपुरुष दन्यत्र च परू 

राजसम्बन्धसावगमो न यामादिषदेभ्यो ल्र्चपः अर. 

चात्, तहोपमजानतोऽष्यन्वयवोधघात् सद्ग सामगत 

इग्यादितः षङद्यासयोरभेदान्वयधोपरसङ्गाञ्च सम्पन्न 

दधि पष्य व्यद्रःविव तन्लापि नामा्योरभेद्ान्वयवोधो- 

पयुक्तखख नाम्बोः समानविभक्गिप्तिसन्वानद्छाविशि्ट 

स्वात् | नापि खाभादिपदस्य सामकमकत्वादिलस्षकत्वात् 

खमदान्यसम्बन्चेन नामायेश्चान्वयवोधं प्रत्यरक्रलखध 

नाभोत्तरधिभक्तन् पस्याप्यत्वद्ध ताद शप्रत्ययो पश्ाष्वत्वद्य 

वा गव्यादावखतृत्वात् | नच खामादिपद्लत्तितख प्राम 

कर्यङादेरेव तत्र॒ गवयादौ तादा्योनान्वय षति सास्र 

दायिक्ानास््तमेव सास्मतं तत्युरषद्यापि षमखमान- 

पदा्योरमेदान्वयबोधकत्वे कर्मधारयत्वापन्ते: गरा 

गतः रान्तः पुरुष `दइत्यादिविखहस्य सम।सत॒ल्या्कत्व- 

ान्यापत्ेखधे ति चेद्ध प्रत्ययान्नतत्तद्वामार्षरटव मेदेनान्व- 

, अवोधं प्रति तत्तच्नामोत्तरप्रत्ययोपस्याप्यतायास्तन्लत्वेन 

सप्ामगत त्यादौ सायरदिपदनलितयासकमेत्वादेगत्यादौ 

भेदेनान्वये बाधकाभावात् | नेवं मतो. यामेत्यत्रापि 

खामद्पनन्ितख खामक्मेत्वाे्गत्यादौ मेदेनान्वयनोध- 

प्रसङ्कः प्रत्ययान्तान्यतत्तच्नामोपस्याप्यार्धस्ान्वयवोधसा- 

क्नान्य' प्रयेवोद्धगतस्ताटशतन्द्धासो त्तरनामो परश्याघत्व्य 

तत्प 
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हेठलेन तदक्षम्भरवात् । अतणवाद्ख पिण्नोच्छेद् व्यादौ 

पूषेपदप्रधानत्वेनालुशिच्सय तद्पुरुषादेरन्तवपदार्थानां 

पिप्मलोप्रश्टतोनास् श्रह्धद्ययँ घटपटम्ठानानित्यादौ च 

क्षवे पट् प्रधानत्वेन इन्दस्यानन्त्यपदाधाँनां घटादीनां द्ुबर्ये 

न्वयः तया बद्गुो दराच्तेत्यादौ युडादौीनामपि ब्ज्य 

प्रसवयर्थस्छषदसनाद्नौ नाम्नः मागि विधानादिति | 
ह (् 3 

नलु यदि नामाययोरपि भेरेनान्वयो व्य् तृपन्चस्त हि 

खामगत दूव्यादौ कमैल्वादिसंघर्गेण स्रामादेरेव ! गग्यादा- 

बन्वयोऽसतु छतं खामादिशन्दस्य य 'सकमेकत्वादिलच्त णयेति 

चेत सत्य विखच्वाक्यानां समाससमानार्धकत्वरच्चणाय 

तल लक्षाखीकारात् | माऽस्तु वा यामादिपदख्य तत्कमे- 

कत्वादौ लच्तणा कमं त्वादिसंस्े येव सामादेगेत्याद्।वन्व- 

यसम्भगात्तथापि न क्षतिः यामं गत इत्यादिवियरद्स्यापि 

कसेत्वाधेकदितोयाद्य पसन्धानवशादेव कमेत्वादिरुसगेणख 

गत्यादौ सामादयन्यनोघकतया समाससभीौनायेकत्वसम्भ् - 

वात् सामभित्यादौ कभेत्वादिधभिकान्वयनोधानुरोेन 

दितीयादेः कर्मत्वाद्ययैकत्वात् । चतखवाषटः पट इ्त्या- 

दावन्यद्य अवरो दैत्य दव्यादौ विरोधिनः, अनिचुः थर 
दष्यादौ सदशय, ब्राद्मण्णे बाहुं धिक इत्यादावपकश्खः 

अनुद्रख्दरन्तरुग्या इन्यादौ स्तवब्यख, बाचकेन नञ्- 

निपातेन स्वायै प्रतियोगितवादिसम्बन्धे नेव घटादेरनु- 
भावनेऽपि तत्नत्यततुषएर्षे. नाव्या्भिः। पटख्याभाव 

इत्यथे प्रसञ्छनजा अव्ययीभाव एव समाः प्रसाणन्ते 

नाटः वर्जे “ इव्यादयेव तब्र प्रयो गस्ततृएरुषस्यो तरपद- 

जिङ्गकल्वनियमात् दति च्ङ्धाः| प्रष्जवनजाप्यपट 

द्या दिस्ततृषुरूष एव साधुनव्ययोभावः नजतत्एुर्षविषे- 

सलदपवादक्त्वात् अतणव वादिनामविवाद् इत्यादिकः 

किरणावल्यादौ एसि प्रयोगदष्ति तु प्र्तधरमिक्राः। 

युजते चोत्तरः कल्यो न चेवं “दरेते राजमातद्धास्तखं - 

वामी तरङ्कमाः। चेलो ख्रामगतखन सेतर: किंकुरूत- 

ऽघना'' इत्यादौ राजसम्बन्धादे राजादिपदलक्तवत्व 

म राजादेस्तदा परामर्भौनद्यात् विथेषदर विध्या 

इच््या पूर्वोपस्थापितसे वाथेस्य परामशंकत्वात् तद् द्श- 

व्द्ानाभू् ““नङ्कि प्रजावतीयंमे त तख देद्ि कम्ब- 

कमृ । नीलो मणिगुं णः सोऽन भ्वातादिर्गोध्यते तदा" । 

नन्वेवम् “नयैव कचा निषादस्यपरतिं याजयेदिति" 

छतौ निषादानां स्यपतिरिति व्य् त्मन्या भ तवृषुर्षः 

परन्तु निषाद्ः स्थपरति{रव्यये करषारय एति ष्ानतो 



तवप्र 

व्याहन्येत तत्पुरुषे भक्तिभिया हि तत्न कर्मधारय. 

स्लोकारस्तनर लके निषादद्धाधानेऽपू वेविद्याप्बुक्तिच का 

ल्ययरते कल्यते च निषादौोयतत्तदध्ययने निषेधविधि- 

बाधात् “स्त्ौश्द्रौ नाधौयेतरभिति" शखुतौ तत्तदध्ययने- 

तरोध्ययनपरत्व' धातोः, शूद्पदख्ध नर थिकान्यो पलच्चक ` 

स्वात् | यदि च करधारय इव ततृपुरूषेऽपि न लच्तणा 

तदा ततृपुरूषघ णव तल्नोचितस्त्नौ विंकद्धैव निषादीय 

स्यपतिल्वोन प्राप्रावपृबेविद्याप्रयक्त सतन लकनिषेधविधि- 

सड्ोचख चाकखःत्वादिति चेत् तत्पुरूषे लच्तणापच्तेऽपि 

किनिति कमघारय एव तवाभ्य् पेयते न तु ततृएरूषः 

निधादानां स्थपतिरिति व्य त्यत्त्या निष्रादस्यपतिपदा- 

श्ष।दसम्बन्धपत्त्वेन स्यपत्यलुभवस हस्तस्य समै सिद्धत्वेन 

गद्तुरोधाह्गलयायाः क्रतेन तत्कद्यनाभयस्यासम्भ- 

वात न हि निषाद्श्वपव्यादिपदं निष्ादादिसम्बन्धवत्तया 

स्यपत्यादिगोधने निराकाङ्कुः तथा सति निराकाङ्कुत्वादेव 

ततपुर्षत्वासम्भवेन घक् णापतते सतदवाघकतयोपन्यासानौ - 

चिव्यात् 1 अथ बाधकं विना खख्याथे एष तीनां 

प्रामाण्य नतु प्रमाखान्तरविष्येऽपि लक्ता छ्य 

शब्द्सखरस इत्यादिमोमांखया तथेव सस्मतिपत्तेरिति 

चेतति वाधकासतत्वो करेधारयविधयेव वेदानां प्रा. 

माण न ठ प्रमाान्तरविषयेऽपि ततपुरुषविधया कम~ 

धारयत् रुनासान्तरख दौ बेल्यमिल्यादिमौमां सया तथेव 
परतिपक्ेरित्यपि किन्न रोचयेः। तत् पुरषाद्व्रोहे- 

जवन्यतवमित्यमाप्य क्ञेव रोतिरनुखत्तव्या न हि बह्ध- 

व्रीहौ समस्तपदानां लाजखिकत्वारेव ततो दु्लत्वम् । 

रकपद्मात्रनच्तययापि ब्धनोेव्यं वस्याप्यत्वादिव्यालतं 

विस्तरः" । 

स॒ च ततृपुरुषस्त्िविधः व्यधिकरणपदचटित समानाधि- 

करणपद्चटित संज्ञानवबोचघकसंख्यावाचकपद्चरितभे- 

दात् । तन्न सन्नानवोधक्षसं ख्यापूवेकसमानाधिकरणपदष- 

टितस्लत् पुरुषो  द्दिथुः “दिकसंख्य संज्ञायामिति 

श्छलेख विद्िनपच्चाख्नादिकमधारयादिष्वतिप्रसङ्वार- 

खाय संत्तानबोधक्षेति ““घंख्वापूर्बौहिगुरिति नाञ्च 

संख्यापूवेकेति । दिमृद्यन्यपदा्े तथात्ववार णाय 

वतपुरुषेति । दिगुविषयपरि हारे खमानाधिकरणपद्- 

चटितततृषुरुषः क्मेधारथः ^८ततृ रुषः समानाधिकरणः 

कमेधारयः" दूति खलात् ¡ इति तद्धिन्नोव्यधिकरणपद्- 

घटितस्तत्एरुषः यथा राजपुरुष दइतित्यादि। “इन्दो दियु- 

£ [{ ३२१४ ] तथा 

रथि चाह सतत मद्ष्टे व्ययोभावः | तत् पुरुष क~ 
धारय येन स्यां मदा बह्न्रोहहिः” उद्खटः 

स प्रसङ्गः पुरुषः | रेसदरभेदे धरणः तख पुरुषः | 
श्तदधिष्टाटदेवे च | ((ततृषुरुषाय . शिद्हे”इति गायनी 

तत् फल ° तनोति किप् तत् विद्लोथः फलति विकाशते 

अच । पुष्ममालविकाशिनि कुवलये, रकष्णौघधौ श्चोर- 
शामौधधौो च शब्दा" | ¦ 

तत्र॒ धारणे चुर चाम सकर शेट इदित् । 

अतिनन्त्रत इदितृकरणं वेदे खरविेषार्थम् | 

तत्र कटुम्बधारखे भ्वा° प अकर सेट चान्द्राः| तन्तरति 

ऋतन््रोत् ततन्त्र । ' इतराम्थोऽपि इश्चन्ते" पा. दुक्त 

प्रथनाद्ययं त्रल् । तन्न॒ भवान् तन्न भवन्तलिर्त्याद् । 
तत्र अव्य तञ्िन् रन् | तखिच्विव्यरये “तन्नापि तब्रभवतो 

ष्दयसंययालोः" नेष० । “कथं ततर विभागः खादिति 

चेत् संशयो भवेत्” मुः | टः 

ततल लि तन्न भवः चऋव्ययात् त्यप् | तन्न भवे निर। 

^ ृन्छांनापरोयुरक थसततन्यौ: लुधिते्जमे'” भाग० १३१ 
तत्रभवत् लि" पृ्यारथे नित्य स° । पृच्छे तन्न शब्दो छद् 

“न्य तल्लभवांस्त' च पितर' रच्च किल्विधात्" रासा 
खयो° ११९ अर । 

ततसाधुकारिन् ततृखाध् यथा तथा करोति शं-णिनि 
सहमति समासः । तस्य सापरुकारिखि “यके सच्छील 
लद्गमेतत्साधुकारिषु” पा० । 

तथा अ्य° तेन प्रकारेण तद्+प्रकारे थाल् विभक्गित्ात् । 

शतेन प्रारेणेत्य्ये रखाम्य च मरः | शे्यभ्य्, पगमे 

8ूवैप्रतिवचने ५सखद्ये, दनि ये च मेदि तत्र सामभ्य 
"यथा नदीनद्.* सव सागरे यान्ति संस्थितिम् | तयै 

वाच्रभिणः खव ष्टस्य यान्ति संस्वितिमू" मदः । 

ससञचये । “विसो भुक्तगेषः त॒ यन्नभेष' नथाच्छतम्" 
“ज्ञाननिषा दिजाः केचित्तपोनिष्ठास्तया परे" मतुः । 

तेन प्रकारेग्ये यथे “कथचक्घा तथा सत्य चप्रात्द्टज्च मां 

गतः" भागव०११ नलोपाख्यानम् | “यथा कतु 
रन् लोके भर्वति तयेल्य भवतिः ङा° क 1 

तन्ये 

“यथा कामो भवति तथा क्तु्मवति" त° नार 

१४।७।२।७।७खब्ये च । 

तथाकारम् यव्य तथा+ल-निन्दितिप्रतिवचने यस्ल | 

कथद्चित् उक्तप्रकारेण लत्वे त्यये | 

भोष्छे” सि° कौ" | 

“तथ।कारमद्ः 



तथ्य 

तथागत एतथा सत्यः गतं ज्ञानं यद्ध यथा न एनराटत्ति- 

मयति तथा तेन प्रकारेण गतड्ति वाता गतः सद्व 

चेति समासः । १वृदखनौ चगते अभरः । यथा गतास्ते 
श्चनयः शिवां गति" तथागति' सोऽपि गतस्तथागतः'? 

सर्वद््वौद्धागमः। रेपूरवाक्तप्रकारेण गते लि “नलं 

तथागतसू” भा० द° ७७ अ० | ^“चियं तथागतां इहा 

ज्वलन्तौ भिव पाण्डवे" भा० स" १६ अ० | 

[ ३२१५ 

लथाच अव्य तथा च च च हन्हः | उक्त ददोकरणार्ये 

“निरिन्द्रियाद्यमन्त्राञ्च स्तियोऽच्छतभिति स्थितिः ¡ तथा 

च छतयो बद्धो निगौता निगसेष्वपि" मुः | 

“एतावानेव षुदषो यच्जायात्मा प्रजेति इ । विप्राः 

प्रास्तथा चेत्यो भन्तं सा खडताऽङ्गना" हितो०। 

तथाल्ल न° दघा+भावे त्व । तथाभूतत्वे । ““तयात्व' चेदि 

न्द्रियाणाशपचाते कथं खटति" भाापर | +खद्धपा- 

मन्द्ख्य तथात्वम्" सांख्य. | 

लथापि अन्य तथा च चपि च हन्दः। यद्यपीव्यनेना्तिप्रख 

समाधानाय (“तथापि सम सवख' रामः कमललोचनः” 

खट्ट; । “यद्यपि कानो हानिः परख दान्तां रासभ- 

रति । असमञ्जसमिति सत्वा तथापि तरलायते चेतः” 

्ड्कटः। “सा चेवाख्ि तथापि छरतव्यापारनीला- 

विधौ" काव्यप्रण | 

तथाभूत लि° तेन प्रकारेण भृतः भू-क्त रि क्त । ताढयेन 

ख्ूपेण भते ॥ तथाभूतां ष्टा पसदसि पाद्चालतनयामू” 

वेणो० । ““खरस्तयाम् तमयुम्म नेन्म्” कुमा० । 

तथाराज ए* तथेति राजते राज-खच । बुद्धदेव शब्दा्थचि° 

तथाविधं लि* तथा विधा यख । तथाप्रक्ञारे “तथाविध- 

स्तावद्ओेषमस्तु सः" कुमा० “अतोऽभिलापे प्रथमं तथा- 

विषे” । “त्वा तथाविधं 8 केकेयीतनयः पितुः" | 

प्रा चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तयाविधम्"दति च रघः 

“तख तावच्छती सन्धया सन्धां यञ्च तथाविधः" सलः 

तथाहि अव्य तथा च हि च इ० | १निदशेने रप्रसिद्मेषे- 
त्यै शब्दा यवि । श्खक्राथ उदक्ररखे । 

तथेव अव्य तथा+खादश्यो सखञ्चये वा तखावघारणम् । 

वदवदेवेत्य्थे ततृसखद्चयावधारखे च शब्दा्थचि° «अस्ति 

घु्बो वथे यद भाया भकं सेव च” चाणक्यः | 

"वया नदोनदाः सवे सागरे यान्ति संख्वितिम् । तयै- 
वाच्रमिणः सवे ब्टहृख्यं यान्ति संस्थितिम्" मन्: । 

तथ्य न° तथा+साधर यत् । यद्वु यथाभूते तथाष्हपावस्याने 

८० 

तदु 

शत्य 

खञ्चमन्य' वापि तथाविधम् | तथ्येनापि न्वन् 

दाष्योदग्ड का्णैपच्ठावरस्"” सनः | खनन्यभाजं पति- 

माभ होति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन" कुमा. । 

“भय णव. ठ सां तथ्यर्वचोभिरुपह'हय'? भा० द्रो 

५५ अ" । “यदजं नुर्ांस्तथ्यान् कोत्तैयानं नराधम !* 

भार दरो १५९ ख° | 

तदु लि* तन-खदि डिच्च । प्ूर्गोक्त बह्िस्ये,रपरामभेयोग्ये 
श्विग्रज्ण्टविष्ये । 9ब्रह्मणि न° | “क्रो तल्छदिति निरथो 

बद्धणस्तिषिघः टतः" इति गोता 1“ चद्सस्तु विप्रक" 

तदिति परोक्वे विजानोयात् 'इ्युक् र्य पणेक्तवा चित्वम् । 

बुदधिस्यत्वोपलच्वितधमावकिचनेऽख शक्तिः । वुद्धिश्यत्व' च 

पवां चभ तसंस्कारवत्तया, तेन इति विषयत्वेन तथात्व" 

बोध्यम् । तदयं राख शर्वनामता शब्द्परत्वे न तथा- 

स्वम् । चतएव ^“एतत्तदोः छलोपेऽकोरनञ् सासे हलि"? 

पा०न स्वेनामकाय्येसन्यथा एतनच्तयोरिति खात् । स्व- 

नामका्यञ्च त्यदादीनामः जघादौ शौभावादि इत्तिमाने 

एवह्भावादिच्च। खतौते त्खौ तस्मात् तेषां तखन 

इत्यादि । तद्य च टेरणूच सङ्गः तकौ द्रव्यादि च। 

स किं ख्खा साधन चात्ति .योऽधिपम्"” किरा०। 
“तौ चर्य रुपल्नी च” रघुः । ^ते नहा माख्याय 

चेरुच्ोरपरि महाः" “ते ह्िमाच्यमामन्त्य" कुमा० | 

“^तद्छौ शंशस प्रणिपत्य नन्दो" शुमा | “तसन् मधघो- 

मल्तिदशान् विद्ायः कुमा" । तस्माततान्यत वापयेत्"? 

ख्टतिः । श्डसंत्नत्वात् ऋ “'तदौयमातङ्गवटावि्घड़तेः'? 

भाचः | ततः तवर तहि तदा इत्यादि । ५ हेतौ क्व्यर 

सख्वरादेरालंतिगणत्यात् स्वरादि। “सन्तप्नानां त्वमसि 

शरणं तत् पयोद्; प्रियायाः” मेघ° ।.^तदङ्मयः' 

मघवन् !. सहाक्रतोः” अद्ेतावपि ईसवे- 

नामसमानार्थे न° । “इन्द्रियदोषात् संस्काराद्धाविद्या'” 

“तद्. दच्नानम्” का०छ० “तदिव्यव्यय पद् सवेनामसमा- 

नाथेकमविद्यां पराख्ट्ति साऽविद्या इषटत्नान' व्यभि- 

खारिन्नानमतस्खि स्तद्भिन्नानं व्यधिकरणप्रकारावच्छिन्न 

विशेषय्रकम्'” उप० त्तिः | ८ तदेत्ययै च “ज्यायसी 

चेत् कं यस्ते सता वुद्धिजनादू न ! तत् कन््खि चोरे 

माम् | मोता € प्रसिद्धे लि स्वेनामक्ायंञ्च। “तिं 

केशपाशं प्रसभोच्य छ्: क्खमा०। तत्र॒ ब्रह्मणि 
“तदिद्यनभिषन्बाय फलं यक्ततप;क्रियाः। दान 

श्त्युते लि चमरः | काण वाप्यथ वा 

रघ $ ॥ 



तदपैण न» तद्य खण्डिन् निचिप्रख्धापेखं प्रर्पयम् | नि- 

तदा {१२१९1} तदा । 

क्रियाश्च विविवाः त्रिव्रने मोत्तकाङ्किभिरिति"" गोता। 
वदिति बह्ध'भिघानचव्यायं अनभिसन्धाय च कर्मणः 
फलमित्ययः “'तत्सत्य' च आत्मा तच्चनचि श्चोतकेतो" 
क1° =° । तत्पद्बाच्याथेचच तत्पद्वाच्यायशन्द जक्तः 
परद्ा°ऋव्ययो° अच समासानः । तश्च समोपस् उपतदस 

‰ 

तदथ विरस अर्थाय, त्म इदं वा ५अर्येन सद नित्य 
समासो विशेष्यनिन्नता चेति" वार्ति° समासो वा | {तत्- 
प्रयोजनके २तद्द ष्यक “अन्ते वाखो वाधांस्तदर्थेषु धर्मश 
वेष योजयेत वा" दाय त° आपस्तम्बः 

देतद्ाभिघेये ४तत्प्रयोजने च ततो भाषे ष्यञ् । ताद्य 

„ तत्प्रयोजनकल्वे ।'‹तादथ्ये* चदर्थीं'' ख्ध वो. | 

तद्नचयत्व नर तवोरनन्यत्वभू | तयोभँद्ा भावे “तद्मन्यत्व 

मारम्भरणशब्दादिभ्यः" शा °| 

तदन्यबाधिताथं प्रसङ्ग ए तदन्यः बाधितार्षसय प्रसङ्कः | 
प्रमाखव्राधिताय् प्रसङ्ग्पे प्रमाणवाधिताश्रप्रसङ्ा- 

परपयाय तकमेदे । तत्स्वद्धपादि “स चायं नकीः 

पञ्चविधः आाकाच्रयान्योन्याच्रयचक्रकानवस्वाप्रमाणवा- 
भिताधग्रसङ्गभेदात् इति” विभज्य आकाच्रयादीन् च्च 

यित्वा जगदोशेनोक्त' यथा चक्तचतष्कान्यः प्रसङ्गः 

प्रसाणबाधिताधेप्रसङ्गः । सोऽपि दिविधो व्याभ्निखाहको 
विष्यपरिथोधकञ्च तब्रादययो यथा धमो यदि वङ्कि्यभि- 

चारो स्यात्तदा जन्यो न खादिति । दितीयस्तु पतो 
यदि. निर्बह्िः श्याच्निघंमः खादिव्यादि'” । विषय व्यभि- 

चारशङ्कःानिटदिद्धारा निञ्चायकत्वेन परिशोघकत्वम् | 

चिपर्रव्यख निक्ष रपंथे । ६ त° | तद्यापेये च | 

तद्ए अव्य तिन् काले तदू+द्ाच विभक्तित्वात् ख। 

तस्खिन् काले दत्य । 

विधोरपि? नैघ० | ,. 

«तदा विधिः; कुण्डलनां 

तद्एव्मन् इ स आत्मा यख । {£त्खद्पे रतद्भिन्ने च | 

तश भावः ष्र् । तादा अभेदे ““कभिक' यच्चाम- 
युगमेकार्येऽन्या्यवो धकम् । तादा न भयेदेषः समासः 
क्भेधारवः'? शब्द° प्र । 

 अभेदस्तादा्य तञ्च स्ठटन्यसाघारणो धमः । 
असाधारणत्वं चेकमाल्दततिखम् | एकमानटत्तितञ्च 

` खमाभानाधिक्रर णयस प्रतियोगि ्तित्नो भयसम्बन्धेन भेद्- 

विशि यत्तद्न्वत्वम् । इन्ये कमा लति एव वियेषय- 

 विभक्तरथेः। दक्लिञ्च नत्र प्रक संसमेभय्यदया | 

ाषारादीनां सख्यक्रालोनत्' खात् रएपमनुयाजमात- 

स्योत्करं वदू ब्रंभाषिनां दुक्तवाकसंवाकादीनां सख्यकाटो - 

घमेत्वादिना खामान्यप्रचयासत्या सन्नेयत्यजेव । अभेद 

संसगेतामतेष्येतादशासुगतभेदखैव तदातवष्टचितम् | तत्त- 
हप्रक्रितावच्छिन्नमेदाभाऽ ङ्ख्य विशेषं तथात्वे घटो 

म नोल षत्या{द् वाक्यजन्यवबोघे प्रतियोग्यभावान्वयी- 

ठल्ययो गच्चेनाउितिन्यायेन ताड शान् गतसम्बन्धावच्छिन्र- 

प्रतियोगिताकाभावा रव भासेरन् नौलादिदन्तिप्रति- 

योगिताकेककाभावः । तथा सतिं तादगेकेकावभाव तात्म- 

पर्येण प्रयस्य नौलोपि न नील इति वाक्य 

परामा्यः खात्” व्य् तप० गदा° “सव्ये क्यो भिथोमेदस्ता- 
द्मम् तञ्च तत्सत्तातिरिक्रसत्ताकत्वाभावः?” बेदा० पञ 

““तदात्मनोपि नििष्यमानत्वे तन्निपेधात्मके तदात्मनि 

जगत्प्रवेशात् | न हि चट; प्रटाम्मेत्यनेन षटशद््- 

पाटन्यस्तदात्मा विह्ितः खात् यदि ठ तादाल्व नामा- 

भेदाख्यो धेः कश्चिदिष्यते स घटष्टाद्यधिकरणतया 

निषिध्यते तद्ा संसर्गाभाव एव खात् । तखाच्चिविभेष्च 

सदाकाान्तभूतं जगदिति ोखनराभाव इति” । श्रौ 

षैख्ण्डने अच्योन्याभादखणडने उक्तम् । 

तदाल्ल म° तदेत्यस्य भावः तद्ा+त्द | तत्काले चमरः । 

““तदात्वायतिसंयुक्तः सश्िक्ञैयो दिलचष्यः | “तदाल 
 चाद्िकां पोडां तदा सज्वि' समाश्रयेत् “अवल 

गुखदोधन्नस्तदात्वे चिप्रनिश्चयः” इति च मनुः | 

तदादितदन्तन्याय ° न्यायभेद. अन्तर्भृतख कर्तव्यत्वे शा~ 

स्त्रतः प्राप्रे अदिभतस्ो त्क च पिघानबोधके न्यायभेरे । 

खच न्यायः जेमि° पञ्चमद्य प्रथमे पारे दर्शितो यथा । 

खम्नौषोमोयपशौ च्यते “विषन्नः पशुः प्रयन्तीति" + 

चन प्रकृतौ पशुलारखानन्तरं इहविष््ासादिते 

पञ्चात् प्रयाजादय इज्यन्ते इति विक्षतापिद्धापि पशु 

भारशानन्तरं विष्रासादिते प्रयाजाः प्राप्राःते च 

तिष्नमिति वचनात् आओीवत्येव पशौ अपटषःन्ते } 

सया सवनीयपशौ अनुयाज्ञानातकषेः चर यते यथा यग्नि- 

लामा मनुय जे चरन्तीनि । न्न संशयः | प्रयाजमा- 

व्रयोत्कपेः प्रवाजाद्यङ्गगकलापयापकपैः अनुयाजाद्य- 

्गकलापस्योत्के वा इति। श्ुतयोरेव प्रयाजान्या- 

जयोरपकौतर्णौ नत॒॒तद्ाद्यन्कलापयोस्तदङ्गप्रयाजा 

पूवभाविनामाचारसामघेन्यादीनां तदाद्य पके ऽत्यनव्यव- 

हितत्वेन प्रधानकालोनत्व' न खात् प्रयाजमान्नापक्षे त 



कछ "कक 

तन्, [ ३९१७ 1 । तद्ध 

भाषते। ताश्च घमेस्तदयृक्तितादिष््प एष । खपूव्यक्ति- 

जिह तादशधनेय विचेष्य ज्ञाठुमशक्यत्वेऽपि एकमातव्टत्ि- 

सत्वः स्यात् एवमन्याजमात्नोतकपर तदहं भाविनां खक्त- 

उाकसस्प्रवाकादोनासत्कर्णीत् प्रधानसब्रिधिनं विलुप्यते 

तश्सात् प्रयाजमात्रखोत्कमेः तथा च नम् “अङ्गानां 
खख्यकालत्वात् ययोक्तसत्कषेः स्यात्" । चऋङ्गगनां सख्य 

' कालकन्तं व्यत्वानुरोधात् यथोक्तख्ानुयाजमात्रखोत्कषे 

दति प्राप्ने ब्रूमः। प्रसतियागे सक्रमपदाथौन् टानख 

कछ.प्रत्वाल् विहतावपि सक्रमारणां पदार्थानामतिदेणात् 

कऋरमद््पाङ्गब्राधस्यान्यायत्वात् उत्तरकालकत्त व्यक्मपदा- 

चेद्धानुपस्थित्यानुष्ानविलोपापन्तेः तदुक्तम् पूवैखोप- 

स्थितं कारयन्तं कमचोदनात् | प्राप्न तदन्यथा 

भावे क्रमलोपादिलष्यते । तस्मात् प्रयाजापकर्ष तदङ्ग 

कलापद्छापक्षेः, शनुयाजोत्कघ तदाद्यङ्गकलापसखोत्- 

, इति तत््वबौ०। अनया दिशा भासिकानां 

सक्रमाणां करसे उत्कर्घापकर्प्यै कल्नीयौ । 

तदानीम् अव्य तदिन काले-तद्+दनोम् विभक्तित्वात् 

ख । तदेव्य्ये | “तदानोसपि पाश्वैवत्तिंनाम्"” भागर 

€ 
कष 

५।८।२१। तवर भवः यल तट् च । तदानोन्तन तत्र भवे 

विर स्तियां डप् । 

तदाप्रति नि° तदा तत्कालः प्रश्टतिरादियैख तदा- 

शब्द्ख्य सप्रम्यथटृत्तेरपि कथञ्चित् प्रथमा्ेष्टच्तिता । तत् 

कालादिके ““तदाप्रश्यत्येव विष्ठक्तसङ्गः'' कुभा० | 

तदासुख लि* तदा खख यख | प्रारच्छे । 

तदित् लिर तदेति इण-किप् ठक । तददिषयके स्तोले । 

“वयञ्च त्वा तदिद्थाः'' ऋ» ८।२।१६ यदिषयङ्गं सलोल 

सदित् वदेवायेः प्रयोजन" येषासू”” भा० | 

तदत लि तत् गतः} १ततृपरे २तदासक्तो च | तद्तेनेव 

अनसा” रासा० वा” रम ^“शुदिस्तद्भतमानसः' गीता 

तद्गुण विर तद्ध शख इव गुणोऽ | $तनतल््ययु खे 
रखथालद्धारभेदे ए" १९६ ° लच्णादि दश्यम् । ६त° । 

श्न गुखें ए* । ““तद्गफसारल्वात्”* श्रा० स्त० | ततर 

प्रधाने युखः विशेषस् | प्रधानविशचेषये तहू ख- 

रूविन्नानः। 

तद्णसंविन्नान ए ततर ॒व्धव्रीदौ यण गु्ोमृतद्ध 

विशेषणस्य संविज्ञानं वि्ेषप्रषपारतन्त्येश बोधनं यत्र । 

व्याकरणोत्तो बद्धनौहिसमासमेदे | भवति च लम्बकणं- 

मानयेत्यादौ शुखोभतख कणे ाप्यानयने पारतन्ल्ये ा- 

प्र खसते पङ्खच्तणादिर्ख्ता 

“तदनद्गुणसंविन्ञानौ 

न्वयवोधः | शब्द्° 

प्राचौनसतसिङम्युक्तं यथा 
हौ भेदौ तदादिमः। 

दिरुषव्रकबोघयत्”? । 

संविन्नानञ्च , वद्धव्रीचदै 
वाक्यस्य विरेष्रविधया 

बोधकछलद् बनो हः. 

स्ताययुखणोभतख सम्यम्विविरेषवदिधया विन्नानं यदा 

विख्रह्खय विशेषतो ` यस्त- 

तद्गुखसंविज्ञानोऽतदूगुण- 

भेदौ । तत्र॒ विख 

प्र्यायखोयोऽधस्तदियेष्रक- 

तयोरादिमस्तद्युखसं विन्नानस्तख 

दिति य्य त्मत्या सान्वयसन्नकत्वात् । तद्धन्नश्ातद्गुख- 

संविन्नानख्चरमः इत्यथांहम्यते | षटखद्पः पदायः इत्या- 

दितोह्कि घटः खद्धप यख ति विख्स्यले खस्वद्पा- 

भिच्नघटसम्बन्वित्वेन चटाभिन्नस्खद्टपसम्वन्धित्वेन 

बा विख्रहविश्ेषवरः कलसमेव विशेषवरुविधया बोध्यते 

घटस्य खद्धप' यस्मादिति विसे च विह यद्िचेष्य 

ततोऽन्यदेव खजन्यसखष्धपाभिन्नवटसम्बन्धित्वं न। कुटादि- 

मख इत्यादिरपि कट श्रादियेस्छेति व्य् त्पत्या कृटा- 

भिच्नख सखधमिकव्यवस्याधस्णः सम्बन्धित्वेन धात्व- 

न्तरभिव कुटम्पि बोधयंस्तट्युणसंविन्नान एव॒ बद्ध 

नीद्धिः| प्राचां भक्तेन तदुयुणसविन्नानबद्धन्रौड्िम- 

न्यथा निर्वक्ति ¦ “यः खाथेषटकाधस्य खाथांन्वयिनि 

बोधने। आरक्रुलो बह्धव्रोह्िः स तयोरथवादिमः'” । 

यो व्धन्रीह्िः सखार्थखान्वयिनि खाधं षटकयाग्यथे- 

खान्वयबोधने समः स नयोस््तदतद्युणसंविन्ना- 

नयोरादिमः । लम्बक मानय ारसौवः पश्येव्यादौ 

हि बह्नौ हलं म्बस्ठकख सम्बन्धिनः खयीवाठत्तिार- 

सम्बज्विनञ्च स्दाधैखान्वयिनि कमेत्वादौ खा्धेवटकी- 

भूतस्छ ताहशकणं हारादेरपि व्य् त्पत्तिवे[ चतय णान्वय- ̀  

बोधगे समर्थं इत्ये व'विध एव॒ तदुगुणसंपिन्नानखड़्च्र 

एव चार्थादतहूयुणस विन्नानः | वथा दष्टसागरमानय 

दूत्यादाविति 

तदिन न° कम्रं | ̂ “तद्िन् दिने | तदनं खादनध्यायं 

श्रतं तत्न न कारयेत्” मल° त०। शदिनसध्ये प्रतिदिने 

च सान्तम् अन्य" शब्दाय चि० । 

तदन लि तदेव धनः यथ । छपे देनच० सहि 

सपरभेव घनमपरवयाप्रतयावधाग्य चात्मनि वद्धनत्वभेवाभि- 

सन्यते कम्प °  २त्विन् धने नर । 

तदनन् लि° स ध्र यद्ध अनिच् समा | तथाभूतं 

शुक्त । “आके सतच्छौलतङ्गपं तत्साुकारिषृ" पा० 



तद्भय 

तदित लि* कचे शितम् । तख हिते । श्व्याकरणोक्त 

प्रत्ययमेदे एन | “तद्धिताः ४।१।७६ पार द्नेया- 

धिय ^्यनस्तिः इत्यादिना पद्चमाध्यायसना्षि' 

यावद्यो प्रयया विहितास्ते तद्धितसज्नकाः। 

शञ्द्* प्रका° तद्ख्णादिकशक्त' यथा 

५विभक्तय्ादिलिकादन्यः प्रत्ययस्तद्धितं भतम् । नाभमप्रल- 

तिको मैवमतिबयाप्रयादिदोषतः” । ¢विभक्तिधात्व शल 

द योऽन्यः प्रत्ययस्तद्धितः । दत्तक इग्यादौ हखादयययेकः 

कादिरपि तद्धितनेवेति । तदन्यत्वे नापि प्रत्ययं विभेषय- 

न्त्यन्ये । नासप्रद तिश्प्रत्ययत्वन्तु न॒ तद्धितश्य ल्तणं 

विभक्तौ क्यजादौ चातिव्याप्न : पचतितराभित्यादौ तरा- 

माद्यव्याप्रे च" । विभजते | ̂ “ तद्यापत्य' तददिशे षञ्तद्षेण 

उुतेन्दुभान् । कारस्तथा तेन रक्त तख व्य् होऽथ वेत्ति 

तत् । अधीते वा देवताऽख्य सेवभादीन् यथायचम् । 

वोघयदिविधानयोरंस्तद्धितं खादनेकधा” तेना क्लौषत्व- 

सपि “तदितद्याचामादेः* । “तद्धितच्चासैविभक्तिः'” 

पा०। “समासतद्धितकतां यतृकिञ्चिदुपदशेकम् । णप 

शधानभावे च तद्य दषो विषयं यः" इरिकारिका | सच 

तद्धितो दिविधः प्रसय्थैभिन्ना्थकः खाथिकञ्च ति भेदात् । 

तदल इ० तिन् वलं यस्ञात् । †वाणमेदे “चुरप्रतद्वलादधं- 

न्ुताराख्ख्याच तद्धिदः" डम । अख स््नीत्वो क्तिः प्रामा- 

दिको “एलान” इत्यधिकारे «देवाघ्चरात्मस्गेगिरिसछद्नख 

केश दन्त स्तन भज कशढ खड्ग शरपड्7भिधानानि" 

पा० “पुस सभेदादचराः सपय्यांयाः छराद्राः। 

सलगेयागाद्विमेषाच्िदरकालासिशरारयः” अम °च पुस्त क्त: 

तद्भाव ए वशं भावः असाधारणधमेः प्रावा । तद्धासा- 
धारणे धं यथा वटे चटत्वम् | गोर्गोतवम् । रतदूपपराप्नौ 

च “अभूततद्भावे चिः" “पयसस्तद्धावात्” कात्या० श्रौर 

४।३।२९ ० । ऽत तखखन भावः तदिषयकविन्तने 

“बदा तद्भावभावितः"? गौता । 

तद्राज ए तथ राजा टच् । शतद्छ पतौ रतदधैविह्हिते 

तद्धितप्रत्ययमेटे च| "ते तद्राजाः” पा ते अञजादय- 

स्तदराजशंन्नकाः थुः “अग्रादयस्तद्राजाः” पा “पूगात् 

अग्र इत्यारभ्य उक्ताः तद्राजयंत्तका खुः" सिर कौर। 

तद्राजख ब्धघ्र अस्त्रियाम् लुक् । 

तद्र अवसरे मोदे च सौ परण ्यक° सेट् इदित् । तन्द्रति 

च्छतन्दरोत् । तन्द्रा 

त द्रयश्च(च्) लि" वद् बति गच्छति पूजयति वा-अन्ख-गतौ 

{ ३२१८ ] तन 

पूजायां वा किप् टेरद्रादेथः पृजा्धेत्वे न नलोपः | 
१तद्गानिनि २तत्पूलके च | 

तइत् अव्य तेन वल्य या व॒ल्या शा चेत् क्रियेत्यय वति । 
१ततृखढश क्रियादति | त्येव तन्नेव वा इयँ वति | 
तन्तल्े थं यथा तदत् शिवद्य विभुता, तहत् थिव भक्ति- 

रि्यादि। “तदत्ति च स्थितम्” स्ताङ्रच्णम् | 

“चिल्ल ययाश्रयश्धते स्थादिभ्यो विना यथा काया | 
सहदिना विशेेने लिते निरा चयं चिङ्गम्'" ““पुरषद्ध 
मोचा" प्रवन्त ते तददव्यक्गम्" सा का । “चत्वेरे- 
हक तदत् प्ातिलोश्येऽपि जननि" मचः | तड अख्ये 
ठप मख वः | रशतदिथिष्टे वि «तद्वानपोहो वा 

अन्दायेः" काव्य° प्र “द्रव्याणि तन्नि एधकलसंख्य ” | 
“खय वा ततृप्रकारं यज्न्तानं तदहिरेषग्रकस्?' भाषापर 
स्तिया डगेष् । तख भावःतल । तदन्ता तदिशिदटत्वे 
श्लो “पदाये* तत्र तत्ता योग्यता परिकोर्तिंता"भाषा०। 

तदिध लि° सा विधा प्रकारो यद्ध । ततृप्रकारे “धमार्थ 
यन्न न खाता शुच्रषा वापि तदिषधा" मलुः। “क तदि- 
धात्व कं च एुण्यलक्तणा' ' कुमा | 

तन विल्तुतौ तना-उभ.सक्ष° सेट् । तनोति तरते चतानौव् 
तनोत् अतत-कतनि्ट ततान तेनठः तेने ) उदिव् 
तनित्वा तान्त्वा। ततः वितानः । “तनोति भानोः 
परिवेषकेतवात्'” नैष० । “साचा सचते विदटतिमिभां 
दायभागः" | दायभागटौका “ततान सोपानपरम्परा- 
भिव" रघुः । “यश्च॒ तख विना ष्ठी तेनेति करणं 
विना” उद्भटः | “तेनिरेऽभिरुचितिष तरुण्यः” भाधः 

५ तसं तमोभिरभिगम्य तताम्“ सावः “तन्वता 
प्रयस्नताहि रागम्" माघः । 

ति+खतिशयविसतारे। तितत् । 

तिढत्” माघः | 

वि+अति+व्यतितहारेख विस्तारे आ्ात्म° “वियति व्य्यत- 
न्वातां सत्ती हरिपयोनिधौ" भिः | [५।२।५।७ च । 

खधि+आरोपष्य विस्तारे | “घदुरधितनोति' शत० जार 

श्दु+सन्ततविस्तारे पञ्चादिस्तारे च “परिपाल्यातहयारेष- 

धमे; सनातनः?" भा० शा० १११ ° । 

“तन्ततोऽतितता- 

व्मप+अधोविस्तारे | अपतानकः । र 

अव+सन्ततविसतारे “वि्ालमृलावततं पवनास्परोदधारिखम्” 
हरिव ८टः च्च । 

च्ा+-दौचतया विरे | आतानः (टाना देषरोया) सम्यम्. 

म 
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तना 

विस्तारे च "सौरव घतुधि चातता? रचः } यदुत 

धुनरात्मालुष्डतिमोघणं मायामय भोगेश्वययं मेवा तनुत" न 

भाग० ५।२४|२२ “ददं ते लोभाग्छद्य चटितं चैतसि 

चमत्कारमातनोति"? प्रबोध च० ! [किरण्णवररौ | 
पि+श्चा+विेषेण विस्तारे व्यातेने किरणावलोखद्यनः” 

उद्+-ऊह्खं तो विस्तारे उत्तानः । 

प्र-प्रक्चौणं विस्तारे । “फलं प्रक पू द्ि ततो यन्नः 

प्रलायतै" भा शा" €६१९ श्चा" । “^ तदुरी्शव्य शति- 

भिर्वाचश्यत्य' प्रतायते" माघः | पक्षे प्रतन्यते | 

वि+विभरेषेख विस्तारे वितानः (पड़ान रेदयोया) श्वा लूता 

च्यातानवितानाभ्याभिति" येदान्तप्° । 

समू†सम्यग् विस्तारे खन्तानः सन्ततिः सन्ततम् “सन्तता 

शशमे भूमिः” रामा" स० १६ च्य" । 

सनं उपकारे शर्धाय अाघाते च वार्चुरा० चभ° यंते भ्वा 

क्षक० शन्ट् खक° सेट् । तानयति ते तनति तीतनत् स 

अतनोत् अतनोत् । व्य् पसगात् दैष्येः खक० दीषीि- 

रयं सकर | वितानयति दीर्घौ भवति दौष' करोति 

वा | “वितानयति यः कौत्तिं" वितनव्यसलं यशः" कवि- 

“ श्डख्यम् ““श्रयं चेरे गंयव्याल्यसात् दिवा०वोषा चोषा- 

दिन्द्राय तन्यति बरवा" क द।१८।२ | "तन्यति 

शब्द् करोति" भा० | चौरादिक अदन्तलभिति तन- 

चिलुशब्दाय साधवः तनयिलु शब्द् दश्यम् । 

तनयं एस्तरो° तनोति कुलम् तन-कयन्। १एत्रे | श्दद्ितरि, 

श्चक्रकगल्यायां, (चाकुलिया) लतायां, ४तङ्घमाया ञ्च 

स्त्री टाप। ^अयेनमदर स्तनया श्ुोच” कुमा० | तन- 

वाशब्द परियादिष् पाठात् पुवेपदख न षुवत् | वनवा 

जाता अद्ध तनयाजातः दादिः । 

५ लग्नावधिकपञ्चमस्याने ए० । “जनवति तनयमवनङ्प- 
गतः” ह° सर | 

तनयिन्, ४* च सनन्द इलु एषो* खलोपः अदन्तचुरा 
तन--शन्ट इतर माधवः | खनौ ^“द्चम्नि' पुरा तन- 

विल्लोर चित्तात्" च 8।१।१ “ तनयिलरथनिः” भा 

शभेषे च “एकपात्तनयिलरुर णेव ः?*ऋ०१०।६६।११। +तन- 
यिभ चः" भा०। 

तनस् तनोति वंशम् तन-अद्चन् । पौवत्रादौ “जा शेषसा 

मा तनसा” ° ५।७०।४। «तनसा पौलादिना" भार 

तना स्तौ तन-अच् टाप् | धने निषष्ट्,:। 

तनादि ए° पा धाठ्पटोक्तो धाठगये | ख च धातु 

{ १२१९ 1 

८०६ 

तनु 

पाठे वोपदेमेन तद्ष्चकं द इत्यचदन्वयुक्ततया पठितः - 

"तनादिङशजभ्यडः"। <तनादिभ्यिस्तथास्मैः” पार | तनदौ 

गणे पठितः ठक् । तानादिश तद्गुणपरिते धातौ | 

तनिका स्त्ी तन्यते धादढनाभनेका्त्वात् बध्यते व्नया 

करणे इन् संन्नायां कन् कापि अनद्त्वस् | बन्धन 

रच्चौ शब्द्थेचि° । 

तनिमन् पएु° तनोभाँवः तचु+ष्मनिच । हततव, २काश्य 

च | ̂ विरलातपस्तनिसानमभजत" काद्० | तनयति तुः 

करोति तह्ु+रिच इमनिच हद्धाबे टिलोधः। 

श्यति । “अथ पाश्च योरथ तनिश््ोऽघ इक्यो” त° 

जा ३।८।९।१७। “तजिन््ः यज्ञतः”? भ्रा तख तनू- 

करणात् तथात्वम् | 

तनिष्ठ लि अयमनयोरतिशयेन तहुः ततु+षषन् डद- 
द्धावः | हयो्मध्ये रकख्िन् अतिशयेन तनौ | वेदे 

` ब्धभ्यो निद्ीरणेऽपि इष्ठन् । श्बड्कनां मध्ये एकखिन्, 

खतिशयेनं तनै च “एतेषां लोकानां अन्तरिचलोक- 

सनिः” शत ना० ७।१।९।२० | लोके व॒ तला 
दयद्चन् तनौयानित्येव । 

तनीयस् लि बङ्कनां मध्ये ऽयमतिशयेन वततः शयन् 
डित् । बह्खनां मध्ये रकित अतिशयेन तनौ. 

५पच्चएच्छानि तनयां रोव" शत° ना ८।७।२।१ स्तयां 

डीप् | ५. 
तनु सनी तनोति कमे कार्श्य" वा तन-उन् । शरीरे अमरः 

श्त्वचि राजनि०। “तचुभिरवतुवस्ञाभिररटाभिरोथः” 

शङ्ञ०] ““तनौ महस्तल न वौटमदहदिषः” “वभार वाहि 

यणौ्षतं तचः” साषः| वा ऊङ् | तन्: इत्यपि तनाय 

नजः। श्छथे ४अल्छे ५बिरले च ब्रि°मेदि०। “^ तततलोम- 

केशदशनां खदद्गगखददेत् च्तियम्” मलः । च्तियांवाछोप् 

तन्वौ ।“^तव तन्वि | कुचावेतौ नियतं चक्रवर्तिनौ" ङ्धटः। 

साच ६कष्णभाययांमेदे ५गव्यख्य च छतां तन्वीं रूपे. 

प्खरसां समाम्”? हरिवं° ११८ छ । भूतषटनोनेयेति- 

रिह भतनामतभौ भतनाञ्च यदि भवति तन्वो” ह. 

उक्तो चठवि'शत्यच्तरपादके छन्दोभेदे च तनोभावः तल् 
तचुता काश्ये स्त्रीः“तचुतां इःखमनङ्ग भोच्ताति"कुमा° 

^“इर्वांखि तुलां यान्ति जघ्वानि जलद्चये" हरिवं° 

श८२५।त्व तलत तब्ना्ये न योगशास््नोक्तषु दग्धवीजमा- 

येष खप्ररोहापन्नेषु टअश्ितादिष “अविद्या चबसत्तरेषां 

प्रचु्ठतहषिच्छिन्नोदाराणाम्” पात ° । ““दग्धगो- 
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जानाभप्रवरो हस्तरत्वश्च्यते प्रतिपच्चभावनोपडताः 

ज्ञ शाश्लनवो भवन्ति" भा० | नेन प्रतिप्र्षभावनया 

अद्धितादिक्णोशाना तचत्वात् तहसंन्नेति तदषः। 

ज्योतिपोक्तो श्रो € लम्नस्वाने स्तनो ““तलुनिघनखभेयाः 

गन्द्रकोये लाभे" जानकार । खार क । वक 

, तदशब्दारथे | 

तनुक्तीर पु° तनु ऋद्धं चीरः नियौसोऽख् । खास्नातके रालनिः० 

तनुच्छद् ए तत देहं दादयति ादेषेः खञ्च । कवचे 

वर्मणि । ^तर्पजाशसवेतदच्छदः'ः ““मातलिन्नख 

माडेन्द्रमाषठनोच तरच्छदम्" रघुः । 
तजुच्छाय इन्नो खल्साङाया यख ।१बदरक्डचे रालनि९।६त० 

शदे्च्छायायां स्तनो ! तन्वी अला च्छाया यख । शेखच्य- 

ङायायुक्लो लि०। तल्नो चाया कमे० । $अल्यज्छावायां सी । 

तनुज इस्त तनोदे हात जायते जन-ड ५ब०। घनः 

हलायुधः २कन्यायां स्री ३लच्नावधिकपञ्चमस्याने -ज्यो° 

तनुत्र न तह लायते नै-क | ` वभखि +4काण्ड़ोरः 

खाड्गिकः शाङ्ग र्न् विप्रां रलन्रवान्” मद्धि: । 

“इअचिताराच्च विव्याध द्विषतः स तहतः” माषः | 

तनुच्राण न° तदस्त्रायतेऽनेन ते-करखे सुट् । बसखिष्ारा१ 

तनुत्वच् सतौ तन्वो त्वम् वल्कलं यद्ाः । चद स्हिसन्वे 

राजनि° | २ च्छलम्य्, क्ते विर । 

तनुपच्च ° तनूनि छथानि पलाखि यख | १द्कुदीचे 

राजनि | रस्वत्पपत्रयुक्त्च्वमातरे लि° | 

तनुभव ए" तनोभेवति मू-खच्च ५त एते इण्डते हमवः 
शिशिरांशोः" ०९ १७. अ० । रदुह्हितरि स्त्र 

तनुभस्त्ा सः तनो इख भस्त व । {नासिकायाम् अन्द् 

रत्ना1 कर्मः । चद्रभस्त्रायास् । 

तनुत लि तह विभक्ति ख-किप् ६९ । हेहधार्शि 

4ङायाफलं तनुभ्टतां शुभमादधाति" ° स° ६८ अ । 

तनुमध्या खली तलु कथं सध्य' यस्याः । १कथमध्यायां स्तयां 

रषड्कछरपादके छन्दोभेदे च । “तौ चेत् तहमध्या" । 

“मिं रतो रव्य नच्छपा । खास भम चित्तः निन्य 

तचुमध्या” छन्दोम । रेखसमध्यके ति । ` 

तनुरस ए° सनो रछ इव । षे हार * । ` 

तनु नू)रुट् म° तनौ तन्नं वा रोहति इङ-किप 

७त० । लोमनि शब्द्र° | [कोमनि शब्द् र० । 

तन्(न्)रु न° तनौ तन्वां वा रोति र्ह-क ऽत ० । 

तनुल लि" तत्र-उकच् । विद्ते सुचि" | [वातस्वाने लि । 

# + 

तनुका ए" व्रहरल्सो वातोऽनर } १नरकमेरे हेमच० | र्सद- 

ततुबार्ः न^तहु' रें णोति इ-अृख् उपस” कवचे सन्नाह 
शब्दां चि? । [राज्ञनि* रस्ल्यवीजयुक्तं 4* । 

तनुवीजः पु तननि कं्चानि वौञ्जानि यद । श्वीजवद्रे | 

तनुत्रण एु° तदरद्मो बो यतः । बल्भौकरोगे शब्द्र० । 

तनुस् न° नन-उञि । देहे उ्णादिश्ो* । 

तनुसञ्चारिणी खनौ वह अल्य' सञ्चरति सम्+चर-णिनि 
ङोप् । १वालिकायां शब्दायेचि०। रअल्यसञ्चारदुक्ते लि. । 

. तनुर् ए" तनोः सरति ख-अच ५त०। सेर चम्पो 
शन्द््रंचि° | 

तनुह्कद् ए* तनो-हद इव । पायौ निकार । 
तनू इ बनोवि ञं तन-् । ते ।^ता वां विश्वको वदे 

तनृशये'? ऋ° ।८६।१॥ “तनोति तन्: पुल" भार 

तनोति कमे उन् ऊः । र्थरौरे अमरः | शप्रलापतै 
४गवि ५प् च च ` तनू्नपाच्छ्ट् दश्स । 

तनूज ऋतुः ततु करोति तनु+अभृततङ्खावे चि रजोऽदु- 
प्रयोगः अल्योकरणे तनूकरोति ^“लच्नां तनूक्ञत्य नरेद्र 

कन्या" रुः । ““सताधिभावना्ैः क शतनकरणाथं ख” 
एतश “वनलङ्गोधि प्रमतिञ्च कारवे" ऋ०१।३१।९ 

तकतुज्खत लि* वचूल-कमेणि क्ञ।१तट अल्मोगते च ्यषरः | 
तनुञ्च इर तत्वाः देहात् जायते लन-ड ५त०। प्रे 

रकन्बायां च्ञ । “शवमादिदेथ प्रयतां त्नजाम्” ज्मा 

वनूजनि तनजात वन्जन्छादयोऽष्यलार्ये यघ्रायथ' पए 

तज्ुहधव एर वनोरङ्खवति छदु1भू-खच् ५त० | ।षलरे र्दहहि- 
तरि च्ल । #पञवषूतप्रियक्च॒श्राकं तं स्लतनङ्भसू'* 

. रिव ३१ श्च? । [वनुमपाब् । 
तनृकंप न° बन्वा ऊव “कथ पाति-पा-क । ते शब्द् च. 

तनृनपाव् (द्) ९ नन्' म॒ पातयति पत-शिषु-किफः 
मश्वाङतयाद्ना मञ्ञोन नलोपः। तनन् पाति 

गच्चति पा-षष्ट, तन्वा न् कशं पाति नृनु 

तः तद्न्नि शरद्-किष् वा। शम््नौ, जठरस्ित्या 

सुक्ान्नादिपाचमाद दे हापातकत्वम् । श्रटपचे ततून- 

प्रान्लौ शव्यादि किप्र पच्च तनूनपादौ इत्यादि भेदः । 
शते न०त.। शेप्रजापतिपौवे।“नराशंखः प्रति्रोनभि- 

सानखलनूनपात् प्रतियत घास" जु २०।१७ वनूनु- 
प्रात् तनोति विस्तारयति खष्टिः तन्: प्रापि 

मैरोचिच्लसख नपात् पौलः कष्ठपा्ज इत्यथैः यहा! 

वन् शरीर न्. पातयति र्ति ज॒ाद्रान्नद्पेशेतति 

५ 
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तनूनपात् ग्निः यहा तनोति भोगानिति तनः 

गौस्तख्या नपात् पौव' टतम् गोः पयो जायते 

ष्याञ्छमिति टत" तनूनपाद” वेददौ° निरुक्तो द 

निरक्तिदध्िता यथा «तननपादाच् भषति नपादित्यन- 

भन्तरायाः प्रजाया गामधघेयं भवति गौरन् 

तनूरच्यते तता कथयां भोगास्तख्याः पयो जायते, पयस 

चखाञ्छ' जायते ) अभ्निरिति शाकपृणिरापोऽत्रं तन्व 

उच्यन्ते तता अन्तरिश्चे, ताभ्य ्ोघधिवनस्मतयो जा- 

यन्त आओघधिवनस्यतिभ्य एष जायते । तद्धैषा भवति| 

% तनूनपात् पथ च्छतख्य यानान् भध्वासमञ्जन्खदया 

चजिन्न" निर" ८।६। खन्द श्यके ४ प्रयाजमेदे च । 

सनूनपाद्यागच्च 

वाजेष हितीयः वविादौनां ठ नरांथमो दितोय द्रति 

ओदः वथोक्ञ' खाञ्चर्रौ° १।५।६ “प्रयाजे चरन्ति" “पञ्चते 
अवन्ति'> पञश्चुवचनं मराशसः तन्नपाहा हय्ठष्यायण- 

श्यापि पद्धौव भवन्ति न षडेयेवमर्यंम्। एन दूति वचनम् 

ऋत पठिता एवैते तननपाच्नराथंषयोरग्यतरेषय सह पश्च 

भवन्ति नापटितेन सदेयेवन्ं मृ” नारा० | वे यजामहे 

कूलुपक्रमे “समिषः अग्न च्याज्यस्य ष्यन्, ९ वौश्ष- 

डति वषट्कारः १५ सः° । “दति प्रथमः" १६ ख. । 
“ङं प्रथमः प्रयाजः” नारा०“तनृनपादग्न आच्च ति 

वेति ति हितोयोऽन्यान वसिढशनकाल्िवध्रवरंश्रराजग्ये भ्यः” 

> च्छ् “नरां श्रं सो भ्न च्य्ाच्यख्य वेत्विति तेषाम्” २२। 

श *वचिष्टादीनमयं हितीयः” नारा० “इडो ग्न चा 

च्छस्य व्यन्त्िति तोयः” । २९ द्ढ० | “से षामिति यषः" 

जारा. ०वर्िरम्न शाञ्छस्य वेत्विति चदय रागं पञ्चमे 

स्वा हाऽख' खाष्ाखसिति??२४८७.द्त्यादि । वखिलादिभि- 

च्लानां समिद्यागतन्नपाद्यागः इखडोयागः बह्हि्यांगः खा- 

हाकारयाय इन्येते पद्व प्रयाजा इद्रधेयम् । वसि- 

डादौनां तन्नपावृस्याने नरांशसं इति भेद्ः। च्छतणएव 

श्तौ . ¢“सभिधो यजति तनूनपात यक्लति इडो 

अजति बिर्खजति स्वाहाकारं यजवोव्येव पञ्च पठिताः 

वसि्ादिभिन्नषरतया व्यषश्याप्याः ।*बभार वोष्येहिं यो 

कतं तनृच्लनूनपाद् धृमषितानन्नाचिजाः” माघः । ^“तन्' 

न पातयति जडरद्धपेख धारयतौति" भक्जि° । 

तनन, भ पातयति नघ्रा ६व० | वायौ तनोति तनूः 

परमाक्मा चाक्ाशस्तद्ध पुत्रो वायुस्तस्य न्ना पौनः 

रबु ष्ामज्(ताकाथजातलात् ब्रह्मपौवः “तला 
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वसि शुगकानिवध्रयञ्चराजन्यभिघ्लानां 

तनृच ` 

 रतदादाकम श्याकाथः सम्पूत, च्ाकाथाहायुः”" इति 
शतेष तथात्वम् । ^“ तनूनधूरेव शाकरसयेति 

यो वा आयं पवत एष तन॒नपाच्छाक्ररः सोऽयं 

प्रजानापद्रटा प्रविषटस्ताविभौ प्रा्ोदानौ'? शत वा. 

९।४।९।५. “तन्वा देष न पातयिता रच्चको देवस्तनृनप्ना 

अथवा सेतनराल्मा प्रजापतिः तद्याकाशः पुनः तव् 

छलो वायुरिबि तननप्ना वायुः सच थाक्गरः शक्तः सर्व" 
क्तम्” । भा 

तनूषा इ* वन् पाति पा-किष् । दतर | जढराग्नौ 

लठरानले “तनूपा अम्नऽसि तन्व' मे पाहि” यज्ु° 

९।!७ छठरानलेन भुक्तान्न जीँ रसवध्यांदिपाके 
शति देहपालन" भवतोति तख तथात्वम् | तन्वसिति 

च्छन्दसः प्रयोगः । ररेषहपालकमाबं च “सन्न उग्रो- 

$षिता तनृपाः”? च्° ४।१६।२० “तनूपाः इन्द्रः" भार 
तमू ङु न तनौ रोहति रुह-क । {लोमनि र्परिण्णां पत्ते 

च भेदि० । ^तदुत्फुङ्घतनूरहोशताभिति नैषधम् । 

शमे 8गरूति ५लोमनि च ए° हेम, । “शक् टह 
वनूरषहाङ्कलिः"” ह° ख० ६ ° । “तख तदचनः 

हत्वा सम्यहटतनङ् हः” भा० चआ० १००० । “वला 

काञ्चगनिभं वराहकतनृरूहम्”” ₹रिवं* ४१ अ० | 

तनूज ए" भनुमेदोत्तमषल न्दपभेदे। “यौत्तभेयान् 

मङाराज ! दथ एतान् मनोरमान् । इष छर्जलनलैश 

मधुमाधव एव च” इरिवं ०७० । | 
तनृहत्रिस् न° वेदिकेषु लनृर्ूपेषु हविः । “दादश 

न्ते तन हवींषि निञ्पति""  कात्या° अचौ* ४।१०|७। 

“वन हदमि अग्नये पवमानायेत्यादोनि निर्वपति?” ककः 

सानि च “सखस्नवे पवमानाय प्रथमा” ८ शर (श्खग्नये 

पावक्नायामये शुचये च ददितीया" € ° “कटि्यै 

चरस्तृतोया'” १० । द्लुल्लानि 

तन्च गतौ श्वा पर° सृक° सेट । तञ्चति चतद्चोत्। तवन 

ततचदुः तक्तः । तच्यते। छदिव् । तद्धित्वा वक्घा। 

तन् च शष्ोचे रघा° पर० सक० शट् । धाणिनौयगणखे अनूज 

साह चय्धांदय' बेडेव वो पटेवगशये उदित्करणं प्राभादि- 

कम् किन्त ददिव । तक्ति खतद्वीत् च्ताङ्घोत्। 

ततश्च । “तनचभि व्योम विल्ल,तम्”” भष्टिः 

आआ+अआतद्चनथन्टोकतार्ये घ (दम्बलरेकोया)“इन्द्र्य त्वा भागं ` 

शोभेनातन चमि" य° १।8 । “छदा द्वातनक्त प्राग्चन- 

भेभेणेनद्र्य लेति "का्या°खौ ०४।२।२१८तां इग्धस्धाोहन्त- 



तन्त [ ३२२२] तन्तु 

रत उद्वास्य मागच॒तेषेषय पूवेदिने कताग्नि होमरेभेख दभा 

इग्धमातनक्गिं वशिष्ट दधि दग्धमध्ये प्रक्षिपति 

दधिलसम्पत््यथम्” ककः । !भयेतुकसडोचे च नयष् 1" 

कुत्वम् व्ातङ्कः । अ तद्तम् । 

तनज सङोचे रुधा० पर° खक । पाणिनौयगे (नच) 

च द्व्यल तनज दूति पाठान्तरम् अयसदि त्वात् डव । 

तनक्ति अतश्चीत् अताङ्कोत् । ततञ्च ।[खौत् अतन्तरोद् । 
तन्तसर इभ्खे कण 1" अक० पर” शट् } तन्तद्यति तन्त 

तन्ति श्लौ तन-कर्मखि किच वेदे दीषेनलोपा- 

भादौः। शदीरषप्रश्षारितायां रचज्वाम् | “वत्सानां 

न तन्तयस्त दन्द” } ० ६।२४।४। “न्तिनाम दौषे- 

प्रसारिता रच्; भा चखोके तु त्तिः तातिरिव्येव 

कचििदाषे“ऽपि तया । “खाऽसष्जत शिचस्तन्त्यां मद्हिघौ 

कालयन्त्रिता भाग ७।२।१२ | श्गवां मातरि च 

तन्िपालः | वा डने तन्तौ गवां मातरि ˆतनतीं 

प्रसाय्य माणां वद्धवतृसां चामन्त येतेयं वन्तौ गवां 

सातेति गोपथत्रा १।६।७ 

तन्तिपाल इ* वन्ति गोमातर पालयति पालि-अण्् 

प° स° | रगोमाट पालके । चख ““नोतन्तियव" पाले” 

पा० ऋादयुदत्तता । सहदेवे च ^तेषां गोसंख्य आसं 

` वै तन्तिपार्लेति भां विदुः” भा वि° १० अ | अवः ; 

तन्तिपालेति पाडान्नर' तदभिप्रायेख तच्न्िं वथोभूततां 

पालयतीति विसहेष्य तन्तिपाल वचनक्ञरभिति 

नोलक्ण्ठनोक्तम् तन्तिपाल षति ख्यातं गान््ाऽं 

वि दितस्तयां" भा० वि° ९६ ख द्व्य तैव पाठः | ̀ 

तन्तु ष° तन-ठन् । शछबे अभरः तन्तुवायः । तन्तुदासन- 

पेणो” नरसिं ° “तस्धिच्नोतभिद" प्रोतं टिश्व' शाटीं 

तन्तुषु" भाग* €।९।७। ““निरन्कि यन्ते क्रमितन्तुजा लै :*” 
रः । रखा हेम° । श्सन्ताने "तेषाहत्मच्नवन्त् नामपत्य' 

दायति" भुः । ““सवेटमान' बह्धमिरमहात्तन्तुभिरा - 

कलेः । कोषकार इवात्मानं बेषटयन्नावलुध्यते” भा 

शा०२९१अ०। [गौरा ङीष् । 
तन्तुकं ° तन्तुनेव कायति जै-क | †सर्भपे रनाद्यां सी 

तन्तुकाष्ठ न° रन्तयुक्त आणम् | (लतिर काटि) तन्त 
कायोपकरण्े तन्त काठभेदे शब्द्र° । । जटाधरः 

तन्तुकीट इ* सननोः तन्बधे' कीटः [ (यटौपोका) कोटमेरे 
तन्तुन ए तन-बा* तुगन् । शादे (ङइाख्गेर) ख्याते जल- 

जन्तभेरे हेम । 

तन्तुनाग ए° तन्त॒नांग इव | इहट्पाहे बिका० | 
तन्तुनाभ एणतन्ठनां भावख अच् सभा.।(माकड्सा) लतायाम् 
तन्तुनिययास इ* नन्तुरिव नि््यालो यद्ध | नाचदक्ते । 

शब्दर० | 
तन्तुपवेन् न° तन्तोः यज्नोपवीतसूबष्य दानक््पं पऽ यन । 

चा्दरशराव्णपोमःखास् त्ने छह वामनाय यन्नोप- 
वौतदानोत्यवः रतौ विदितः । राचघवभङ्ृषटेतनार सिंह 
वचनमू } ““शिष्य््िजन्दद्वसे संक्रान्तौ -विष्टवायने । 
सततो कंविधपासे मन्त्रदोक्ां 
परकुवांणो सासक्तांदीन्न शोषयेत्" । नन्तपवं परमेश्वरोप- 

वौतदानतिधिः श्रावणो पूर्णिमा रघुनन्दनः | 
श्यं तिथिः रचाव्रवन्वरूपोत्खवदिनत्वात्तथेत्यपि तथा 
च तसां रक्षाधलवन्छनप्रकारः नियं यसि दशितो यथा 
«खनव रच्ागन्धनसक्त' हेमा दरौ भविष्ये «संप्राप्न चावच 
ख्यान्ते पौ यंमाद्यां दिनोदये। शानं कुति मतिमानृ ति 
ख्टतिविधानतः, उपाकमाँदिकंपोक्तर्टषी णां चैव त्म् | 
द्राणां भन्द्ररह्ितं सानं दानं च शते । खाक्षि 
कतेव्यश्टषौ णां चेव पूजनम् । ततोऽपराह्कसमये रकापोर- 
लिका शुभाम् । कारयेदचतेः अन्त : सिद्धा ह मभृषिते- 
रिति" आलो पाकमौनन्तयदध पू॑मासौतियौ वा्िकलाचु- 
बादौोन तु विधिः गौरवात् प्रयोगविधिभेदे चक्रमायोगा 
च्छटरादौ तदयोगाचर | तेन परेदयुरूपाकरणे पूवे दुरपराद्के 
त्करणां सिद्वम् । षदं भद्रायां न कायम् ^“सदटरायां हं 
कत्तव्य श्रावणो फालयुनो तथा । चाव्यो पतिं इन्ति 
खाम दहति फालगुनोति"'संम होक्तोः त्यन्त ठु रात्रा. 
षपि तदन्त कुर्या दति निखयारते | इदं प्रतिप्दयातायां न 
कायम्“नन्द्ायादभेने रक्तावललिदानं दण च। भद्रायां मो- 
कलक्रोडा देशनाशाय जायते“दति मद्नरल्न बद्धववर्तात् 
भविष्ये “= पलिप्न ग्ट इमध्ये द्तचतव्क न्यसेत् ङगम् । 
पौडे तलो पविशेद्राजामाचैयु तञ्च इखडते । तदल परीधा 
नुपते रक्वां बक्नीत भन्ते ण” । इट् रचाबन्धनं नियतकरा- 

तन्तुद्ासनपवेखोः । 

लतवात् भद्रावजं" पखहृणदिनेऽपि कायं होलिकावत् । 
सपडइसंक्रान्यादौ रच्चानिषे धाभावात् ““सवे्षांमेव वानां 
खक रा्देने" इति तत्कालीनकर्मण्येव न खन्न | ` 
अन्यथा होलिकाया का गतिः । अतरव “नित्ये नेभितिके 
जघ्ये होभयन्नक्रियाछच च । उपाकरण चोत्सगे ख इवेधोन- 
विद्यति" इति नियतकाले तद्भाव इति दिक् । छपा 

भेणोति तदिनभिच्चपर तत् तच्निगेधादिष्युक्' प्राक। भन््रु 

श क १५ 



श. न्; , ~ 

` न क क क 

तन्वं 

“बेन बड्धो बद्लीराजा दानवेन्द्रो मद्टाबलः| तेन स्वामपि 

बकना रे! मा चल मा चल" “्राह्मयेः चनिये- 

श्यः शष रन्यं चच सानः कर्तव्योरच्चणाचारो दिजान् 

संपूज्य शक्तितः" इति। 

तन्तुभ ए" तन्हना सन्तत्या भाति भा-क | {सषेपरे रवत्छं च 

जटाधरः | “मरीचं पिप्पलं कोभ जीरकन्तन्तुभं तया । 

संस्कारे च समे च भद्ारेव्यं निभेदवेत्" कालि 

-षु° । “तन्तुं सपपसू्" रननन्द्न । 

तन्तुवहेन ̀ चि° तन्तु सन्तान संसारं वा वद्ण्यति 

दनन्ति वा दध्मौ णिच्ल्यु वर्गं ेदने ल्यु वा| 

१वन्तुबङ्ध के २तन्तुष्छेद्के च ¦ परमेश्वरे पु “शुभाङ्ग 

लोकसारष्गः खुगन्तुखन्तुबड्ध नः? विष्ण्, स° , “वन्तः 

सन्ततं संसार वद्धयतिद्देदयति वा न्नानदानेम” भार । 

तन्तु(र)\ल न° तनतुर्िद्यते$् र-रच वा। क्डयाले। डेमच° 

तन्तुवाप लि° न्तुन् वपति वप-ष्ट् उप्स०। (ताति) 

तन्तुवाये जटाधरः । 

तन्तुवाय शिर तन्न्न् वयति बे-अण् उप स*| ९ तन्तुबयन- 

कत्तं रि (ताति) श्लृतायां कीटभेदे च अमरः । श्सङ्की- 

जातिभेदे एत्र । च्न्ियां जातत्वात् ङीष] साच 

जातिखह शिच मानवो क्ञा यथा ^नपायां बे्यसं स गा- 

दायोगव इति डतः । तन्तुवाया भवन्त्य व वद्ुकांखोप- 

जीविनः । सीगकाः केचित्त्रैव जीवनं बस््निभितौ”” 

“तन्तुवायो दशपलं ददयारेकपलाधिकम्" मचः । 

तन्तुवाथद् ण्ड इ० तन्नोवौयख्य दण्डः ६त° वायते अनेन 

करणे-चञज षा कम्रं | वेणि तन्तवायसाधने 

द्च्ड` । (नरज) 

तन्तुविग्रहा खली वन्तवो विग्रहे यखाः। कदश्याम् निञा। 
ततृत्वचि डि बड्कसूत्राणि प्रादुभेवन्ति । 

तन्तुशाला खौ तन्न नां वयनाव शालो । (तावर) त॑न्तु- 

वुयनग्ड्े देम° । ((सिच्योयान) च्सरः । 

तन्त॒सन्त॒त लि* वन्तुभिः सनतं व्यापनम् । ख्यत । 

तन्तुसार इ०वन्तव इव सारो भव्नाख्य । धुवाकटच्े | लिका 

तन्त स* तन्दते तनोति वा कच््रादौ वयाययः दन् तन्त्ि- 

कुटम्बभरणे चञ् वा | कटुम्बभरणादिगत्छ रसिद्वानने 

श्ौषधे 8 प्रधाने ५ परिच्छे ६ वेदशाखाभेदे ऽहेतौ ८्डभ- 

यर्चकप्रयोगे। € इतिकन्तंव्यतायाञ्च मेद्०। १०तन्तुवाये 

` अन्दमाला ११२ाद् १२परन्द्ानु गमने १२स्तराचिन्ता- 

याम चेनच० | !8पजन्वे शन्द्रत्ना° १५पये, धरणिः 

{ ३२२१ ] 

८०७ 

तन्लं 

१६४े १७य्दहे एटययनसाधने (तात) १९ कले च ना- 

नायेमञ्चरी। २०शिवाटुक्तशास््रभेदे तज्ञचखमेदादिकं 

यथा ^सगंस् प्रतिसगेच् मन््रनिंय एव च| देवतानानच् 

सुंस्यानः तीौनाद्चव वर्ेनम् । तथैवाश्रमधर्मच्च विप्र 

संस्यानमेव च । संस्यानञ्चेव भूतानां यन्त्राणाच्चौव 

निर्ययः। उत्पत्तिविदधानाच्च तद््णां कलपसं न्तम् | 

संस्वान' च्योतिषाञ्चोव एराणाख्यानमेवं च । कोषय 

कथनद्खोव वानां परिभाष्स् | थौचाथौ चस्य चा- 

ष्टयानः नरकाणाञ्च बयेनम् | हर चक्रस्य चार्यान 

स्तरोएसोदखव लक्षणम् । राजधर्म दानधर्मो दुगधर्म- 

खथेवच । व्यवहारः कय्यते च तया चाध्याकवर्यनम् । 

इत्यादिलच येयु क्त' तन्लमित्यभिधौयते”” । तद प्रशंसा । 

^शविष्ण् वरिष्ठो देवानां छदानाछदधिर्यया । नदौी- 

नाच्च यथा गङ्गा पबैतानां हिमालयः | खश्वलयः सर्व 

इत्वा रान्तासिन्द्रो यथा वरः | देवीनाच्च यथा इगां 

बर्ानां ब्रोद्धणो यथा | तथा समस्तयाख्त्नाणां तन्त्र 

शाख्रमदत्तमम् । स्वकामप्रदं पुय तन्त्र वै बेट 

शभ्डितम् । कोलन" देवदेव हर्य मतमेव च | 
पावन च्रहूघानानाभिह न्गोके परल च | तद्य ल्लोक 

संख्या यया ^“न क्य विस्तराद् सपि वषेशतेरपि । 

शेपा प्रश्च्छामि लोककलसोक्गवत्मना | दिवि 

देवि | नवलक्ष पाताले ब्रह्मशासने। खलचमाब' भारते 

च चितौ मन््खि.यानि च | चागमं विविधं प्रोक्त 

चतचभेश्वरं खटतम् । कत्यच्तर्विषः परोक्त आगमो 

डामरस्तया | यामखञ्च तया तन्त्र तेषां भदाः एथक्। 

थक् । छक्तकाख्यं सप्पञ्चम् `सारदाख्यञ्च नारदम् । 

जहायंवद् कपिलो योगः कल्यः कपिञ्जलः | चन्त 

द्धिकीरखच दिद्धख'वरणसत्था | प्रथमोऽ्टसद्खन्तु 

जछोका दश प्रकोत्ति ताः। दितीयोक्तकस्तन् षटख्हच्ाखि 

संख्यया । च्चोकाः शताद्खंसंख्यातास्तृतीयच्जिख ह~ 

खकः | शतदयं साधिकञ्च स्लोकानां पञ्चविंशतिः नि'थो, 

्तरसहच्ाणि स्ोकानां भातुसंख्यया । प्रपञ्चः प्रथभे 

तन्त्रे ददितौये वद्मुसंख्यया । सह्राणि तथा -ज्ञोकाः 

सविं थतिसंख्यया । भ तनेबखहल्ञाखि ठ तोयेऽन्धिस इस्ल- 

कम् | शतहयं पक्ति १० स्लोकाः प्रपञ्चः कथितस्जिधा | 

कला श६संख्या सहखाणि सारदायाः प्रकौरतिताः। 

पद्चविंशाधिकाः श्लोका वसज्ञोकाञ्च नारदे | विशतिञ्च 

सहलाणि ष्ट्यडक्ञाणि संख्यया | वज्लोकाच्च कथितीः 
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कत्पिलः ` शखोकसंख्यया | त्रयोदश सहस्ताखि कलोत्तर 

शतत्रयम् | श्लोकसंख्या सखदिष्टा योगे कल्पो च सं- 

यया | वाण संख्या सङस्तार्ि सोक! नवतिः कौ ल्िताः | 

स्ञोकानान्तु सहस्राणि ऋष्टाविंशतिसंख्यया । श्लोकाश्च 

मानु १२ संख्याता स्तन्त्रे ऽपि च किञ्जले | आर्टतशुङ्खौ 

सहस्ताणि पञ्चन्चोकाधिकानि च | पञ्चव कथिता नेत्र 

शंख्यातानि यथाथेतः । वौरागभे षड्धिकानि शतानि 

परिरुख्यया । स्स्तराशि च तावन्ति ज्ञोकानान्तु 

खयार्थतः। पञ्चाधिकसहस्लाणि ज्ञोकानाखतुसंख्यया | 

सिद्धसंवरणोक्तानि ैशवरेण यथा पुरा| डामरःषड्धो 

न्नोयः प्रथमो योगङामरः। स्लोकासतत्र त्रयस्त्िशत् 

लथा पञ्च शतानि च। लिविंशतिखहस्लाखि सोकानि 

चे संख्यया । एकादश सहखराखि संख्यया शिव्डामरे । ` 

ज्लोकाःसप्रव निदित्य इश्वरेसेवं भाषिताः नावच्छरोक- 

सहसाणि पञ्च शोकशतानि च | गुणोत्तराणि दु्गाया 

डालरे कथितानि च| नव ओोकशहसाणि नव शोकश 

नानि च | सारस्वते तथा शोकाः प्व परिकी- 

क्तिंताः। स्वरऽसंख्यसहसा {णि शोकानां नह्धडाभरे । 

पञ्चोत्तर शतान्यत्र संख्यातानि शितेन ठ । षटि: शोक- 

खसा गन्धेडामरोत्तरे। शोका षटिसंख्याता ज. 

णाऽव्यक्तयोनिना। यालाः षट् समाख्यातास्तन्त्रादावा- 

दियामले। दाि'शच सहस्ाश्ि तरयस्िशत् शतानि च| 

दितोये ब्रह्मसंन्ने ठ दाविशतिश्च संख्यया | सहसाखि 

शतान्यत्र तान्य व कथितानि च। तावत्रुंख्यसहसाखि 

शतानि परिर्ख्यया । विंशति नथा संख्या शोकाच्च 

कालसंख्यखहसाखि बेदसंख्यशतानि 

च । पञ्चषषटि स्तथा शोका कनिष्ठो रुद्रयामले | नव शोक- 

सहस्ाश्छित्रयोद्य शतानि च| द्वातिंशतिस्तथा शोका 

गणेगयामलोत्तमे । रविसं ख्यसहसाणि च्ादित्याख्ये 

तु याभले। तन्न नौोलपताकायां सहसाखि च पञ्च 

च । पञ्चुविंशतिः शोकाच्च कथिता वामक्तेश्वरे । त्रयोदश 

सहसाणि हवो शते विंशतिस्तथा | शोजाष्टय् ञजये तन्त्रे 

संख्याता खन्त्रेदिभिः । गजसंख्यस हसाणि लिकसं्या- 
शतानि च | सप्न/भोकास्तयेवाल तन्लरयोगाेवो ततमे । 

ष्ण यामले ॥ 

दश शोकल्षहसाशि तावन्त्येव शनानि च । मायाख्य 

चच मदातन्त्रे यथाध्रतः प्रकोरिताः। पञ्च शोकसहसाखि 

तावन्त्येव शतानि -च। शताङ्गसंख्यया शोका दचि- 

खामू क्ति तन्त्रे । दश शुकषडसुाखि तावन्त्येव शनानि 

तन्त 

च । म्रयोदश तथा शोकाः कालिकाख्ये च तन्त्रके | 

कालेश्वग्यास्न्तरवरेष इसु तिब्रयं महत्| शोकानां संख्यया 
चात्र तन्त्रराज च संख्यया । नव कोकसहसा खि नव शोक 

शतानि च | दाविशतिः सहशाणि हर गौ याँ ख्यतन्त्रके | 

तथा च विंशतिः शोकास्तन््रोऽखिन् परिकोन्तिंताः 1 

खक्यङ्खसटसाखि दितोये तन्त्रवेदिभिः। अष्टाविंश- 

सिञ्च श्लोकाः संख्य तान्तन्लनि शये । कुखिकाख्ये महातन्त्र 
क्षोकाञ्च दशसंख्या । सहसाणि तथा सप्र संख्यातानि- 

सनोषिभिः । दितौये षट्सहलाखि तदङ्क ञ्च कनिषटके | 

अकसंख्यस हश्ताश्णि तथयाङ््अशतानि च । तावहेव्या 

मह्ातन्त्रो संख्यातानि दिजोत्तमैः | हाश्चिंशतिः 

सहस्राणि दाविशतिः शतानि च। कात्यायन्यास्तु तन्त्र 

संख्यातानि भनोष्भिः | वद्ठ्लोकष हश्नाणि तावन्त्येव 

शतानि च। प्रत्यङ्किराषाखन्त्रो च नि्धितानि यथार्थतः | 
भूतसंख्या सहख्ाखि तथा तावच्छतानि च । सहाकच्छ] 
स्तन्त्राजे पञ्च लोकाच्च कौत्िताः ¦ गजसंख्यस इश्ता 

` च्लोङका सप्रस'ख्यया । लिषएरा थमे भष्टातत्त्रो छिखिताः 

परर्माष्भिः। सरश्लत्याःखख्छंद्धे हे थते रुखछया खते। 
पञ्च स्लोकास्तथ वाल विद्धातव्या दविजातिभिः । हावि- 
शविः सहस्ताणि ्माद्ये तन्त्रोक्तभोततरे। कङ्क 
संख्या शतान्यत्र द्चोकाः पञ्चद्गेव त॒ । हा्शितिः स 
वाणि तथा मव शतानि च । दालिशथच्च तया श्लोका 

यो गिन्धासतन्त्रराजके । {तीये घट सद्धाणि नथा च 
विशतानि च । त्रयः क्लोकासतथेवाल् वारादाश्तन्त 
छन्तमे । जभ्कंखंखयाखहसाखि तत्वसंखयशतानि च । 
गवाच्े तन््रराजऽख्जिन् खोक तत्वसंख्यया | वर्यं 

संख्यरुहसाणि इ शते परिनिचिते । छोकास्तयच् 

संख्यातास्न्त्े नारायणोयके | वेदसख्यसहसाणि 

तान्थेव च शतानि च | स्ञोका नवतिःसंख्याता खटडानी 

तन्त्रराजके । दतोये विससार निगतानि कजि- 

के । विशत् स्लोकाद सुख्यातान्नातव्याखन्लये- 

इभिः" । वराड्पेत० भ 

छपतन्त्राग्यि यथा “सेोकञन्य् पतन्त्राणि कपिकलोक्तानि 

यानि च। खह्न्तानि च रतानि जेमिन्य् क्तानि यानि 

च | वशिकः कपिलद्धेव नारदो गर्म णव च । पुलसयो- 

भायेवः सिद्धो यान्नवलक्योष्टगुस्तथा । शुक्रो ठइस््ति- 

सव अन्ये ये छनिसत्तमाः। रभिः प्रस्यीतान्न्यानि 

खपतन्त्राखि यानि च। विसंख्यातानि तान्यल धर्मविड्ि- 

। 
4 

। 
॥ 
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संहात्मभिः। सारात् शारतराण्येव संखुातानि 

निबोधत" | वाराह्ौत° | 

शियोक्त' चतषक तन्ल' यथा ^ सिद्गोखर' म डहा- 

तन्तं कालीतन्त्र कुला्थवस् । न्तानाण्वं नौलतन्त्र 

केत्कारीतन््रसत्तमम् । देव्यागमं उन्तराख्य' चरौक्रभं 

सिद्धियामलमु । ̀ भतृश्यद्टक्त' सिद्धसार' सिद्धिसाराह्वयं 

तथा वाराद्धीतन््र' देवेशि ! योगिनौतन्लरत्तमम् | 

गखे्विमापणोतन्न्रः नित्यासन्तः शिवागमम् । चासु- 

रडाख्य' महेशानि | खण्डमालाख्यतन्त्रकम् । ंसमादे- 

श्वर' तन्त्र निरत्तरमुत्तमम् । कुलप्रकाशकं देवि । 

कल्य ' गाथां भिवे | । क्रियासार निवन्वाख्य' स्ञतन्त्र' 

लन्तखत्तमम् । समनो हनं तन््राजं ललिताख्य' तथा- 

शिवे ! | राधाख्य' भालिनोतन्त्रः रुट्यामलङत्तमम् । 

एर चरीक्रमं तन्त्रः गयाक्तं छकखदिनि ! । विशुद्ध र 

लन्तरञ्च॒ भालिनोविजयं तथा | समयाचारतन््ञ्च 

सैरथीवन्त्रखत्तमम् । योगिनौद्धदय' तन्त्र" मेरवं पर- 

भशवरि ! | सनतृकुमारकं तन्त्र योजिवन्तर' प्रकोलितम्। 

तन्त्नान्तरञ्चु देवेश । वरल श्वरः तथा | कुलचड़ामणि- 

सन्तर" भावचड्मणोयकम् । सन्त्रदेवप्रकाशञ्च कामाख्या- 

नामकं तथा | कामघेलकमारौ च भूतडामरसंत्तकम् । 

अआलिनोंषिजयं तन्त्र" यामल" ब्रह्म॒ यामलम् | विश्वसार 

बहायन्त महाकालं कुलाष्डतम् । कुलोडोश कञि- 

कार्यं यन्त्र चन्तामणोयकसू | एतानि तन्त्रल्लानि 

शकलानि युभे युगे। कालीविलसकाटीनि तन्त्रा 

अरमेश्वरि ी | कालकद्से घुसिङ्खानि रशक्रान्ताच् मुिषु । 

भद्धाचौनादितन्लाखि अविकल्पे म्ेश्वरि ! | छसिद्खानि 

वरारोहे ! रथक्रान्ताछठ भूमिषु" इति महासिद्धिषार- 

लन्लरम् । “चदुःषष्ि् तन्ताखि यामलादोनि पाव्वंति। 

श्कलानोडध वाराहे पिष्ण् न्ता भूमिषु । कल्य 

भेटेन तन्त्राख्यि कथितानि च यानि च। पाषण्ड 

मोहनायैव विफलानोह इन्द्रि !' विश्वखारतन्त्रम् । 

अन्यन च^देत्यानां मोहना त॒ तन्त्रशास्त्र शिबोदितम्" 

तत्र खराद्चिन्नायां यौषे च "तन्त्रावापविदा योगे” 

भाषः । शास्त “ददा नीं तत् प्वच्छामि तन्त्र न्तर इन्त 

मम्" छतः अनेकोदेन सशतप्रयोगे “दौ टे प्राक् तयः 

पिले उदगेकेकभेव वा । मातामहानामष्येषं नन्त वा 

शदे विकम्" यान्न । “पिशचराद्धे सातामहन्राबने च वेश्च 

देषिक्तं तन्त ख काय्यं भिति” भिता५ । २१विष्यन्ते. अङ्क 

तन्त 

सदाय “द्पौ्णमासौ त॒ पूर्व" व्याद्याद्ामस्तन्नेस् 

तवास्नावतवात्” आच्च" श्रौर १।१।३। तन्तरमङ्खहतिः 

विध्यन्त इत्यधेः स चावस्यानादिसंस्याजपान्त्ः 

प्रधान तन्त्रणात् तन््रभिघय् च्यते" ककं: । तन्त्रल- 

चणादिकं कात्या० चरौ छक्र यथा “क्मेणां युग- 

पद्धावस्तन्त्रम्" कात्या घौ ° १।७।१ 

भ्यन्न प्रघानकमेणां युगपद्धावः षड प्रयोगः तन्रारा- 

इपकारकाश्यासङ्गानां तन्त सक्लटचुष्टानं भवति| न 

प्रतिप्रघानं एथक् एधक् यद्धि सत् छतं बह्हनारप- 

अरोति ततचन्त्रजितय् च्यते यथा बह्भनां ध्यं ठतः 

प्रदीपः । कुतश्तन्लभिति ईेत्वाकाङ्खायां त्रीन् डेढ 

माह” ककः| +अक्यपरुपा्ढतत्वं का्समवाय 

चुतिभ्यः" शष्° | ५प्रधानकमष्ां सह् प्रयोगे सति तद~ 

क्गगनां सकटद्॒नखक्रम् । तत् कृतः शक्यत्वात् सलदष्य- 

इुखितेराराइुपक्नारकेरद्धबेह्भनासपि प्राघानानाषप- 

कारस्य कठु ̀  शक्यत्वात् शङ् वन्ति छयारादुपकारकाशि 

बहना पक्तुम्, श्यण्टद्यमाखविशेषत्वात् प्रदोपवत् ` 

अथा रक एव प्रदीपो बह्कनां मध्ये लतः सन् सवषा 

शपकरोति एवसेतान्यपौति | यद्यणङ्कानां प्रत्ये कमेव 

विनियोगश्लथापि विधिना तावददुष्टानं सलदेबोपकारकं 

भवति यथेव हि षट भवनाच्च लिङपरेनेव कयम््ाव- 

मवेचखमाणासखप्पि सशद्ाम्ब्राता एवाङ्कविधयः ष्खामपि 

प्रत्ये कस्मि शमर्पंयन्ति स्यपि च कख {चत् प्रधानो- 

ह्यन्तिविधिसच्धिधौ प्रकरणवशेन संनिधिबाध्यते तथेव 

संहतानां प्रधानानां फडसाघनत्वात् कटं देशका रेवया 

गपत् सवेषदराढ प्रारब्धेष सलत्लतमेवाङ्ग' स्वै 

चिकौषैया क्तत्वात् सन्तमपि केनचित् संनिधिं बाधित्वा 

प्रकर वयन स्वाथ भवति । किं च पौषमासं यजेतेति 

` व्रयाणणां जुगपदहु्ानमवगतं थक् धक् साद्ध- 

ष्वद्ोयमानेष बाध्यते तस्मात् सशछदटेवाद्खानामचुा- 

नम् | तथा धुरुषायैकतलवाच्च यत' स्ददितेरणद्धःः 

छखषा्थः कत णव भवति परुषाः परुषद्धामीष्ट' 

फनम् तद्धि आग्ने यादिभिरङ्खोपकतेः क्रियते आरा 

इपक्नारकारि चाङ्गान्यनेकचटादिप्रकाथकप्रदौपवत् सर्वेषां 

सद्धेवोपकु्वन्ति सक्त्डतेरपि धरुषायैः छतएव भवति । 

तथा रएकाधसमवायश्तेखाङ्गानां तन्तं मवति रको- 

अयौ यद्य रकां एकफलो यः प्रधानानां समवायः 

समहः ख एकायेसमवायः तत्र एकाये समवाये एकमे 



तन्त { ३२२६ ] 

प्रघानसमडे द्धानां तन्त्रशुतेः ष्मनां सकदतषटानं 

यते यतः | तथाहि “ता रकविंशतिराडतयोदावा- 

चारौ पञ्च प्रयाजा हावाव्यभागावाग्नेयः पएरोडाथतस्त- 

इथाभ्नोषोमोय उपांएुयाजोऽम्नोषोमोयः परोडा्ोऽग्निः 

खि्टक्दिडा बयोऽछयाजाः श्छक्रवाकच्च शम्योवांक्- 

खाथ यदेवादः पल्लोसंयाजेषु स्मन्टह्हाति समि 

यजुदधेति तल्ाम्नेयोपांशुयाजाभ्नीषोमौीयलच्चण रएक- 

फले प्रधानसमवाय श्राह्तोबानेकविंशतिसंख्या च.यते 

सा चाद्खानां षटतृकरण्प्च एवोपपद्यते न प्रतिप्रधानं 

छथगलुहान पन्ते । तखात् प्रधानानां सहप्रयोने सलं. 

देवारादपकारिका क्रिया सच्निपत्योपकारक्ञाां प्रति 

प्रधानमभाटस्तिरिति तु प्रायुक्रमेव | थ प्रधानानां स 

प्रयोगे कारणान्याह" करकः | ^“फलकभेरेशकालद्व्य- 

देवता सामान्ये" श्छ० । यलेकेन वाक्येन वनि 

प्रधानकमांखि एकफलघाधनत्वेन विधौयन्त तल तेषा- 

नितरेतरापेच्ाखां खाघनत्वेन विधानाव् पड्प्रयोगः 

नव्यथा नित्राविन्दाश्रीरादमिव्रायुष्काभसखये ति वै्देवेन 

प्रजाकामं याजयेदिति अन भिन्नविन्द्ाशब्देन घठदाय- 

वचनेन टानां द्विषां सद्प्रयोगः वैश्वरेवशब्ट्न च 

सखचदायव चनेना्टानां इहविभाम् । व्राधसतु सामान्य 

शब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते फलसामान्यं कमैसांमान्ये 

देथसाभान्ये कालसामान्ये दरव्यसामान्य देवताच्च्योः 

सामान्य इस्ति रश्वाकयोनेकफलसाघनत्वेन विधानेऽपि 

फलादिसामान्यं श्योव प्रधानानां सङ्प्रयोगो . भवति 

फलं स्लगादि कमे षचप्रयाजता बवदयाजतेारि । देशः 

समप्राचोनप्रषणादिः। सालः पूर्वाह्कापराद्भादिः। इष्य 

दचिष्याद्रव्यम् न त॒ इविदरव्यम् अनेके प्रधानकर्म 

नद्धे दस्यावश्यश््मावात् देवता प्रजापतीनद्रादिः । तद्यश 

उपा शुत्वाश्राव्यत्वादिः तश्जिन् सति भ्रधानभपि सहेव 

भवति न धक्" ककः “ङ्ग दे भेदः” $द्ध.° । तर्षा 

फलादीनां भेदस्द्धेदः तङ्कोदे तेषां फलादोनां सह 

प्रयोगकारणानां भेदे सति प्रधानानां प्रयोगभेदो 

भवति तन्न प्रयोगवच्नभेदानूलिल्रविन्द्ापौतिकाना- 

ग्ने ययने अद्प्रयोगः कनमेदाञ्च श्रोकामरादुकाम- 

भिलकामादुष्काममिलविन्दान एक् प्रयोगः| कमे- 

भेदेऽपि प्रयोगभेदो मवति तद्यथा कद्यचित् पञ्चुप्रया- 

जता कदचिन्नवप्रयाजता यथाच ज्रौडिनीया मद्धा., 

विषरोखन्त्रशषहत्वे इतरेतरस्य विदुणत्व' भवति । 

तन्त 

दे्मेदेऽपि वन्त्रभेदो भवति यथा बरूणप्रया्चष् | 
भारत्याः क्रडनीमहाहविषोच क्रौडिन्याः समरेथः 

सहा हविषस्तु प्राचौनप्रव्ः । कालमेटेऽपि स 

प्रयोगो न" भवति यथा दद्य पौ्पमासख च “पौय- 

भाखखां पौ यमाश्ा यजेतामावाख्ायाभमावाश्छया यजे. 

तेति वचनेन कालमेटेन तयोविघानात् | यथा वा चानी- 

कवतीषान्तपनोययोः पूर्वाह्कभष्याद्रूपकालमेदान्तनर 
भेदः । ट्छणादृव्यौक्यो सति सह्प्रयोगो वथा 

शाखखवे त्यायां लिषयुक्तानां वेषां भते च 
जिषंयुक्लानां सयाणामम्ये कस्मन्न वाहन्यतुशानमु 

तेषं दचिणादृव्यमेदेन नयां न्रयाणां एयग- 

चानम् न सर्वेषां सहप्रयोगः दलिामेदष 

लयाण्णां वासम: त्रयाणां ष्याः याणां न्ड रितिः 

तब दच्चिणाभेदादानतिमेदः तद्ध दात्ततृकतख क 

भेदः बामनानर्तेहि पूवः कमे कर्तव्यम् श्टामागसै- 
शूततरम् तन्त्रत्वे ठभाभ्यामानता उभयं कुथु : । तन्न 
दचिकाव्यष्स्या गस्यमाना बध्येत । नखात् प्रतिद्किणं 

वन्त्रभेदः । खलम एकवाक्ये नेकफदायेमेव विधाने देश 
कालकर्मैक्ये सरतयपि दक्िणाभेदात्तन्नमेदः । देवताया 
देवतायुखख् च साभान्ये सति उद्धारणमपि तद्या 
देवताया आावाहनव्यागादौ तन्त्रे भवति यथा सद्र 
दशप्राजाप्ये घ राजेव प्रजापतेदेँ वतायाः समानत्वा- 
श्यग्णस्यो पां शुतवख च समानत्वादहवचनादौ वन्त्रे यो- 
च्चारणं भवति यागोऽपि सन्ने यैव भवति | तथा च 
प्राजापत्यान् प्रत्य श्रुयते एकाचवाक्या भवत्येक- 

याज्छे कदेवत्या ह प्राजापत्या इय् पांगुव्वाच छागानां 
 इविषोऽनूबर. होति आअलाहवाक्याद्येकस्वे एकदेवततव" 
हेत न् बन्धो रकदेवताकानां सिद्ध ॒तन्त्ोञ्धार्यं दै 

अति | दथेपूभाखयोरेव इव्यमेदेऽपि दभः पयश्च 
देवताया इन्द्र वद्ग्रण चाश्राश्यतवस् समानतात्त- 
न्त्र खव याभे ख््धार्णं भवति | देवतायां समानाया- 

मपि ठेवतादुखोपांपुतवादेभेदे रुति सहोद्धारणं न 
भवनि यी प्रक्रतानेवोपांशुजापाम्नोषोमयोः एरोडाशा- 

-श्योष्येलटोस | इड देवतातद्युणयोः सामान्ये यानख 

तन्ते खादान च्यते श्त सिद्धमेव देवतायुयसामान्ये 

तन्त्रेण यागादुानशपजीव्य भेदौ यागख मेदेनान्~ 

छानपू्ेः निषिद्धः न इृव्यभेरे यण्योगादितिवा तख 

ति न एनरङ्किदोषादि ।” ककः । 



तन््क वि वन्त्राव् चिराष्ृतम् कन् । च्छभिनवे वस्त्र 

तन््रकोष्ठ न° तन््र्म' काणम् । तन्त्रस्य काभेदे (ततर 

तन्तता स््ी वन्द्य भावः तल् । अनेकोट रेन सक्षतप्रन्तौ 

तन्धारक ए तन्त्रः कभत्तापकपद्धतियन्धः 

तन् [ ३२२७] 

तक्घ्णविषयादिशं जेभिनिना एकदपाध्याये न्यद्क्प तत 

एवागन्तव्य शं्ेपतख लेमिनिशब्द् माधवेनोक्तः ११४१ 

ए° दथितम् । तन्न शास्त्र ^खादुरिरपि पञ्चशिखाय 

तेन ब्धा लतं तन्त्रमृ” “सप्नत्यां किल येऽथाल्तोऽधेाः 

घटितन्त्रख" सा* का०। २रनीव्यवयवे | “वन्तौ : पञ्चुभि- 

रेनद्धकार भनोरक्ष शास्त्रम्” पञ्चत | .तद्वय- 

वाख मित्रभेदसिलप्रा्चिकाकोलुकोयलब्धाप्रणा्परोचित- 

कारका्टाः | तन्त्र येत्ति ठक् । तान्तिं तन्तवेत्तरि ति° । 

सन्तं धिद्धितः ठक । तान्तिक सन्त्रविद्डिते लि" च्तियां 

डगेप् "दिको तान्वो सन्दा यथादुक्रमयोःगत" 

तन्त्रा तान्तिको दौच्वा रेश्वथे च स्ततन््रः परतन्त । 

खमरः पटे पुर शाद्यांस्तनौ दति मेद्ः। ^वसानस्तन्त्- 

किमे सर्षाङ्ोखे तरत्वचौ" भट्भिः ; 

काटि) प्रष्टततौ लिका°। 

यथा तरप णपूजनाद्यनेककर्मोह येन सरत्स्ञाने ठते समे- 
कमाङ्क्ञानसिद्धिः। तदिषयोदा हरणं प्रा° तज्छक्त यथा 

५श्ाग्नेयादटकपादन्द्रदध्यंन्द्रपयोयागानां ब्याष्या- 
साम्ने यारकपालोपांशुयागाग्नोषोमौयेकाद्थकपालया- 

गानां व्याणां सत् सलददुषितेन प्रयाजाद्यङ् - 

नोपक्ारः सिद्धयति तथा मानाबरह्यवघसतत्वे स्थ 

ह येन सत् प्राय्ित्ते छते सयेब्वघजन्यपापनाशः । 

तन््तायादडेतुच्च अद्ार्धैक्षजातोयकमेणः कालरेथ 

तन््युक्ति सखौ वन्तोक्ता खायुकेद्गास््ोक्ता 

कर्तरदीनां प्रयोगादवन्विवेधदेतभूतानाभमेदे खटेष्य 

विषापहः” इति । एवच्च “स्ातोऽधिकारी भवति दषे 

चेले च क्मृणि। पवित्राणां तथा जाप्य दानेच 

विधिदभिति" इति विष्ण॒क्तम् ““वस्ञाता नाचरेत् कमै- 

जपहोमादि किञ्चनेति” दचोक्तच्च, क्रियाङ्खग्ञानः 

कर॑सस्कारदारेव मद्िनिकत्त व्यायेषक््गीयेमेकमेव 

न त॒ प्रतिकर्म करतव्यम्”” इति रघुनन्दनः धिकं 

वन्त्रथब्दे इश्म् | 
धारयति 

धारि-ल् &त° | “एकस्तत्र निञुक्तः खाद्परस्त- 
न्रधारकः | ढ तीय" प्रक! न्र.यात् ततः कमे समाचरेत्” 

ग्टह्यपरिष्टोक्तं कमेखद्पनच्नाएकपुस्तकवा चवे |" ““तम््र- 

धारकः पस्तकधारकः" षु० तर रघुनन्द्नः । 

९४ धा०् भाग थे दण्ट 

तन्त 

युक्िः। 

उछतोक्त हदालिंशङ्ग दके युक्तिभेटे | ता यथा 

“च्वथातसखन्तरयुक्तिनामाध्यायं व्याख्यास्यामः । दाति'च- 

प्तन्तरयुक्लयो भवन्ति । तद्यघा । अविकरणं योगः प- 

दार्थो हेवं च्टृथो निह चउपदेणः प्रदेभोऽ- 

सिरेथोऽपवर्गों वाक्येषोऽर्यापलिर्विपय्यः यः प्रसङ्गएकान्तो. 

ऽनेकान्तः पूमेपच्चो निषयोऽतुमतं विधानमनागतावे- 

चणम् अतिक्रान्तावेच ण् । संशयो व्याख्यानं खस्ता उदा- 

रण्यं निषेचनं >द॒रथनं नियोगो विकलः षषचय अद्य 

: भिति खना वन्त्रुह्लौमां कि प्रयोजन सिच् च्यते । वा. 

अययोजमभययोजनच् ! भवन्ति चात्र स्लोकाः। च्सदादि- 

प्रयुक्तामां वाक्यामां प्रतिद्ेलनम् । खवाक्यानां बिद्धिरपि 

क्रियते वन्त्रयुक्तितः। व्यक्ता नोक्ता्ये द्य्थाल्लोनाये 

चाष्यनिमेलाः । लेथोक्ता ये कचिन्तन्त्े तेषाञ्चापि प्रसा- 

धमम् । यथाम्ब् जवमस्याकेः प्रदीपो वेष्डनो यथा । 

प्रवोष्यद्य प्रकाश्याथांस्रथा नन्तरद्य -युक्तयः। यभर्षम- 

धिल्योच्यते तद्धिक्षरणं यथा रसं दोष" वा| येन 

वाक्यं युज्धते ष योगः २ | यथा तैलं पिभेशचासटतवहि- 
निम्बहिख्लाभयाष्टच्चक पिप्मलोभिः। सिद्ध वलाम्धाच्च 

शरटेवद्ङ् हितञ्च नित्यद्कल गण्ड रोगो" | सिद्ध" यिवेदिति 

प्रथमं वक्तव्ये ठ तोयपादे द्ध" प्रयुक्तमेव' दूरख्याना- 

सपि पदानामेकोकरणं योगः | योऽरयोभिदितः वे 

पदे वाश्च पदाथेः श। परिभित पदार्थाः| यथा 

सते रूष्दाञ्चनेष निदिषटषु इयोस्तया्यासर्थानाखुपप- 

सिद ते तत्र योऽर्थैः पू्ापरयोगसिद्वोभवति ष प्रहो- 
तव्यो यथा । बेदोत्पत्ति ष्याष्याखाम ष्व् क्तं खन्द 

दते बुद्धिः | कतमख्ध ॒बेदद्यायदत्मन्तिः पिवचुरिति । 

ग्व दाद्यसत्रयोवेद् स्न पूर्वापरयोगठपलभ्य विद-वि- 

चारण्ये विन्द्त्ये तयो धात्वोरनेका्धयोः प्रयोग षति 

पश्ाहुप्रनिप्रतिमेवति । आयुं बेदोत्मन्तिमयं षिवक्ुरियेव" 

पदाथः । यदन्यदुक्तमन्याधं साधकं भवति स हेतर्धः8 | 

यथा इखत्पिण्डोऽद्धिः प्रक्तिद्यते यथा . माषदुगप्रश्टति- 

भिवंणः प्र्ञद्यत इूति। सखमाखकथनखह् शः५ । यथा 

शल्यमिति । विस्तरवचनं निदे चः६ । यधा । शारौरमा- 

गन्तुकं चेति । एवस्य परेशः७ । यथा "तथा न जान्द- 

याद्रा्ौ दिवा खभरञ्च यलेयेत्" अनेन कारणेन पदेः । 

यथोपदिष्ठते मधुरे केद्राभिक्धत इति । प्रसतखा- 

तिक्रान्तेन साधनं प्रदेषः८ | यथा देवदत्तखानेग शष्य- 
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छडतं रखाद्यन्नट्त्तखाप्ययमेवोद्खरिषदृतोति । प्रशत 

स्यानागतेन साधनमतिदेशः2 | ययानेनाख्य वायुर - 

चपनिषठते तेगोष्टावन्तः स्यादिति । पखभिव्याप्यापकष्य- 

पवर्गः! | यथा खेदया विषाषद्डा अन्यत कोटवि- 

दिति । येन परेनारक्तोन वाक्य समाप्यते ख वाज्य- 

ेषः११। यथा शिरःपाणिपाद्पाश्चद्रणोदरोरसानिन्यकत 

रष ङसि मम्यते एष एशोक्त इति । यदकोत्ति- 

बमर्यादापद्यते साथापत्तिः१२ । यथोदनं मच्छ इत्युक्त - 

चौदापच्च भवति नायं पिपाद्वयेवागृभिति। यदुयलाभि- 

हिते त प्रातिोम्य' विपरयं यः१९। यथा शशरा्यप्राण ̀  

भीरवो इशचिकिवृष्छा इत्यक्त विपरोतं ष्टहयते ब्दा 

इयः दखिकितृष्धा इति | प्रकर्ान्तरो् समापन 

परसङ्गः१४ । यथा प्रकारद्यान्तरिनोयमर्थोऽसङदुक्घः सना 

ष्यते स प्रसङ्कः स्ङाभूतथरोरसमवायः एरुषश्लख्िन् 

रिया सोऽधिश्ठानमिति गेदोत्मन्तावभिधाय भूतविद्यायां 

पुनरक्गः यतोऽभिहितं पञ्चम हाभत्रोरसमवायः 

छुरुष दति स ष्ठल्वेवं कमरपदिकित्यायामधिङवः 

अश्र । यदवधारेष्यो च्यते स एकान्तः\५ | 

श्यथा ठटद् विरेचयति मदनफलं वामयतोति | कंचि- 

नथा कचिदग्धयेति यः सोऽनेकान्तः१६ | यथा केचि- 

दाता ब्रूवते दरव्यं प्रधानं केशिद्सं ेविद्दीयंः 

केचिद्धिपाकभिति) शआाेषपू्कः प्रश्नः पूर्वपचः१७ 

` यथा कफवातनिंमित्ताखत्वारः प्रमेहा श्साध्या 

अवन्तीति | तद्धोत्तरं निेयः१८ । यथा शरोर प्रपोष्य 

पञ्चाट्धोगत्वा यसामेदोमल्जाविद्व" मत्र परजति वात 

एवमसाध्या यातज्ञा एति। तथाचोक्तम् ““शत्क्त 

अरोरं निषीद्य भेदोमव्लवखायुतः । अघः परकपयते वादु 

क नांसाध्यास्तु बातजाः"” | परमतमप्रतिषिद्धमदमतसम्\€ । 

यथान्धो ब्रयाहमप्न रषा इति । प्रकर्णातुपृव्याभिष्ितं 

विधानसम्२१। यथा सक थिमम्भागय कादशप्रकरणाततपू- 

व्याभिष्हितानि। एषं वच्यतौत्यनायवावेच्चणम्२१ | यथा 

चोकस्थाने त्र,याद्धिकिद्धितेष वच्छामोति । यत्पूवं सन्त 

तदतिक्रान्ताचेच्चणम्२२ ] यथा चिकिल्ितेष म,यात् जोक 

स्याने यदौरितभ्भिति। छभयह्ेतुदथेनं संयः२ १। यथा 

त भषाबः प्राद्र पाश्णिपादच्छदनं प्राण- 

रमिति । तत्रातिश्यो पवनं व्याख्यानम् २४ । यथेह 

पञ्चविंशतिकः पुरुषोऽत्र व्याख्यायते । अन्य ष्वादुरवेद- 

तन्वो भृतादिप्रब चारब्चिन्ता| शन्यधाद्लासा- 
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सान्या सर्शु्ना२५ । यथा मिशुनभिति मप्रसर्िंभोयं ह- 

णम् । शोके प्रथितरद्ाहरणस्२६ | यथोष्णभयाच्छीतम- 
चुघावति। नितं बचमं निवचनमू२७ । यथायुिद्यते$- 

खिन्ननेन वायुविन्द्मोन्यायुकेंदः। दह्ान्तोनारषः प्रसाध्यते 
वब तच्धिदशेनम्र्८ \ यथाम्नि्ांयुना सहितः कोषे 
हद्धि" गच्छति तथा वालपित्तकफलोदुषत्र इति | शद्नेव 

क्ेव्यमिति नियोगः२९ । यथा पच्यनेव भोक्गव्यभिति । 
षटं जेत विकल्यः१० | यथा रशौद्नः सट्ता यवाग्वा 

इदशचे द्वति सुछश्चयः११ । यथा भारवे शेणङ्हतय- ` 
कावतित्तिरिथारङ्गगः प्रधाजभिति । यद्निर्दि्ट' बद्धिमता 
तदहाम्१२। यथाभिितभन्चपामविधौ चतुर्विधङ्चान्नख- 
पदिश्यते । भच्छ भोज्य ज्य पेयमेवश्चतुर्पिपे वक्तमयै 
दिक्विभतिहितमनोहाभिति । शन्नपाने विष 

हयोसं हे लते चतुणामपि सहं भवति किञ्चा- 
ज्धत् । न्नेन भच्छमवरद्धं त्वच्चसाध्यांत् | मेयेन 
रेदय' दूव्साधम्यात् । चतुविधचचाहारः प्रायेण हिविधः 
प्रिद ष्ति। ह्ालिंशदुक्तयो हो तास्लन्सारगवेषवे { 
भया सस्यग्विनिहिताः चण्द्न्यायाथ्संयुताः | योद्धे ता 

विधिवदेत्ति दोपोशलासतु ब॒दिमान् । ख पूजा 
भिषक् श्रोठ इति धन्बन्तरोभेतम् ।* 

तल्वाय(प) ° रण्वते तजक खि दन् बन्ध 
स्मः वयति वपति वा बे-क्प-षा खख उपर छर | 

(लाति) ष््याते १सङ्खीषजातिमेदे स्त्रियां लातिल्वाव् 
ङगेष् योपध्य ठ टाप् इति मेदः । तदवृत्तिः परा- 
शरपड्कतावुक्ता यथा ^तालङ्गङञच्छङ्ककाय्थां' सणिकारस 
जायते | सणणिकारात् ताच्कुडयां भण्णिबन्धोऽन् जायते 

सणियन्धान्मण्णिकाय्या तन्त्रवायाञ्च जजिरे" | मनक्घ- 

समद्भिः । श्ाघारे कञ् ६त० । २तन्ते (दत) 
पुनर शब्द्रला° | 

तन्वद्ोम इ चन्त ख होः । परिशमृनव हिरासरणः 
युक्तः होभे क्तिप्रहोमशब्ट््ः रण्यस् | वन्त्रमण्यत्र् । 

(“खङ्ग होमम्भित्तन्तः शोषन्त्ा्डेषु कमेत"? इन्दोगप > 
तन्त्रा खल तनि-भावे अ | ईैषच्चद्रायां वन्द्रायां दिष्पको° | 
तन्वायिन् इ* तन्न कारकचक्र एतिगे च्छति शिनि ७त०। 

कालचक्रगाभिनि यादौ । “वन््नायिखे नभोदया- 

वाषटयिवोभ्यास्” यजु १८।१२ तन्यतेऽनेन तन्त्रः पट - 
रचनाय शकलाकायुक्तः यन्त्रभेदः तत् भ्रभद्धि 

कावचक्रमपि तन््रहच्यते" बद्दी! । 
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सन्तिका सलौ तन्यते तति ततः खार्ये क पूर्वायो 

खः । गुडच्याम् । अमरः | 

तन्त्रि खनो तवि-। १तन्त्रयाम् रतन्द्रायां च “व्यपे ततन्ति 

म्मा शक्या सतृसमयाच्ितः” मा० घाचु १।४२अ१ 

सन्वित लि* सन्ता वन्द्रा जाताञख तार° इतच् | श्चा 

खद्ययुक्त “धा्भिंको नित्यभक्तश्च पित॒नित्यमतन्तितः'" 

भा० शा० १२७११ | “नगध्य' दोर्वेण कालेन युक्तोनात- 

जितेन च"मा° च्या" १६२ अ । “तनिता सा 

स्वयमेव इलकान्" कुमा० । 

लन्तिपाल ० खहदेवे तन्तिपाल शब्द् दशम् । 

त्न्निपालकं ए° जयष्रयराजे शब्दम. । 

तन्तली खलो तलि-# | श्वीणायुखे रयव्यां देङविरायां 
~ भेदि* । “ख ददे श्वमांसस्य कुतन्वौ विततां इनिः” 

भागशा०१४अ० |8्नदोनेदे ५नाद्यां ६ युवनीभेरे शब्द्र। 

च्छद ङोबन्तत्वाभावेन बह्धत्रोहौ खादः गमाडोतन्त्योः 

पा न कप् तद्मावेऽपि न चुखः | बह्तन््ौसीवा 

जद्कतन्त्रोपेमनौ ' सिन्कौ"। साङ्ग यय् क्ते: ब्कतन्त्रोक्ा 

वोष्येतादो श् । ५सप्रतन्त्रो प्रथिता चर वीणा” 

भा० वर ११४अ० | खख्ाङ्गत्य ऽपि पआर्पत्वात् न कप | 

'७रव्लौ “न लक्कयेत् वत्रतन्धं "मतः “यख्य वाच प्रथः 

सवां गावल्ञन्त्य व यन्लिताः” भाग० ३।१५।८ । ८्वीणा- 

याच्च शकण्ड्यसानः सवतं खोकामटति चञ्चलः | चङ् 

यानो भरेन्द्राष्णां तन्त्रकरण चैव ङ'› हरिषवं,५७् | 

तन्व्र न° &त । तन् नाम्रो ततोगहा" | नम्बपोय 

लद्भवादौ बलिर । 

लन्यी(स्थो) खव्यर सन-बा घो । चम्यांद्गखे तस्थीयत् 

पाठान्तरम् एषोग स्लीक्रारे ऋस्थ्,पगमे | गतिखंत्रकत्वात् 

समासे तन्धौ (स्वी) । 
सन्दर खनो तद्ि-भावे ख| शरैष्नृनिद्ायानु र्च्यानख्ये च 

हेमच० ^“तमोयातकफान्तन्दरा” इति वैद्यकम् तञ्चच्तणञ्च 

““दृन्दरिया्ेगसं वित्ति रठं जम्भं हसः । निद्ासयेव 

यथेह तख नन्द्रा 

“शुचिगुः सवच) दन्तसनन्दरा निदा विवजिवः” 

विनिहित भावः 

“विष्येन्दरियसंमोषसखन्द्राखद्यविवजनम्" यान्न ° । निश्चयं 

मव्य क्रमाभावः । तन्द्रायां वु प्रबङ्खद्यापि क्तम द्व्य 

मयोर्भेदः | तन्द्रा सखय्य भायां निद्रायाः कन्था 

प्रोमेर्मगिनो यथाह ८“निद्राकन्धा च तन्द्रा सा प्रीति 

क्रा छखप्रिमे | यान्यां व्यापन जगत्खेम्” शब्दाय चि? 

त ाक्यस् श्यडःक्िडन्दसि न° | “तन्द्र बन्द्ः” 

यजु" १५।५। नद्ध साहे मोषे च तन्द्रति सौदति 

स्यानसंकोचेनेति नन्द्रः श्रोणो “पङ्क्ति तन्द्र 
छन्दः" दूति तेः" वेददोर 

तन्द्रयु नि नन्द्रामालखं याति या-क एषो० | ्ालखयुक्ग 

“मोष बह्मोव तन्द्रयुमुवो वाजानाम्” ° ८।६२।१० 
““वन््रयुरालखययु क्तः” भार 

लन्द्रवाप पुण तन््रवाप+-षएषो° । नन्द्रवाये शब्दार्थचि° | 

तन्द्रालु लि" सो तद्धि-खाल्न् | 1 चिद्रायुक्तो ` यालख- 
युक्तं च जटाधरः। 

तन्द्रि खौ सौ° तदि-करिन् । शषन्निदरायाम् र्या च 
उण्ादिको °^^विभक्तनक्गन्द्विमस्ततन्दरिणा"किरा०।तद्ि-र 

नन्द्रौल्यपि तनाय चयं न डोबनस्तेन न नोपः। तन्द्री 

ष्यत्यन्तच्रमादिना सर्वाङ्न्दरिवाप्रमूत्वम् । खवाङ्क न्दरिय- 

निमोलनापादटञल्वात् तथात्वम् | “घा च तन्द्रा च 

विपच्चतां गतः” रामा° अयो ८ च. | ^"गतनन्द्रौ- 

मौ वापि चष्ेनेतौ भारथ?” श८८अ० लितनन्द्रः 

गतरन्द्रौः द्थादौ डेबन्तल्वाभावान्न खः न वा कपू | 

तन्द्िजि ए यड्वंश्य कमवकन्धप एवमे ““तन्द्रिजखन्द्रिपारच 

छतौ कमवकदय तु? हरिवं ९५ श्च° । 

तद्धित लि" नन्द्रा जाताशख नारण पतच । जाता “य 

द्द धारयिष्यन्ति धभेशाख््रमतन्द्रिताः'” ५अतन्दरिता शा 

स्लयेव टचकान्”" कुमा० । चतन्त्ितेति पाठान्तरम् । 

तन्दरिपाल ए० यडवंश्यो कनवकगपपुलभेरे तन्द्रिजशन्टे दश्यम् 

तन्नि ली तच्चयति नो-बा° डि | (चाकृल्या) चक्रङ्ृल््ायां 

रल्लमाला | तन्विरित्यपि पाठः | पोऽ । 

तन्बी खनी वहः शशास गुशवचनोदन्तत्वात् वा डष् | 

शक्शाङ्गयां च्तरियां तशब्दे उदा० ^ खप्रभृतमतनोयवि । 

लन्बो” मावः । रेशाकपगछां (शालपान) राजनि° 

त्य लि तदाक्रकमू तद्+खयट् । तदाक “तन्मयं विद्धि 

मां विप्र ! तोऽ येभ्या च ते" इरि ठं १६९ अ° | 
तच्मात्र न° सदेव खवार्ये मावच सा भावा यख वा| सांख्या- 

दिषिद्धेष शब्दादिषु न्वेधां शान्तादिषिगभोऽख्ि | यथोक्तः 

विष्णुषुराखे तख्जि' तङ्िंसतु नन््रालास्तेन तन्ालता 
खता | सन््रा्लाययविेषाणि चअपिथेषाख्लतो {हिते | न 

शान्ता नापि घोरास्ते न भूद्ाञ्ञाविगेभ्िणः इति। 

“्रज्ान्नाग्यविगेषास्तेभ्यो भतानि पञ्च पञ्चभ्यः। णते 

खता विभेषाः याना घोरा साच" शा ऋा०। 
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तन्यतु ए सनोति शब्द तमो षा तनन-यवुक् | श्वायौ 

श्रालौ च उच्चच० । स्तन-शन्ट बा° यतुच सलोप । 

शगर्जिते ४अथनौ च माधवः ।५न बेपसा म तन्यतेन्द्रम्"” 

ऋ०१।८०|१२ भाष्ये उक्नोव घ्य् सृपत्तिः । तन्यता गर्जितेन 

कान्द्ष उत च्च | “ाविष्कुखोभि सन्यद्ट दिम” 

उ० ° । «तन्यतुः पञेन्यः" भा° | 

तन्य्, लि तन~+वार्च्यु न अनादेशः । विस्त ते "रजांसि 

चिल्ला लि चरन्ति तन्यवः" कर १।६२।५ । 

तज्िन् ए° सामसमनो रपव्यसेदे | ““तपोरतिरकल्माघसतन्ो 

धन्वी परन्तपः" हरिव ७ चअ] 

तपं उपतापे सकरेशवयवे" अक दिरखा°श्निट् ।त्यते च्यत | 

तेये नप्रा तपखते सप्र: नश्भिः। 

अव-अधस्ताते। व्यवतप्रे नकुलस्थितम्" सि कौ. । 

खा+सम्यकतापे | अरातप्नजाम्ब् नदभूषिताङ्गः"” ष्हरिवं €व्र 

खलु+सन्तततापे व्यस्तो चने च | (अतुतप्ये श्टश' तात | तव 

चोरेण कमणा?  भा० वर १२७२० श्लो° । “खनतप्यत 

घमांता एन" संचिन्त्य तापसम्'” रामा° अयो. ४ पर । 

“वनं प्रस्थाप्य इ्टात्मा नान्वतप्यत दु्मेतिः” भा०ष०२७दर 

तप दाहे चु" उभ, सक शद् । तपयति-ते अतो तपत्-त । 

` , ५संप्रत्ययोग्यस्वितिरेष टेः करा हिभांयोरपि तापयन्ति" 

उद्रः ।“न हि तापयिव्' चकं सागराम्भसतुणोल्कया” 

हितो० “कोऽत्र भूभिवलये जनान् रघा तापयन् छचि- 

रभेति सम्मदम्” सावः । 

ऋद+अधोभागे तापने "खथा१ताष्य एचिदीं पूषा दिवसंसं- 

चये । जगामास्तं सहका एः"? भा० उ° १द. खर | 

तप दाहे श्वा° उभ" सक्र शिट् । उ्वनने निर् तपति-ते 

अतापोत्-खतपीत् च्यरति्ट। तापर तेपे तपिष्यति ते 

“वधते तपते कोऽभ्यो ज्वलते तेजसा च कः'” भा० श्यत 

१४ श्च°। ^त्वमेकेकसतपसे जातवेदाः” मा० रा २९२ ० 

“"तपास्यदमद्ध॒ वर्ष निग्टद्भस्युत्जासि च” गोना 

सतमस्तपति च्माशौ' शकु । तपःकर््कत्वोऽख 

कत्तययं पि यक् तः च तप्यते तपस्तापसः , 

छखभि-+-प्यालोचने “श्टयिवोमन्तरिच्तं दिवं ताज्ञो'का- 

मभ्थतपन्''रेत° व्रा अभ्यतपत् पयांलोचितवान् | 

उट्+-दोप्रौ अक्त" च्या" सखाङ्खकमेकत्वे सक ऋआा०८८उत्त 

पते दीप्यते इव्यथः" सि° कौ° | पाशि सुत्तपते ` 

स्लाङ्ष् तो: प° मेतर्य पाणिसत्तपति'” अन्यक्षसेणि ठ 

प०। उत्तपति छव ' धिचापयतीत्यवः"” सि° कौ ० |, 

“तौ व्रहत्तपमानोऽयमशक्यः सोदुमातपः'" 
“करणं इठभेषरुत्नपति यदश्वः” माघः | 

उप+-पोडाजन्यतापे “आहिता ग्निशधोदुपतपेत्"' दाश्चन ब्ट० 

४।१।१। उपतपेत् व्याधिभिरुतृपीष्यं तेत्यथेः । 

नि+नितरां तापे | “"तदा्धर्भिंथोचति नितपति वर्भ॑ष्यति 
वा'* छार उ° | 

भट्टिः । 

निसनिःशेषेण तापे पौनः न्व न तापे षत्वम् | “दग्धे - 

कटेशा बद्हवो निषटप्नाञ्च तथापरे" भा. प्यार २२६ °} 

निष्टपति छवणंस् ष्यासेवने त॒ नघ तः निस्तपति स्व्यं 

छष्ोक्षारः। "यस्तु यये" निष्प्र गाङ्कोयं पिवते 
जलम्" भारच्यातु० २२६ ० घत्वे उभयतक्ञा यहम् | 

प्रपक्षे तापे विक्रमदेके तापे च “भाषस्तयोयाः 

प्रतपन्ति विष्णो!" गौता “दर्यः प्रतपतां शेष्ठः" 

भार वि ४२ शोर “भा्करात प्रतपिष्यतः'? मा व 

१६० ° ““हितीयखेव छं ख युगान्ते प्रवपिष्यतः"भा० 

बर २२ सर ! 

वि1-उन्तापवत् सर्वम् । “रविरविंतपतेऽग्यथम्"” भदः दीप्यते 

दव्यथैः पाणिं वितपते सेलरख्य पाथं वितपति सवर्थ" 

वितपतीत्यादि । “वितपच्चरातिम्"" अथ १२।६।४५ 

चम् +-शस्यक्तापे । “दत्त्वापि च घनं काले सन्तपवय्.- 

कारि” भा० शार १६४ अ! 

तप इ° तप-अच् । १सौप्रे ज्यं ाषाद्ाकक्रे तौ अमरः | 
“तपेन वराः शरदा हिमागमः?” माषः ।^ तपतं पत्ता~ 

वपिमेदसास्भराः” मेष "“"वपात्यये वारिभिर्चिता- 

मैः" कुमा० | किद्धित् कर्मोपपदे तापेः खच्च स्च 

श्तत्ताप्के परन्तपः भावे श्प | तपि च “खष्ड+ 

डा निरशना दशपञ्चतपा इमे" हरिव ४६ चअ०। 

-तपः(स्क)कर लि° तपः करोति श्वच वा विसगेख सः 

तपःकारके (तपसौ) २मत्द्मेदे एसी शब्द्रता०। 

स्त्रियां जातित्वात् ङोष । 

तपः क्ते शस लि° तपसः क्ञोथ' सहते खह-चच । इन्दर 
यसंयमादिकारके सपसिनि खमरः ! 

तपस्थली स्तौ &त०। काग्दां लिक्षा । र्तपसास्वलभाने च 
तपती स्लो। छस्य कन्यायां संवरणन्टपख' मायायां कुररा- 

जलभातरि । "(ततः संवरणात् सौ रो तपो छषवे करम्?” 

मा० खा ६४ अर | “वरणः खलु वेवी वपी 

नासो पवेभे तस्यामख लन्नं कुरः'" €५अ* | १७१ अ । 
तत्कथा ““खजजं न उवाच तापत्य इति यदवाक्यहक्गवा- 

| 
। 
। | 
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भसि भामिह | तद्द त्तातुमिच्छामि तापयार्थविनि- 

खयम् । तपतोनानक्ा चेषा तापत्या यत्ङते वयम् | 
कौन्तेया छि वयं साधो ! तत्त्वभिच्छामि वेदितुम् । 

त्ैशम्पायन उवाच | एषः स गन्धैः कुन्तीपुन्ं धम. 

ञ्जयम् | विसा लिषु लोकेषु श्रावयामास वै कथाम् । 

गग्खमे उराच । छन्त ने कथययियामि कथासेत मनो- 

रमाम् । यथावदखिचां पाणे! सवेबुद्धिमतावर । | 

खक्तषानद्खि येन त्वां तापत्या इति यद्चः'' | 

भ्य एष दिवि धिष्णरोन नाकं व्याप्रोति तेजसा। एतष्य 

लपतौ नाम बभृव षट घता | विवस्तो यै देवस्य सावित्य- 

वरजा विभोः । विदधता विष् लोक तपतो तपसा युता 

म रेवौ नारी चेव न य्वौ म च राचसौ | नापरा 
म॒ ख गन्धव तथा शपेय काचन | सुविभक्ताऽन- 

वद्याद्को सखखितायतलोचना । खाचारा चैष साध्वो च 

शुवेशा चेर भामिनो । म तखाः सदथः किञ्चित् विष 

लोकेष भारत {| भर्तार' सविता मेने खूपशौलयुण- 

शतैः । सख्याप्रयौवनां पश्चन् देयां दद्ितरन्त॒ ताम् । 

मोधसेभे ततः शान्ति" सम्बदानं विचिन्तयन् । अयच एवः 

, कौन्तेय ! कुद््णाख्डषभो बलो । ख्यं साराधयामाष 

न्टपः संवरणस्तदा | अध्य माल्योपडारादौर्मन्यैव 
नियतः शविः! नियमैरुपवासेश्च तपोभि्विविपरैरपि। 

शचर.ष्रम्षादो शविः पौरवनन्द्नः। अश्मन्त 

सखद्यन' पूजयामास भक्तिमान् । नवः लतन्न' धर्न्त 

ख्पेण सदशं भुवि। तपत्याः सद्यं भेने दयः 

सूषरणं पतिम् | दादुमेच्छत्ततः कन्यां तौ संवरणाय 

ताम् । ब्डपोत्तमाय कौरव्य | बिद्ुतामिजनाय च” | 

भा० आ" १७१ अर । 
1 

तपम ए वय-ल्यु । !ये` रमज्ञातकश्कत | भिर 

शक्तो भरकमभेदे श्यौध्रे च हेम०। १ कड 

६ सदराग्निमन्यष्ट्ते छययं कान्तामणौ च राजमि° । 
“पञ्चमः पञ्चतपसां तपनो जातवेदसाम्" भाणः। 

स्त्रीणां यौवने दसलजातावङ्खारमेदे म सा० द° | 

व्यौवने सत्वजास्तासामटातिशन्तिसख्यकाः । चखल- 

धाराः ष्य्,पक्रभे “विक्त लपन" मौग्म्"” 

दक्यादिमा विभच्य “तपनं प्रियविच्छेटे सख्मरावे. 

शोऽथ चेषितसिति" ल्ितम् | <खग्निमेदे पु 

५्ते जाततेदसः सवे कलमाषः कुद्ठमस्तया | ददन 

शोषणद्धौव तपन महवये। स्वाहाकारद्य विष्ये 

८०९. 

विख्याताः पञ्च वङ्कः" इरिवं ?८० च्य | {गभि पु* । 
"यन्नषाहाय दान्ताय तव्याय तपनाय च भा० शार 
श८६अ० शिवस्तुतिः भवे द्युट् । ?१तापेन° धरयिः। 

तपच्छछद् इ° सपनप्रियः इदोऽख्य । द्मनकटष्वे राजनि 
तपनतनय ४० €त*। शयभे रयघ्नायां, श्थमीदल्ते च 

स्त्रो रालनि०| ४के ५ पुखर च प° तपनदठतादयोऽषल्र । 
तपनमणि ए° तपनतेजस्को मणः । द्यं कानमण्ौ राजनि 

तपनाकजा स्त्री &न° । {गोदावरौनद्यां हेम० | रयसनायां 
च [ श्यमे ४कें ५ घयौवे च ए० । [नद्यां हेमच | 

तपनी स्री तप्यते पापमनया तप-ष्य॒र् छेष । गोदावग्धों 
तपनीय म मप-अनोयर । शख कमकधुस्तूरे च अमरः । 

^“भव्छानि वु तपनीयसंक्रभख्" भाचः। “असस, यन्तौ 
तप्नोयपीढम्"” रषः | खवार्ये क। तपनीयक सवे राजनि०। 

तपनेष्ट न° ६ैतर । ताश्व घातौ राजनि, । तद्खातोः द- 

्ं प्रियत्वात् तथात्वम् । 
तपस् न तप-खष्ठन् । खालो चनाकके दै श्वरन्नानभेे . अन्त- 

ग्याजिवब्राह्मयमाभेय दण्म् । श्लग्नावधिक- 
नबमस्याने ज्यो° शसाच्रमविह्हितकमेणि ४वेघल शजनके 
कभेणि । “तपोनानथनातृपरम्"' । ५ुत्पिपा- 
साशोतोच्या दिहन्दस हने । ६ चि्परसादडेतमते व्रननिय- 
भोपासनादिकिरंणि। ऽमौनादिवते" ८्कायेन्द्रियमनसां 
समाधाने €यास््नीयमार्गेण कावेन्द्रियमनसां शोषणे । 
१०खच्छ्र चान्द्राय्प्रजापत्यादिष्पे प्रायञित्ते | ११४ास्- 

विद्िततप्रशिलारोणादौ | १२वानप्रस्यख्ासाधरणधर्ये ॥ 

पच्च शारीरादिभेदाव् लिङ्घिम् यथाह ^देवदिजगुर- 
` प्रान्नपूजनं थौचमाजेवम् | बद्धच्यमह्िसा च 

शारैरं तप उच्यते| अतुद्धोगकर वाक्यं सत्यः 
भरियह्ितज्च यत् । खाध्थायाभ्यसनं चेष वाङ्मयं तप 
उच्यते । मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमाव्मविनियहः। 
भावसंशुद्धिरिव्येतत् तपोमानसषच्यते" गीता | तदपि 

सान्त्विकादि भेदात् लिविधम् यथाह “ह्या परया तघ्न 

तपस्तत् ल्िविषं नरः | चअफलाङाङ्खिभियुक्त' सात्विकं 
परिचक्षते । सतृकारमानपूजा्ैः तपोदम्भेन चैव यत् | 

- क्रियते तदिह प्रोक्तः राजसं चरम वम् । भूक्ाहेया- 

अनो यत् पौड्या क्रियते तपः | परष्योत्खादमाध' वा 

तत् तामसखदाद्नसिति” गोता । {रभनड्न्द्रियाणानै- 

काप “मनसदेन्द्रियाणाञ्च दकाय परमनपः" 

इ्युक्ेः४जनोलोकाइङगं स्वे खोकभेरे | “तस्योपरि तपो- 
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शोकस्ते जोभय उदटाद्भतः | वैराजा यलते देवा वसेयुदेव 

पूजिताः । वा्ठरेवे सनो येशं वा्वरेवाऽपितक्रिवाः । 

लपखातोष्य गोविन्द्मभिलाषविवजजिताः | ते तपो- 

लोकमासाद्य वसन्ति विजितेन्द्रियाः । शिलोञ्करढत्तयो 

थे 3 दन्तोल्ष्डलिकाञ्चये। येऽग्सङुष्राच नयः शोणं- 

पणाशिनश्चये। योभ्म पञ्चाम्नितपसो वांद स्यख्डि- 

खेशयः । हेमन्ते शिशिरे वाये पन्ति सलिले चपाः | 

कञथायनोरविन्द् खच ढभिता यतयोऽपिवन् । वाताशि- 

नोऽधिकुधिताः पादाङ्कुटायभृष्, शः । चद हस्ता 

रविडशस्े कालिस्याननिखलाः | मै वे दिवा नि- 

शच्रासा मासोच्छासाश्चये परे | मासोपवासं क्वनि 

खातुम्प्ांखनत्रताञ्चये | त्वन्ते तोखपानायेये षणमा- 

जोपवासका+। ये च वषौनिभेषा वे दषघाराम्ब्त 

भेकाः । स्याणुसास्योपसंप्ाप्ना ग्टयकण्ड तिसौ ख्यद्ाः । 

जटाटवीकोटरान्तःकतनोडागडलाच्च ये। प्रद्ध्द् 

बलमोकाङ्गा्च ष्डायुनद्धास्थिसद्चयाः। लताप्रतानैः 

परितो वेदितावयवाञच्चये। शख्यानि च प्र्ट्ानि 

यदङ्घषु महोपते। द्त्येतेनि यसय ठ क्तिटात्मानस्तपो- 

घनाः । बद्यायुषस्तपोलोके ते वसन्त्यङ्गतोभयाः | १५ साचे 

मासि ““तपाञ्च तपखच्च भेशिराटद्'” यजु, २७।२४ 

तपसे त्वा'" यजुः ७।३० । तपसे भावाय | तपति शर्य 

यत्र अञ्न तपाः” बेददौ °| तन्न हि उत्तरायण प्रहत्तौ रथेः 

प्रखरकरता अतएवाह “मकरे प्रखरो रविः | १६घमे' 

^“विनाप्यख्जद्लं मृषणुरि जाये तपसः घतः'" माघः १७नि- 

यमे “समाशिमास्याय तपोभिरात्मनः'› नि शस्य चेनां तपन 

कनोद्यमास्' “तपः क वतसे क च तावकं वपुः" कलार 

५तपषा किल्विघ्ं हन्ति विद्ययाऽच्छतमञ् ते वेदान्तप* । 

“तमेतं बराह्भाणा विपिदिषन्ति कदा वचनेन यत्नेन तपसा 

नाशकेन'? तिः | ` ब्रष्ह्मणख तपो ज्ञानं तपःत 

रक्त णम् । वैश्यस्य तु तपोवात्तां तपः खूट्रख्य सेवनम्” 

तपच्चयोगसाघनं क्रियायोगमेदः यथोक्तं पातश्खर भाष्य 

विवरखेष “"दपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः 

ष्र०। -पातेवक्जिनो योगः सिद्धयति खनाद्कर्भक्त शवा- 

सनाच्िता प्रत पस्यितविघयजाङा चाशुद्धिः नान्तरेण 

तपःसम्प दमापद्यते इति-तपर्न उपादानं तद्धित्तप्रसादन- 

भवाधमानमनेनसेव्यमिति मन्यते"? भा० | ` व्यतिरेक- 

. श्ष्छेनं तपस उपायत्वसाह नातप्रख्िन इति तपसो- 

वान्तरब्यापारश्चपायोप्योगिनं द्शैयति नादि 

कर्षयति | खनादिभ्यां कसक्तो शदासगाभ्यां चिता अतएव 

परनयुपस्यितह्पनतं विषयजालं यच्छा सा तथोक्ता । 

ऋअशुदधोरजस्तमःससद्रोको नान्तरेश्य तपःसमभ्भेदमापद्यते 

खान्य नितान्तविरलता सक्भ्दः ननुपादौयभानमपि 

तपो धातत षम्यहेदतया योगप्रतिप्कच इति कं 

तदुपाय इति। खत ्याद्ध | तद्धेति तावन््राल्रमेव 

लप्रशचरणोयं न यावता धातुपरैषश्चमापद्यवद्त्यर्धैः"” 

विवरणम् । १ट्खस्नौ तपोजाः । 

तपस ० तप-आअसच् | !्टय्ये २ चन्द्र लिका०| शने सिन्कौ 

तपसो मूत्तिं ए*चतर्भन्बनरे च्याद्किरसे सप्नभिभेरे तपोटति 

शब्द् द्यम् । [तख इतरतपद्यादे धित्वात् तालम् । 
तपस्तक्त ^ तपस्तक्चति तच-अण उप सर । इन्दर हेमच० | 
तपश्यं तपः करोति तपड+अतौ क्य अक चेद. | 

लपद्यति `छतपस्छोत् आनपसीत् तपा | “ख्यायः 

तपखन्तमधित्यकायाम्*” कुमा० | मः 

तपस्य ए तपसि साध यत् । शफाजयने मासि अभरः। 

€तपाञ्च तपखच्च चिरात; यञ्*१५।५.७८.तपद्याय त्वा* 
।१५२अक् ने तद्ध फालगुन नः नेशत्वात् तथात्वम् | भावे ख| 

तपद्छा । श्तपश््थायां स्ट; ¦ पलि भवः यत् | $तपोभवे 

वरि “च्िवयाङ्धेत् तप्खभ्योऽद्भवः खाडा' काल्या. 

श्रौ २५।११।२८] तप्य-भाप चज. । ५तपञ्रथे ६० । 
^अथाद् बुदधिरभवत्तपये भरतम" ! भा आहु €ऋ०। 

ताम सनो : दै षतलसेरे ४० पतरं च व प्रवच्छानि तामस 
मनोय } उलि्पद्धः पतपालपरोरुलस्तपोऽथनः । 
तपोरतिरकलमासतन्वी घन्वौ परन्तपः") हरिवं* ७० 

तपस्यामत्स्य ए'स्त्रौ (तपसौ) । भद्धमेदे शब्द्र, । 
तपख्िन् लि* तपस्+अस्तयथे विनि । १ तापमे, र चान्द्रायणा- 

दिव्रतधारिखि,श्यनुकम्पःे दने ५प्रशस्ततपोयुक्गो च। 

स्तयां ङ्गेप कि किं व्यव्तिन वेद्ध तपखिनी 

खा सा° द् | नवप्रद्छतिर्वरटा तपस्विने” 
- नैष | ¢कस्तपस्लिविथिद्धेष चादर किरार । 

“प्यं साणमटग्याग्निप्रय् दुयातेस्त पस्विभिः"” रषः त~ 

पस्छिभ्योऽधिको योगो" गौता नारदे पु* शब्दरता 

ॐतपच्यामतृख्छभेदे शब्द्र० । ए्टतकरञ्जटत्ते प° € चटके 

षसत्रौ राजनि° स्यां जातित्वात् ङष । १०जटा- 

सास्यां ११कट् रोहिण स्तनी रेसलर गौ ° ङीष । १२म- 

हाश्रारवणिकायाः स्त्री भावप्रण इहरिवंशोक्तं चत्धमन्वः 

, न्तरे काशे {३ भिभेदे तपोष्टतिशब्द् प्रमाणं दशनम् | 



तपो 

नि भागवतोक्त द्वाद्मन्वन्तरे १४सप्रभिभेदे तपोमूसिशन् 

प्रमाणं टदशगरम् । 

तपखिपल्र ° तपख्िप्रियं पलमख । दमनके राजनि° | 

तपाव्यय इ तपस सोद्मखान्ययोऽवसानं यत्र काले । 

$्वषघाकाले “तपात्यये वारिभिरुच्तिता नरैः" । कुमा° । 

^तपात्यये पुष्य फले रूपेतं मह्धावनं राद्रपनिदद्भ” भा 

वर २8 आभ] ६त० | रप्रो्मख्यावसाने च| 

तपान्त इ० तपस्यन्तो यत्र । धर्षाकाले ५ववषे शरव्य 

तपान्ते जलदो यथ!" भार भीर ५४ अर |: ६ैत०। 

शसौरदयावसाने. च । 

तपित लि* श्वा" तप-दाद्ेक्त। तप्ते दिर्ूषकोषः। 
तपिनी स््ली नदोमेदे शब्दार्थ चिञ। 

तपिष्ठ लि खतिशवेन तप्ता तप्.+स्बन् दणोरोपः। 

अतिशयेन तापके । (“तपिष्ठेन शोचिषा यः चराः? 

० ४।५।४। 

तपिष्णु लि तप-बा° इश् च् । ताप्रकन्त रि तपने । ^मह- 
ला तपसा देवस्तपिष्ण्,:' सेवितो सया । प्रोतेन च्चा 

विभुना यये^णोक्तस्तयाऽनच !” भा शा. ३२० च. । 

तपौयस् लि° अतिशवेन तप्ना तप्र +दयद्न् दणोलोपः। 

श्ट तप्नरि श्तपस्याकारके “अतप्यताख्िन् किल लोक- 

तापनं तपस्तपौयांस्तपतां समाहितः" भाग० २।६।९। 

तपु त्रि तप-उन् । एतापके (“तपोष्पवित्रं वितं दिषस्छदे'" 

ऋ० ६।८१।२ ““तपोः शत्रणां लापकस्छ? भा० । ताप 

युक्तो श्तप्र च । ^“तपयैयुस्तु चररग्नि वा इव ऋ 

७।१०४।२ तपुक्तप्नः?” भा” । 

शसषुषि तिर लप-उसिन् वेदे नेकारखख इत् | तापके। 

“व्रह्महिभे तपिं डेतिमखख" ऋ १।१०।१७६६।५२।९। 

““तपुधिस्तपतेन्ं ति हन्तेः” निरु० ६।२ च्ियां लदि- 

कान्तत्वात् बा डेध । २ क्रोधे स्त्री निचय, । क्रोध 
चित्ततापकत्वात् तथात्वम् । 

तपुस् ए* तप-चि । शय्यः ६ अम्नौ च उशा० | शतापयुक्तो 

$तापये च लि°। “तएजंन्ध्र! यो अदभरुक' ० | 

९६।१६ हे तएज म ! तप्य मानरश्सियुक्त ! आग्ने }” भा० 

^ पुरपाभिच्छं भिः | १०।८७।९३। “तपुरखाभिसूप- 
नयोलासराभिः' शार ^तपूषि तख दाजनानि सन्तु” 

कर ६।५२।९ 

ल्पीज लि तेपषः तषद्यातः अम्ते वा जायते जन-ड । $तप- 

व्याज्ञाते र्अग्निजाते असप शनी “रीं सपस्तो सम 

{ २२३३] तपो 

तपोजा अपि गच्छतात्” कऋ० १०।१५४।५ “वाचो 

बन्बुश्तपोलाः”" यजु ११६ “वाचो बन्धुः वाणा 

बन्छुभताः “यावद पराखेष्वापो भवन्ति तावदाचर वद्तीति"” 

शुतेः ^खापोमयो वारिति"" सामणश्ुतेश्च । तथा तपोजा 

तपःशब्द् नात्राग्निरुच्यते तपसोऽग्न जौतास्तपोजाः 

अग्ने धूणो जायते धूमादभ्वमभ्वाह षटिरग्न वा शता 

जायन्ते तस्मादाह तपोजाः” इति खतः “वायोरग्निरम्ने ~ 

राप" इति शतशव्रा° ५।३।५।१७। खत्यन्तरात्" बेददौ° 

तपोदान न तप इव दानमन्र । तोर्धभेहे । “इयतो 
कलिल रुचे" प्रकोत्तितम् । सिन्वृत्मस्तपोदान 
जम्ब मागेमथापि च'' भा" आहु १६५ चअ | 

ठवपोधन लि* तपोधनं यद्ध । तपोमात्रकारके १तपखिनि | 
“तपोधनाभ्यागस म्भ वाद्: साचः तदृप्रियत्वात् २दम- 

नकडक्ते ए" राजनि० । र्ण्डोरौटचते स्त्री मेदि° । तप 

एव घनम् । 8तपोष्धपधघने न° । “यत्, तावद तिक्रान्" 
घमेहारं तपोघनम्"। भा"आलु०५२अ०। तपोधनं मलयं 

यद्ध । ५ तपरा लभ्य खवर्गादौ लि "श्षैरल्नवरः सलग 

चारिजातस्तपोधनः'” हरिव १९८ च्९ । 

लपोध्ठति ७० तपसि शतिशखन्लोषो यद्ध । $तपोरते तपखिनि 

चतुधेमन्वन्तरे रेभाभेवे सपभिभेदे “चतूर्थे चेव सावं 

कपीन् सघ्न निवोध मे" इतयु पकरमे “टातिवेसिषषेख 

आत्रेयः चछतपास्था । चआाद्किरास्तपसोमन्ति लपस्ली 

काश्यपस्तया । ` तपोऽशनञख्च पौलस्यः पौल 

तपोरविः-। भाषः. सप्नमस्तेषां विच्ेषस्तु तपोशटतिः” 

रि वं° ७ ० । 

तपोनिधि ए तयो निधीवतेऽस्िन् नि+षा-खाधारे 

करि उप स तपोनिधिरिव यद्य वा| तपोधने 

तपखिनि “विधेः सायन्तनख्धान्ते स ददथे तपोनिधिम्" 

रषः । ^“पतत्पतङ्गप्रतिसस्त पोजिधिः"” भाषः | 

तपोश्वत् लि° तपो निभत्ति म--क्रिष् ठक् च ६ैत०। तपोधा- 

रके #+खर्गे तपोष्टतां राज्ञन् ! फलं षग्यसख कमष्:'? 

हरिवंर ८० | 

तपोमय लि लपःप्रचुरः तपःचष्व्यपदायीलोचनं 

तदाल्मको वा तपरम्+सयट् । $नपःप्रच॒रे रकषटव्यपदाधेा- 

खछोचनात्मके परमेश्वरे पुर, “लयोनयोधर्मसय- 

स्तपोमयः'” भाग १।४।१९। स्तिया डप् | (भविष्य 

` बदरीं ष्या छनिक तपोमयौम्” हरि वं ९६४ अ । 

“इपच्यू परि तत्रापि गतिस्तव तपोमवौ" ७६ च०। 



तप्त [{ ३२३४ }] तप्र 

तपोमूर्तिं प तपः खालोचनमेद् एब स्तिंरख + तपः 

प्रधाना सत्तिरषय वा ।१परमेश्वरे र्तपख्िनि च । शट 

सावर्णिद्ध्पतामसमन्वन्तरे सप्रभिंमध्ये श्कधिमेदे च 

“कष्य तपोत्तिं लपखमरम्नोधरकादयः'" भाग०८।१९।१९ 

तपोमूल लि° तपो मृलमख्य । १तपो हेठके खगांदौ तामस्य 

मनेः २ पुत्रभेदे ए" तपस्यशब्द् दश्यम् । 

तपोरति नि° तपसि रतिर | !तपःपरायये तामसमनोः 

पुत्रभेदे ए० तप्खशब्द इश्यम् । 

तपोरवि ए तपसा रविरिव । ग्य तुल्यतेजोयुक्ततपस्लं 

चतुर्धमन्वन्तरे पौलद्े सप्र्धि मेदे तपोष्टतिशब्दे दणश्यम् । 

तपोलोकं इ° तपोनाम लोकः । जङ्ध सवेषु घप्र लोकेष 

भवनभेदे तपःथन्द दृश्यम् । स च भृमेखलतष्कोटि 

योजनोपरि वन्तंते। “चतःकोटिप्रमाण' तु 

तपलोकोऽच्ति भूतलात् । उपरिष्टात् चितेरौ कोटयः 

सत्यनोरिमम्" काशौख० २९ व° उक्रः। सच विराट् 

एरुषस्य स्तनहयद्ूपेण कल्पितः यथाह भाग° २।४। 

९९। “भूर्लोकः कलितः षड्धा भुषोलोकोऽख नाभितः । 

दा घ्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः । सीवायां 

जनलोकोऽख्य तपोलोकः सनहयात् | मद्भिः स्य | 

लोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातमः”? 

तपोऽवट ए" तपसोऽबट इव । ब्रह्मावत्तं देशे निका° | 

तपोवन न* ६० । १तापसरेव्य वनभेदे, “वधृभेक्गिमतो 
चेनामद्धिः सासातपोवनात्" तपोवनाडत्तिपथं गताभ्याम्” 

रघः । २तन्नासके नोर्धमेदे च| 

तपोऽशन ए० चदुधमन्वनरे सभभिमध्यं पौलस्त्यो ¶कधिभेदे 

नपोषटतिशन्द् श्वम् । रताभसख मनोः ` एवभेदे तपस 

शब्द् दृश्यम् । 

तप्त लि तप-क्र | दग्धे रतापयुक्तो च हेमच० | “तप्र 

पयति दध्यानयति सा वैशवरेव्याभिक्ता भवति"? शतिः । 

“स तप्रकात्तं खरभाखखराम्बरः''माघः | 

तप्रकाञ्चन न° कभ । अग्निषंयोगमेदेन विमले काञ्चने । 
५तप्नकाञ्चनवर्णाभां छप्रतिषां लोचनाम्” इगाध्यानस् । 

तप्तकुम्भ ए° तप्रः कुम्भो यब्र । नरकभेदे ततृखद्प' यथा 

“अतःपरं भौमतर' तप्रकर्भ' निबोधमे समन्नतस्तप्र- 

कुमो वद्किज्वालासमाहतः। ज्वलदम्निचयोद, 

नेलायञ योपूरितः” भाक एु° । 

तप्तक्त छ न° “षट् पलन्तु पिवेदम्भस्त्िफलन्तु पयः पिजेत् । 

पलमेक' पितरेत् सपिस्तप्रलष्ट्रं विधोयते""खुक्तो व्रत 

भेदे, ˆ"पयोषटतखदक वायुः तप्र प्रतिननव्रहं पिबेत् र 

तप्नशच्छ्र इति गौतमोक्ग: प्स््रमपि । 

“तप्रगच्छर चरन् विप्रो जलक्तीरषटतानिलान् | प्रति- 

लय पिजेद्ष्ान् सकतृस्तञायो समाद्हितः' महुः | 

तप्रानिलपानन्तु तप्रच्ीरवाष्पपानसम् । रश्तद्ठादथाडह 

साध्यम् । जलादिपरिमाणष्ठक्तः ब्ह्मएराणे “तप्र 

लच्छ्र बतं करन् यहं सायं पिवेच्छ्चिः। षट्पलानि 

छतप्रख तोयद सुसमाहितः । प्रभाते ब्रौखि इग्धसख 

छतप्रख पिवेत् ल्रहम् । पान तख तप्रख भध्याङ् 

लिदिनं पिबेत् | वायुभचस्त्य्ं चान्त्यः निदंेत् 

पातक दिजः" याश्चवल्क्यः | ^“तप्रत्तीरष्टताम्ब॒ना 
मेककं प्रत्यहं पिबेत् । एरात्रोपवाससतु तप्रश्छरसतु 

साधनः” रएतद्धतुरह साध्य तप्रशच्छरम् प्रा पि०। 

तक्षपाषाणक्ुण्ड प° नरकभेदे नरक्शब्द् दयम् । 

तप्माष ४° तश्न' माष्मितं दछव्णादिक' यत्र । 

दिव्यभेदे । तददिधिः बौरमिन्ोदवे द्थितो वथा 

तत्र॒ पितामहः ^तद्नमाष्खय वच्यामि विधिश्द्करणे 

शभम् । कारयेदायसम्पात्र' ता वा णोड्थाङ्कुखम् | 

चदरङ्कलखातन्तु ऋ्टण्भयं वापि मर्डलम्” | कर्ष- 

सोडा प्रभितं भर्डलं ययं मणडलाकारं वनुं ल- 

भिति यावत् | रएतादशं पाल" ततेलाभ्यां पूरयेदि- 

त्याह स॒ एव ^पूरवेदुषटततेलाभ्यां पलर्वि"शतिभिसु 
कत् । छवः भा्कन्तद्धिन् छतप्रो निःचिपत्ततः। 

क्ुष्टाङ्कलिसलेन तप्रमाषकशदधरेत्" दति । छवयेमष- 

कद्कपपोडगां प्रमाणम् | पछ्वयंयहणं श्टप्यमाषनिड- 

चत्वथेम् | तन्द्राषपरिमित' हिरण्य" तारः वा पिष 

शत्य निःचिपेत् | अङ्क्ाङ्गुलिमलेन श्यङ्कढतजनीम- 

ध्यमाभिरित्यथेः | द्दञ्च तप्नमाषोो्रणम् प्राङ्वा 
केन ततैलयोस्तापे समारब्ये धर्मावाहनादिशोध्यशिरः 

पल्रारोपणान्तः सवेसाघारणं कमे विधाय “त्वमग्ने । 

वेदाश्चत्वारः” इत्यादिना अग्निदिव्यप्रकरणोक्तंभ मन्त्रे - 

स्वाभिमन्त्य कारयितव्यम् शोध्यस्तु यान्नवल क्योक्तं ग 
“त्वमग्ने | सवैभतानाभिव्यादि” मन्त्रे णाभिभन्त्य तप्न- 

साषसुकरेत् । अतएव ठहस्यतिः ^सखइरेत्ते ल्टताव् छत 

प्नात्तप्रमाधकमिति" । कल्यान्तरमाह ख॒ एव “सौव 

राजते तान्न वायसे समयेऽपि वा । गव्य रतद्पा- 

दाय तदम्नौ तापयेच्छ् चिः । सौवर्णो राजतौ ताखी- 

सायसीं वा एगोभनाम् । ख्लिेल सढद्धौतां प्रचिपे- 

त = क्त 

॥ककण्काका कक क 



९५ का० भाग ७. 

तप्त { १२३५ तप्र 

त्त्र सद्िक्ास् | भ्वमहोचितरङ्काखे हानखस्परथगोशरे 

चटत्कारसवोषकनिति?) | ततः परीचद्द्भपयेन 
साधारणं प्राङ्ाको धर्मा्राहनादिपलारोपणान्त 

कमे शला तस भिमन्त््रेत् । सन्तरस्तु तेनैव दशे तः “तत- 

चानेन भन्त्रोष्य सशत्तद्भिमन्त्येत् | परं पविव्रभतं 

त ! लव यन्नकरसंघु दह पावक | पापं स्वं हिलथोतो 

भवेति च” । ततः प्राडविवाकः ओोध्येन “(त्वमग्ने | 

मन्त्रे याभिमन्ल्रणं कारयत्वा सपैभतानाभिन्यादि 

इद्रणं साहयेदिन्याह स पय (उपोणितन्ततः स्ञात- 

सादरेवासःसमाटतम् । स! हयेन्प टिकान्नान्त॒ इतमध्यग- 

तान्तथा |. प्रदेशिनीं च ` तद्धाय परीकेुः परोचक्ताः" 

दूत | अन तजजन्दौष शद्रिकोद्धरणं कायं" तद्या 

परीक्ाभिधानात् पश्चहयेऽपि शुद्यवधारणोपायं इङ्स्म- 

तिरा “"क्रराग्रः योन ध्यात् विषफोटो षा म 

ज्ञायते। शुद्धो भवनि ध्न्य पितामडङ्वचौो यथेति" 

कालिकापुराखेऽपि "नन धुनेयुः करापन्तु यख रक्त 

न जायते। विस्फोटाद्यैस्तथा दोषैः स श्ञ्जी यश 
नोहृतमिति" | रक्त रक्ञवषयम् । यदख्छ कराम विषो 
टादैर्नदतमित्यन्वयः | पितामहोऽपि “श्वद्ध विसूफो- 

टकानद्युः शद्धोऽसावन्ययाऽशुविरिति" । 

तर्डलपरोच्ाश्द् खचिकं दशम् । 

त्सुद्धा सतौ वेषः चरीरधाये'ऽग्नितप्रघाठमयचदराज्ञतनग- 
वद्ायुधगचिद्धे तद्विधिः इरिभक्तिविलासे ५ विल्ासे। 

“खाषाद्श्ुक्लदादष्ट हरौ शिशयिषौ शति । वैष्णवः 

पारणं छत्वा तप्रषद्राञ्च घारयेत् । ब्राह्मणः चच्रियो 

ष्यः श्यूददकान्तितङंये | कुरच्रात्मापेणं तप्रहद्राभि- 

टे हमङयेत्”” । तप्रसद्राधारणं वारा तप्र्दराप्रसङ्ग 

^चक्रादिधारणं पुसां पर सम्बन्धवेदनम् । पातित्र्- 

निमिनत्त' {ड बलयादिविभृष्मिति?? । तब्रद्रा 

धारफन' वायुपुरा्े “अग्निनेव च सन्तप्नः चक्र- 

मादाय वैष्णवः । धारयेत् सवणानां इरिषालोका 
सिद्धये" । बरह्माण “शत्या घातुमयीं ख्रां तापयित्वा 

स्लिकां तनम् । चक्रादिविद्हितां भूष धारगेहष्णो नरः" । 

नारदीयपञ्चराव्रे “दादशारन्तु षटकोणं वलयत्रय- 

संयुतम् । इरेः देनं तप्र धारयेत्त, विचक्षणः । 

सौपं च श्रीभगवद्गस्ड्संवादे तप्रसद्राप्रकरण्ये 

“"गर्काद्चविपभेतेय सवेवणेष्वयं विधिः विप्रो वा 

चत्रियोषापि वैण्यः खद्रस्तयेषु च" । पाद्मो ““कग्निहोनं 

८१० 

यथा नित्य बेदद्याध्ययनं यथा| नाह्मणख तथेबेदं 
तप्रचकरादिधारणम्” । किञ्च॒ ततेशेत्तरखण्डो चरो 
भिवोमासंवादे ˆ 'शङ्खचक्राह्नं कययांदुनाद्धष्यो बाड्ध- 
मृषयोः । ताग्निनेष सन्तप्य सर्वपापापलुन्तये" ।८' चक्र 
वा शह्कचक्र षा तथा पञ्चायुधानिवा। धारयितवैव 
शिचिवदुबह्मकमं समारभेत्” | तदकरणे निन्दा तत्रैव 
^ खष्टत्वा विधिना रकरः बाह्मणः प्राज्तो भवेत्| 
न॒ तश्च कतुसद्क्िखः। 
सबेदधिदोपापि सवदधास््रविश्ारदः। ष्त्वा 

विधिना चक्रः ब्राह्मणः पतितो भेत् । तपने 
मेवाद्नं कयात् ब्राह्मणस्य विधानतः | यौतकान्तीदि 
सिद्धय" भन्तसिङ्ैय तथेव च | इरः प्रजाधिकारा्ः 

किद्धिदञ्रोवाद्पि 

चक्रः धाय्य" विधानतः | वष्णवत्वस्य विद्यमथः भक्ति 
सिद्धय भिरेषतः। 

चक्राद्यस्तथा। ब्राह्मणस विशेषे वैष्णवस्य विगेषतः” । 

तयश्च “यो इदे चणो तमो रेधम्ममहतिष्ठमामोऽग्निना 
चक्र धत्ते | अग्ने सहकारः षरक्लारो नेभिन्धे^मिना 
तप्रतचः सायुज्य सलोकतामाभोकीति" | चक्रः 

जिभकन्ति वुधाभितप्न बलं देवानामखूतख विष्णोः | 

स एति माकं डुरितं विधूय विशन्ति यद्यतयो बौतरागाः* 

दति । ऋक्परिथिषट ““अतप्रतहनेतदासो अचर तेऽद्ूता 
सह इदहनस्तत् समासतेति" यज॒भि शबेदीयाश्चलायन 
शाखायाञ्च | ̂ प्रतदिष्योरलचक्रो नप्र लश्राम्भोसिं 
वत्तं ते चरैोनद्राः । सूले वाज्ञोडश^धतेऽग्धे एराणाशिद्ा- 
भ्यम्ये तप्रान्यायुधाम्यपेयन्ते"” इति। न्द् ऋक् परि- 
शिष्टो “खहोषाच यान्नबरलक्यस्तत् पमानाक्हिताय 

पेमृणः हरिं भजेत् । थो कभ भौ रेषेभ्ा यङ्ग ष्वग्नि- 

खपवोतादिवह्धाव्यांः शङ्कु 

माधत्ते” दति) शतपथो तिः व्यथप्ैपरिशिष्ट 
तप्रचक्रादिप्रकरणे “देवासो रतेन बाना 
चदथेनेन प्रयताः स्लनसायन्" | ^येनाद्भिता 
मनवो लोकद्धष्टि वितन्वते ब्राह्मणास्तदष्- 
न्तीति" । पाद्मो तप्रहद्राप्रसङ् िष्ण् चकराहितं 
विप्रं पूजयेत् सर्वकभ्प्रखि। विष्ण्चक्रविष्ी- 
मन्तु प्रयत्नेन विजयेत्" । भारदीये “तद्रस 
प्रसङ्ख शभश्रोलष्यचक्राह्कविहीगगानेः श्कथानतग्यः 

एरुष्योऽथ नारो, । दषा नरस्तः षपति! श्वाशाः 

श्लात्वा समचेंद्रिमद्गः सदयः" एति। वह्धचवेद्गटाचारय 

पादुप्ष्टतिभि्तेः। तयः खरतयोहात् विख्याता 



तप्त [ ३२१६ ] तप्र 

श्द्धिता; पराः अतयव गदनादरे दोषाः पा 

५“ तप्र्क्राङ्धितं इषा ये जिन्द्न्ति मराधमाः | खवलोक्य 

शख तेषा च दित्यवनोकयेत्" । आग्निपुरा्ये च दथरं 

प्रति इतपुमविप्रावलापे । " शिलाबुदधिः कता किंवा प्र 

` तिभायां इरया | किं भया पथि दष्ट विण्भक्तख 

कहिं चित् | वन्दा ितदेषष्य चेलखा मादरः कतः । 

बेन कसविपाकेन दुलशोको भभेदशः” । खथ तद्रशद्रा 

चारणमाङल्यः शोप (“अशुचि्ां्यनाचारः 

बेधसेवरहिष्कातः । पतप्रणद्चचक्राभ्यामङ्कितः पन्ति 

धावन” । वाराहे तप्ररद्राधारणप्रसङ्घ “न्ड च्छदेथे 

शभे वापि चक्राहमो यल लिति । योजनानि तथा 

जीखि सभ सलं वदुन्धरे }। नह्चाण्छो “आदु, 

ध्यैः सदैखापितेः खतह' यदि । किद्कवेदष्णयो यन्तु 

श्च याति परमां गतिम्" | पाद्मो च “खग्निः 

सप्र पित्र त्वा त बाह्कनलयोः । त्यक्ता यमपुरं 

चोरः याति विष्णोः पर पद्म् । ताग्नितप्नचक्र 

शरोरं यद्ध चिद्कितम् । नेन तोर्धानि यन्नाञ्च लभ्यन्ते 

मातर संशयः | आभ्नितप्रन चक्र ब्राह्मणो वाह्धस्- 

खयोः | अङ्कयित्वा जपन्दन्त्र संसारान् मोच्चभाम्भवेन् । 

खम्नितप्नोन चक्रोण बाच्धसलेष लाच्छ्छिताः | ते स्वे 

पानि क्ता यान्ति विष्णः पर पदम्" । 

किच्च खपरालता लहाक्ानो विष्णु चक्र लाञ्िताः। 

विष्ण् सिद्विहोनास्तु प्राज्ञता: पतिताः खता; । इति 

खन निरेचवचनं निम्लं सद्भरनाडतम् । षूं यद्धतत् 

म्यम् विध्यभावाद्ना शेतततृपरम् । अथ । 

^तद्नच््ाघार णाथ खुपकारेसतु पञ्चभिः | शष्णमभ्यश्चयं 

शपू ज्य चक्रशङ्कौ तथा तपेत् | तनन भन्त्रः“छद्थेन | नमन्ते 

ऽस्तु पाञ्चजन्य! नमोऽस्तुते इति | खग्निमभ्यच्यं सखेन 

इत्य! चाच्धाछ्तोः लतो | चक्रशङ्खुगदादीनि थस््ना- 

शटण्नौ प्रतापयेत् | तत्तन्त्र रथावाद्य ताग्यभ्य्य 
प्रणम्य च । गख" कष्णद्च सुवन्द भक्ता विन्नापबेदिदम्। 

उच्छिष्टो भोलनादेव किङ्करः शरष्यायतः। तप्नच्कर- 

गद् दनि तवाक्तानोश धारये" दति । अथ चक्रादीना 

मावाङ्नादिमन्त्ः.) ओः सनो भगवते वाश्धदेवाय- 

जिश्रांधितश्ककरिएष्वजायं भगवन्नारायणकराम्भो दष 

साधंइष्ठंखिताय | “णहि त्व शङ्ल्तार चक्रराज 

छेदेन । | यक्षभागं प्ष्डह्भख पृजाद्धव नमो नसः 

शरो भजो भक्षत पाञ्चजन्याय विष्णु यद्चाय श्रीरधोर- 

ध्वन्याषुलोढतकौरवगाह्हिनोनःवाय लिरखाद्क्िण्णावस्सौय 

लिप्रथस्ताय । ण हि पाञ्चजन्य | त्वः नारायण्कर- 

स्थित | | यन्नमागः प्रण्ह्भुल् एूजाद्धौव नभो गथः। 

म्नो र'ण्ंम्न नं पाञ्चजन्याय नमः। शो" भगवते 

खड्गाय नन्द्काय न्रौलोक्यपविललाय जवपिने सकल 

सराच्रचन्द्रोनेनोत् पलाद्धिंताय । रडोदह्ि खष्ग 

रब! लः मन्दूका घ्राद्धिंत । यन्चभागं प्रन. 
पूजाद्धोव नमो नमः| चो खड्गाय ममः| चोः 

नमो भगवत्यौ कौमोदक्धो भगयङ््ारकवाच्चरेव जावि 

ताये | णुद हि स्व' गदे ! रेष ! कौ मोदक्यायुेशवरि ! 
यन्नभागं प्रह्कसखर पूनाञ्चेव नमोनमः | शथराय 

शाङ्गाय नमः। इति । खथ धारणमन्त्ः | चदन ! 

स्ाध्वान | ययेकोरिसमप्रभ | । अत्तानाग्खद्य मे नित्य 

विष्णोम्मागे' प्रदेय । तथा । पाञ्चजन्य ! निजध्वानध्व 

शलपातकषद्चय ! । पाहि भां पापिनं घोर' संशारा््थ॑व- 

एातिनस् । इल्यषञ्चारयन् मन्त्र" दचिष्णादिक्रमे् 
ठ। मू कलयोचकरपूरौण रष्णण््ाणि छारयेक् 
कलंबादिपरीवारान् निजान् सच वैष्णवः | भगव- 
व्यपेयन् तप्नखद्राभिस्ताभिरङ्कयेत्”” । तवा च वाराहे | 
“अद्वये तप्नचक्रादैराननोवाहमलयोः । कलनापत्य- 
ष्य्यषु पञ्चादिष् अ म्ये" “किञ्च च्यायसं विधिवत् 
कत्वा षञ्चायुधविघानतः| तत्तन्त्र भस्त्र 
प्रतिष्ाष्य एयक यक् । ल्लटे च गदा धाया 
मृन्निं चापं शरन्तथा | नन्द्शश्चेव इनमध्ये शङ्खचक्र 
जये” । किञ्च । " 'दच्चिष्ये ठ छ विप्रो विष्ट्या 
दभन् । ष्ये च शङ्कुः विश्ययादिति ब्रह्मविदः 

षिडः” । अध चक्रादिपरतिकति दृष्यम् | चवप्रश्चपञ्च- 

रान “शौव रजतं सालः कांलणायकनेष वा | 
अक्र" छत्व छ मेधावौ धारयेत् षिच्च इति । 

एवभेव प्रनोधण्यां हादग्धां भगवत्परः । तद्वष्दरा भवं 
धायं हारक्षायां वियेषतः" 

तच्धिषेधकवाद्वयानि वैष्णनेतर विषया ति वेष्वा भभ्वन्त 

ऋआन्तौस्तु सिव, तिषिङदवत्वात् तत् नाहुतिषन्ति 
विश्छरभयात् नच्ितनेधवाक्यानि नोदक तानि। 

तघ्तवालुक इणतप्रा वालुका यब नरकमेदे नरकणब्दः ण्डम् 

त्तरहस न° कम्म “ अच समा० । बदन, र हःसानमेहे । 
तप्तरूपक न° नित्यकमे° शदधरजते राजनि. । ` 
तषशूमिङुण्ड ए" तपा चक्ति: चौ ह्रनिना बल. 



तम { ३२३७ ] 

वादश कुखछो यत्र | नरकभेदे नरकशब्द इणश्टम् | 

तशु इ० नरकषमेदे ततुप्राभिहेठरक्तः भाग०५।२६। यथा 
“यसि वा अगम्यां श्रियं एरूषोऽगम्य' वा पुरषं योषि- 

इभिगच्छति । तावद्चतर कशया ताङ्वन्नस्िष्मया च्या 

शोहमध्या एरषमालिङ्गयन्ति) स्जियं च एरष्ड्षया 

नय" २६ ति्लया तप्रया गम्यां प्रतिभया" चौरः 

लप्तशुराङ्कुण्ड़ इ० नरकभेदे ७त० । नरकणन्द् दष्यम् । 

लप्तायनी खो तप्तेन थतेऽन  अव-्ाधारे श्यद् कोप् । 
धमि हे ("लप्नायनी नेश" यजु*५।९। तप्त एरषमयति 
व्रा्नोक्ीति तद्गावनी | यो दि दरिष्ः सेलरङितोऽह- 

निनि वन्यते तं तापोपयान्य्े' प्राप्रोति द्यैः | यहा 

श्व स्वरो श्यानयति छा तद्रायनी ननाश" बेददोर 

लच्यतु जि° सप-यदन् ¦ सापक्ठे छषयीदौ | “छर्वखलपति 
श्यदं घा" ° ३।६४।९. । 

लन रूदे अकण इच्छायां दरु. दिवा धना परण शट् | 

जाभ्यति। दरत् अतभत्-सअतभीत् । तताम तेनठः चदित् । 

लजिष्वा तान्वा लान्ः। ""यल्ताम्यति विसंन्ख थेते 

इद । ¢ ताच्ये बुः प्रच्य ताः एष्व यया पूयी नदीं 

जरा; | अवगाद़ाषविांषः'” भार शा" ६०३० ज्ञो° । 

«यदा तै तान्तः प्राणं कभतेऽ्य ष'जिङीते” शत० बरार 

, ४।२।९।११ | (न ला तन्न श्रमोन्नत तन्द्रत्" ऋ 

१।१.७ शकिः पम् । 
खट्+उतुकर्पेण ष्डेदे | 

बलादडम्* रामा, खयो° ६५ खर । 
नि+अरतिशया् अक ० । नितान्तम् । “‹नितान्तद्र्चैजेनिता 

तपोभिः" ““मोरोचनाक्तेपनितान्तगौरे'” कुमा | 

चरि+ष्ट्' खेदे | ““संतप्रवच्चाः सोऽत्यथे' दूयनात् परिता 

म्यति"? घुश्ु° । 

तम मश्ताम्यत्यनेन तभ-करणे चज्थे संत्तायां व ।!ऋन्धकार 

शब्द्रल्ला° । पादाग्रं शब्द्च° । रेतमोगुखे राजनि° 

४रा्ै ए च्छो० ५ तसालटत्ते ए शब्द् चर । 

तमक ए० तास्यत्यत्र तम बा-वन् । श्रासरोगमेरे “दद् खेद्- 

बमधुप्रायः कणठघुषु रिक्षान्वितः। विभेषाड्द्दिने 

साच्येत् श्वासः स्यात्तमकोमतः" छतः । “चरः साभ्यत- 

भस्तेषां तमकः ठच्छ उच्यते | त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति 

॥ तभको दुल च" चृशतः। 

तमत ि* तम-काङ्कायाम् अतच् | टष्णापरे छञ्चर° । 

तमस् भमतम-करणादौ- श्वन् | वियुखात्कप्रधानख्ध गुणभेदे 

(“नसखोत्ताम्यतो बाणसखव्जष्हार 

तम 

“हन्य रजस्तम दति प्रेरणा; भाग० १।४। 
भा श्याश्वमेधिकपवैखि तद्य काय्यंमेदादिकरक्न' यथा 

“बह्मा | तदव्यक्तमत रकन" सव्यापि टवं खिविरम् । 
गवद्वारं ध्र विद्यात् बरियुयं पञ्चधाठकम् | रका 

दथपरिशेपं भनोव्याकर् कम् । बदिस्ामिकमिष्ं - 

लतपुरमेक्षादथं भवेत् | ल्रीणि रोतांसि यान्यज्जिन्ना- 
प्यायन्ते पन; एनः । प्राखेभ्थल्तिच्त एताः प्रवन्त 

शुखाद्िक्षाः। तभो रजस्तथा सन्व' धचष्यानेतान् 

प्रच्थते | खन्योन्यभिधुनाः सवे सथाऽन्योग्याल- 

जौविमः। श्न्योन्यापाश्चयाचापि तथाऽग्योन्यातु- 

बसिंनः | अन्टोन्यव्यतिषक्राच विगुणा पश्च धातवः । 

तमसो निधनं शत्त्व॒ सत्वद् मिथुनं रजः । रज 

श्चापि सत्व दधात् सतवय निथुनं तसः | नियम्यते 

तमो यन्न रस्तत्र प्रष्तते। नियम्यते रजो यत 

शत्व सन्न प्रवर्तते | नमेशातकं तमो विद्यात् विणं 

भोहरुंन्नितम् । अधमलचणद्यौव नियतं पापकर्भच्च। 

प्रडत्याात्मकमेवाह्धः रजः पर्यायक्षारकम् | प्रहस्त 

समेभतेष उश्टतमन्तिलच्णस् । प्रकाथः सवैमूतेषु लाचवं 
हघानता । सान्त्विकं द्पमेवन्तु लाचवं साधु- 

सभ्बितम् । रतेभां शु्यतज्वानि वच्छन्ते तच््वडेतुभिः । 

समासव्यासयुक्तानि तकच्वतल्लाक्धिवोधत। संनोको- 
$क्नानमत्यागः कमेष्यामविनि्ंयः । प्रः सम्भ्रो भयं 

छोभः शोकः खल्लतदूष्स् | अख, तिखाविपाकञच 

ना स्तिक्य भिन्मषटत्तिता । निवि रे षत्वमन्धत्व' जचन्ययुख- 

इृत्तिता । श्वकते शतमानित्वमन्नाने न्नानलानिता 

अनेलो विलतोभावोह्धा सदभावना । चखनाख्लं व - 
भसङ्खत्वः कमे पापमचेतना । शुरख' स्चभावत्वभ - 

शित्वसवामृगिः । शवं एते चुष्याहन्ताामसाः संप्र 

` कौ्तिंताः। ये चान्य विह्िताभावा लोकेऽखिन् 

भावस ्िताः। तल दल नियम्यन्ते सवते ताभका 

ष्याः! परिवादकया नित्यः नित्यः ब्राह्मण 

निन्द्काः। खल्यागच्ाभिमानख भोहो मन्ध खथाऽ- 

शमा । सठ्खरचोव भूतेष तामसं दत्तनिष्यते । या 

र्धा हि ये केचिद्टथादानानि यानिच | या 

भच्तणसित्ये तत् तामसं टन्तमिषयते | चआतिवादोऽ- 

तिति च मात्स्यं मतिमानिता। खचहूधानता- 

चैव ताससं दत्तमिषयते। रणवविधाच ये केचिद्ञोके- 

$खिन् पापकभमिणः। मतुष्या भिच्रम्यादाक्ते षते 
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नामरह्लाः ख.ताः। तेषां योनि" प्रवच्छयानि नियताः 

पापकर्मिणाम् | खवाहनिरयभावाय तिष्यंङ्निरय- 

शाभिन।| श्वावराखि च भूतानि प्रवो षाङनानि 

च । क्रव्यादा दन्द्यूशाख लभिकौटविहङ्गनाः। 

अगला लन्नवद्धोव सवे चापि चदुष्यदाः| रक्ता 

बधिराभृका यै चान्ये प्रापरोगिणः | मग्नाख्तमदि 

इष्टाः श्कमेढतख्यणाः | श्वाकष्तोतस शेते 

भग्ना्तमद्ि तामघाः। तैषाहत्कपेषद्कं वच्छा-. 

श्यहमतः परम् । यथा ते चलनान् लोकान् लभन्ते 

पगकर्मिणः। न्यथा प्रतिप्न्चास्तु विषद्ा ये च 

श्वकमनिरतानाद्च ब्राद्याष्णानां -मै- 

शिखाम् | संस्लारेयोहंमायान्ति यतमामःः चलो 

कर्मिणः | 

कताम् | प्ते गच्छन्ति देवानाभिव्येषा वैदिकौ खतिः। 
अन्यथा प्रतिपन्चास्ते विबुद्धाः ष्लेष कभद्ु । पनरा- 

हत्तिधभ्प्राणस्त भवन्तीह भातुषाः | पापयोनिं 

समापन्नाचाण्डालामृकचचुकाः | वर्णात् पर्याय 

खापि प्राम वन्त्य तरोत्तरम् । श्द्योनिमतिक्रम्य ये 

चान्ये तामसा युणाः। शखोतोमध्ये समागम्य 

वतेन्ते तामे गुणे । खभिष्वङकसतु काभेष् महामोह 

षति कतः। षयो खनयो देवान ऽन चखखेप- 

खवः। तमो मोहो महामोहस्तामिसुः क्रोध 

संज्ञितः | भरणं सन्ताभिच्लस्ताभिसुः क्रोध इष्यते । 

र्यतो गुणतखेव योनितद्धौव तच्वतः| सपमेत- 

समो विप्राः} को्तितं बो यथाविधि" । 

सांख्छे खधम्ात्तानापैराग्यानेश्वगया खास्तख घमांउक्ञायथा 
^“चखध्यवसायो ब्बिधर्नोौ च्ञानं विराग रेशर्य॑म् । 

साचिकमेतदूपं ताभसमष्मात् विपय्यं स्म्” षा° कार 
“रजस्तु चक्तया परितस्त्रौ यु ण्य' चालयद् गुरु टणवता 

च तमसा तत्र तन प्रहरिप्रतिबन्धकेन कशिरेव प्रवन्त्यंते 

दूति ततस्ततो व्याव तमोनियामकश्क्त' युर वर णक- 

मेश नमः'' सांत कौ° | अयमथः त्रयो शास्तन गुणय 

सत्वादोनि परितः ख्वकम्पा करणाय चालयत् प्रथयत 

रजः ुरुणा गौरवान्वितेन ठरवता यत्र यन् शा्यःजन- 

नाय तद प्रततित ततर प्रतिवन्धकेन तमसा कंचिदेव 
काव्ये" प्रवत्त्यं ते कमेक्चम" क्रियते इति । तथा च तखात् 

तखात् कायात् व्याव रजसः प्रहन्ति" रोधयित्व। तभो 
नियामकर्मिति । अन्योऽपि विभेषस्तबोक्तो यथा 

^'प्रौत्यपी विविषादाक्ाः प्रक्षाथपरद्रसतिनियनार्था; |, 

अन्योन्याभिमयाच्रयननमिधनटत्तयञ्च गुणाः" (धयुखा 

षति परार्था; सत्व रुचु प्रकाशकमित्यतर च सत्वा 

दयः क्रमेण निह'च्छन्ते | तद्नागतानेच्चखेन तन्त्र 
दुक्कया वा प्रौव्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम् | णएत~ 

इक भवति प्रीतिः छखं परोत्यालकः सत्वगुः, अप्री- 

रिड्ख्ं अपीत्यासङो रजोगुणः, विषादो मोषः 

विषाद्ाककस्तमोगुण ष्नि। ये त॒ भन्यन्ते न परीति 
इं 'खाभावादनिरिच्यते एवं इःखमपि न प्रौत्यभावादृन्य- 
दिति तान् प्रत्याल्रखजह्णम् । नेतरेतराभावाः खादयः 
अपि तु भावाः खाल्शब्द्ख्य भाववचनत्वात् प्रीतिरान्ना 
भावो येषां ते प्रोव्याल्नानः एवभमन्यद्पि व्याख्ये यस् । 
भावष्छपता चेषामदभवसिङधा परष्पराभावााकत्वे तु 
परश्छराश्रयापत्तरेकस्याप्यसिद्धेरभयासिद्धिरिति भावः| 
ख्वद्ट्पमेषासक्ला प्रयोजनमाह प्रकाशगप्रटत्तिनियमार्था; 

अनापि ययारुख्यमेव । रजः प्रयरकत्वाल्यरन च 
सत्वं प्रवसयेत् यदि तमसा युरुष्ठा न नियम्येत | तनो. 
नियन्तु किदेव प्र्तेयति इति भवति तमोनियासकम्। 
प्रयोजनखक्ता क्रियामाङ च्न्योन्याभिभवाचरयलनननि- 

श॒नहत्तयञ्च हत्तिः क्रिया सा च प्र्ेकमभिसम्बध्यते | 

न्योन्याभिभवहृत्तयः एणामन्यतेनायेवशाद्ह तेनान्य- 

दभिभूयते । तथाहि सत्व' रजस्तमसो अभिभूय शान्ता- 
मात्मनो इत्ति प्रतिलभते णवं रजः सच्वतमसो खनि- 
भय धोराम्, एवं तमः सन्वरजसी अभिमूय मढा 
भिति। ऋन्योन्ाश्रयष्टत्तयः | यद्य्याधारासेयभावेन 

नाच्रयार्थो चटते तथापि यद्पेचया यख क्रिया स 
तखाश्नयः तथाद्ि सत्व प्रहत्तिनियमावाच्रित्य रजसत 
मषी प्रकाशेनोपकरोति, रजः प्रकाथनियमावानचित्य 
प्रहत्तभितरयोः, तमः प्रकाशप्रत्तौ आधित्य नियनेनेत 

रयोरिति। छखन्योन्यजननदत्तयः अन्यतमोऽन्यतमं 

जनयति जननद्धु परिणामः स च दपुष्णानां सदठशद्पः 

अतएव न हेठमत््वः तत्त्वान्रश्च हेतोरभावात् । 
नाप्यनित्यत्व' तच््वान्तरे ' याभावात् | -अन्योन्यनिथन- 

त्तयः अन्योन्यसहचराः आविनाभाववन्तिन दति 

यावत् चः सञ्चये भवति चालागमः ““अन्धोन्यमिशुनाः 

एषेः सवे सेतर गानिनः । रजसोमियनं सत्व' स्वदय 
3 ४ 

मिथुनं रजः । तमसच्ञापि भिथुनेते सच्वरलसौ 

खमे । उभयोः सत्वरजसोक्िथुनं तम उच्यते । मैषा, 

भादि, शंप्रयोगो वियोगो बोपलम्यत" इति। साग्दन्कौ 

ग क क ऋक 

क मौ 
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युरूवरयकमेव तमः प्रदीपवद्धा्धतो ठत्तिः" । “कद 

सलविधालस्तमोषिथाल् मलतः सगः” । सा* का | 

ˆ सन्व' न्नानं तमोऽन्नानं रागद्वेषौ रजः ख.तम्'? । 
ममुः | चुं ्िनिरोधक्ते धावेरादिके अन्धकारे 

“अदस्व यानुन्नमनुत्तमं तमः" ““श्रास्तादितद्छय तमसा 

नियतेजियोगात्" माघः | तञ्च खपरप्रकाशकतेजः घाना- 

ग्यामावङ्पभिति नैयायिकाः चन्वक्षार शब्द् २०९ दशम् । 

कायादा पि तथेवाङ्गोचकर् स्त चौ ल् क्यथन्द्ः १५८८४ 

दशितम् । बेदान्तिनस्तु भावद्छ्पं प्र तपे"द्रे यथा क्विरषोप- 

ज्यास | तमः प्रकाशवद्विरङद्गलभावयोरिति"या० भाष्यव्या- 

ख्याने “गमु तसः प्रकाशदष्ान्ते मावाभावद्हप- 
सष्ठपाधिः। खालोक्षाभावस्तम एति नैयायिकाः । श्ूपद- 

शेनाभावस्तम दूतिप्रभाकरारष्त चेत् मेवं.उपचयाऽप- 

च याद्यवस्थामेद्वन्वे नोपलभ्यमागत्वे नाभावतायो गात् 

नोदद्पवच्वेन दरष्यत्वाद्च | ननु भावत्वपष्ते वला 

लछोकवति देथे निमोलितनयनद्ध कथं तमःप्रतोतिः 

बह्कलालोकेन निषटक्यङ्गोकारात् सहावस्वानं ` ठ 

मन्द्ालोकेनैव पूैशक्षमिति चेत् न गोढकान्त- 

वेति तमसः प्रतोब्य् पपत्तेः मच नेब्ान्तवे्ति वसतु" 

साहकत्वासम्धरवः पिदितकणद्धान्तरशब्द्याहकत- 

द्ेनात्। न चैवं गोकान्रस्याञ्नादेरपि 

निमोलितनयनेन प्रहणप्रसङ्गः| तमोव्यतिरिक्तं 

 खूपिण आदोकसड्हितचश्ुपां दलनियसात् । खय | 
मतं दव्यत्ये खति तमः शाछ्ोकपिनाभिवखाको- 

कापगमे ाटिति मोत्पत्तिः का्य॑दरव्याणां यण् 

कादिक्रमेखेवार््रादिति तञ्च विवर्तवादिनां क्रमान- 

मेलणात् कारणं त॒ मृलाविदौव। थापि तको न 

खपवदट् द्व्य स्यथेशन्यत्वादाकाशवदिति स्व् म वायुर्न 

श्मथेवान् खपगन्त्वादाकाशवदिव्यामाखमानयोग- 

चेमत्यात् प्र यक्चविरोधष्य तुल्यत्वात् । चथाशोक्षाभावे 

खमारोप्ितं नौलं पं गोचरयतीति तमःप्रत्यच- 

खान्यथा गतिर्च्येत वमपि देठरनेकान्तिकः 

सूपवदुद्रव्यखेव धूमख चुः पदेथादन्यल सख्ेशून्य 
त्वात् | तन्म विद्यमान एव धूमसर्थोऽनुदुभूत इति 

चेत् तङि तमःशर्धऽपि सन्नेष सबेलानद्भूत 

श्ति हेत्वसिद्धिः श्यात् | नच सतः सवेत्ानह्नोऽ- 

सम्भावितः | खाकरजे छवस्यादौ सतएष खपरप्रक्षाशक- 

भाख्तद्पसोष्णस्मयेखय च खवेमागुह्वद्येनास्तेव' भाव- 

८११ 

ख्ूपतमोवारे न कोऽपि दोषः । नन्वभाववादेऽपि ता 
उपचयाऽपचयाद्यवस्यानां प्रतियोभ्यालोको पाधिकत्वात् 
नौलष्छपख्य चारोपितत्वादिति चेत् मेवं इ्निद्पत्वात् ` 
तथाष्ि किमालोक्माल्नाभावस्लमः उत नरौकालिकाऽ- 
भावः सवांलोकाभावो.वा प्रयमदितीयपच्चयोः प्रागभाव 

इतरेतराभावः प्रध्वसाभाषो वा तम इति इु्भेयां 

सविष्टकिरणसन्तते देशे प्रदोपजन्डरनः प्राग् जाते वा 

प्रदोषे दौपनाे वा। तमोबुदधरभावात् । तीये 

सवलोकसन्निधानभन्रेण न निवत्तते। द््पद्ना- 
भावस्तम इत्यप्ययुक्र ब्लान्नकारषठतापवरकमध्यखि- 

तद्य बहोद््पदशेनान्तस्तमोद्नयोयु^गपदेव भावात् | 
तश्ञा्नाभावसतम दति दान्ते नास्त्य क्तोपाधिः" । 

श्२्तम्मोवद्ावरके सन्नाने च्चव्द्यावां “सद्धं देवः परं 

च्योतिः तमः पारे प्रतिष्ठितम्" कुमा, । ^“श्ादित्यवथ' 

तमसः परस्तात्" खतिः । ^शश्यासोदिदं तमोभृतमपरन्तात- 

भलत्तणसम्'” महाभूतादि इत्तौलाः प्रादुरासोव् 

तमोलुदः" भुः 

साद्योक्तं अविद्याया २शयटविषे भेदे च । “मेदस्तमसो- 

श्टविधः" सां° का०। ““तमसोऽविद्याय्याया अष्टविधो 

भेदः+ बाख विधाः अव्यक्गमहद्ारपश्चतन्प्राले घु 

अनाताद्ठ खाकबुद्धिरविद्या तद्वा चअष्टविधविष्यताद्ट - 

विधत्वम्"” सा° तस्वकौ* | २४राहौ ए०न° । तख भूढा- 

याष्ट्पत्वात् तथात्वम् । युशब्द् बथम् । ^ तमोरुखे 

चेत् छया तदस्या" नोक्ल° ता०। २५ वि्चेषद्गैनविरो- 

धिदोषे २६का्यांकायाविच्के च नर शब्द्ाचैचि० | 

समहायेकाणडगब्टे परे कस्का० वसरगेख्य सः। तमकाण्डः 

“चपातमस्कारड मलोमसं नभः” माषः । 

^“सवसमन्वे भ्यस्तमसः" पार अच् समा०। वतमस स- 

न्तमसम् अन्धतमसम् | ठतोयान्ते नानेन क्तान्तख्य समासे 

दतोयावा चखलुक् । तमसाक्शतः तमसाच्छन्न दव्यादि। 

नमल्ाकतस्ोदं आण् । ताभसाकत तमःसम्बस्धिनि 
लि* ज्जियां डप् | 

तमस इ* तम-खघच् । शशरुपे रशन्वक्रारे च संशिप्रसारः 

शयन्धक्षारे ४मगरे न लिका०।५नदोमेदे सनी “संप्राप्य 

तीरं वमसापगायागङ्गाम्बु सम्यक विशरद्धिभाजः" 1 «धविगा- 

शि याष्नभब्ब्, एयम्” भह: । “यदा: खर- 

चात् ताभ्यति पाणं सा तमसा" जयमङ्गलः | गङ्गाम्ब् स- 

म्पकेष् कोः, खा गङ्गासङ्गता यच्चमा षासाः सन्निल 
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स्या । सेयं वाखमौकषनेराश्रसनिकटस्या यथाह रामा° 
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खादि९ २६अ* “जंगाम तमसातोरं लाङ्व्यास्लविदूरतः' । 

खदु तोरं समासाद्य तमसाया निस्तदा | भिष्मा 

स्थितं पाच" हहा ती्धेमकर्दमम् | कर्देममिदं तीष 

करदा } निशामय | रमणोयं प्रसन्नाग्बु सनृमरुषय 

अनो यथा| ग्यद्यतां कशसस्तात | दौयतां वलकलं भम । 

इद्मेवावगाङिष्ये तमखातोधेत्तमम्" । "दहे तमसा 

तत्र वारयन्तीव राकषवम् । ततः मन्त्रोऽपि रथाहि- 

च्य चान्तान् इयान् शंपरिवक्यं थोघ्रम् । पीतोदका - 

ख्लोयपरिञ ता॑स्तानचारयदं लमसाविदूरे" रामा चर९ 

^“कतस्हु तभद्धातोरं रम्यमाश्रित्य राक्वः'' ४५ खर । 

४६ अर । 

तमस्कारछ इ ६त० | कख्का० विसगेख षः | तमः 

समे ८८शपावभस्काशङललोमसं नभः” भादः । 

लमस्तति स्तौ ६त* । खन्वकषारसुम्हे । 
तमस्वत् लि तभश्+अस््ये मदय  खयवः सान्त 

त्वात् त्वय म विसगेः | तमोयुते च्तियां शोष सा च 

र्रातौ खी निचश्ट् : श्हरिरायाच्च । 

तमसखिन् लि तभोऽस्तौति विनि सान्तत्वात् मत्वे न 

विस्गैः। $तमोयुक्तो स्जियां छप। साच र्रालौ 

२्ङरिद्ायाश्च खमरः। "“खदश्यमानस्तस्धाद्य तमख्िन्या- 

मरनिन्द्ते" | भा० वि° २२ अर । 

तमाल ए तम-कालन् । स्नाति इचमभेदे चमरः | | 

"तमालो मधरो अतो एष शिशिरो यरः | कफ. 

पिच्तटषादाहशमन्रान्तिहरख सः" राजनि, । 

तत् पल्राक्षतित्वात् रतिलक्ते श्खड्गमेदे वरुणञ्च च 

भेदि०। ५कष्णखदिरि शब्द् च दवं्लचि भरतः" । 

७ पत्रके (नेज्ञपात) राजनि° | 

ˆ यन्नत्तातम्ालशानसरलव्याकोखवज्ञोरता'" गङ्काख्वः । 

“्नन्ततानेकतमालतालमू” ^तेनो पमीयेत तमाननोलम् ” 

“रकाकिन्यपि याभि सत्वरमतः श्ोतस्तमाला 

कुलम्” सृा* द्०। लमाल्दले त॒ पयय, धितत्वदोषो नाशि 
यथोक्ग' खा° त योगिनीवन्त्रो “विष्वपल' च भाष्यञ्च 

क्रः त॒लसौ चैव पद्मकं 

सुनि पुष्मकम् । एतत् पयुष्रितं न ख्यात् यज्खाग्बट् कलि- 

| चव्य क) तभालक तनाय वंशल्वचि च 

म शब्द्रल्ा° | 

तमालपत्र न ताखपत्रद्ध वाक्रारोऽ ख्यस्य खच् । {तिलके 

माघः 

) 
तमानाललकोदलम् । 

काकम्? 

तमाचषच्ते पु 

[ ३२४० 1 तै 

अमरः रपलके (तेजपात) रेतमाचड्ते च पु" भेदि० ।६त 
४तमाल्टच्चपन न*| तमालपलास्तरण्णाघ् रन्त॒म् रघः। 

तमालिका खलो तभ-~-कालन् संन्नायां कन् कापि खत 
द्वम् । \?ताच्वह्वां रभग्यामलकयां च राजनि, । 
(सलु क) श्देणमेदे लिक्षा* । 

तमालिनी खली तभाकख्लाः कह्वः न्यत्र प्नारार देये 

दनि छेष । {तभोखि्ररेथे (तणलुक्) हेम° | तथाला- 

शतिदुक्तपल्रत्वात् र्भस्यामलक्यां राजनि, | 
तमाली खलो तम-~कषाखन् गौरा. छीष । !ताजवद्व१ 

(पान) र्वरुणषचे च राजनि. 
तमि(मी) लि तन-शन् वा चेष | श्रात्नौ अभर; । 

“ख त्म तमोभिरभिगम्य तताम्" माघः | रभोष्े च 

समिषीचिः 

तभिषीखि स्तौ तमि भो सिद्वति शिच-षन् शंय 
घत्व एषो दोषः। १शपसरोभेदे। “वाः कन्दाक्लभिषी 
अयोऽश्काला सनो: | ताभ्यो गन्रदपल्लीभ्यो- 
ऽ सरोभ्योऽकरं अभः" खद्द २।२।५ रवरूवति लि° “नि 
सलखन् तनिषोचौरभ लः" ० ८।४८।११। “(तनिभोच्ो- 
खुलवत्यः” भा. | छ्ान्द्दः असः थस् | 

| तमि ख ग" तभोऽखतयन चोद् व्यादि० नि» तमिच्ला रानिर7+ 
यत्वे नाख्छख खच वा। {खन्वकारे २ करौषे च भेद° । 
श्तमःप्रघानरात्रौ स्त्री सत्तर; 9दर्भरानो 
बाचससतिः । ५अन्धक्षारततौ श्रौ भेदि" | “खये 
तपत्यावरणाय दष्टः कल्मेत शोका कथं त- 

मस्ता" रषः | ५अनभिन्नास्तभिक्ाणां दुर्दिनेष्वभिषा- 
रिकाः” कुमा ^“छजभातो शुचभिवाशु तलि" किरा० | 

तभिस्रपच्च ए° तभिसासत्यस्य कच ताडशः पशः । शष्णपक्ते 

तभिसृपचम् टिक्रूटभक्ितम्'"' तेभ । ““तभिर्पश्च्य 
तिथौ श्टगोः छतः" इ° स ९अ० । 4प्राजलेशमाघाढ तभि- 
सप्ते शपाकरेणोपगात्रं समोच्य” २४अ० । [क्मेरे । 

तसुष्टुहीय ननतहष्ि शत्यादिकचेमधिजव प्रहतः गह १० | 

तमस लि° ताम्यति तम-एर् । $ग्कानिबुक्त “अतनेरर्यन्नो- 

ऽतभेदधयेजञमानचख प्रा भूयात्” यजु ।१।४९ “यन्नो 

चागेत॒ः एरोडाशः खतमेश्भं यात् । तष्ठ सानौ ताम्य- 

तोति तेरुः शौौ्ादिकएश्प्रत्यब्लः म तेर्ः 

खअतमेरः । भसम च्छरादनेन ग्लानिरह्हितो भवद् । यज- 

मानख प्रजा एनपौलाद्ः खतनेरग्निर हिता भयात् 

यजमान प्रजायाः कदापि इःखं लाश्वित्यधेः" वेददो९ । ` 
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तमोज्न इ वमोऽन्वकार मोहमश्चानं वा निति इन-टक | वमःशब्ट् इष्छम् । तमसेव विकारो यन्न | र्रोगे 
श्ये", र्वो, शचनद्रे, धवो, ५ विष्णौ, € च राजनि० । श्तमिद्लाराव्रौ शब्दार्धवि° | 
भेदि० । महभ्यकतृके ठन टङ् चिन्त अथ । तनो तमोह ° तभसि शाव्वरे, तमसा च्यायरकेणान्नानेन 
चात ऋभचुषपरो तमोनाधक्े लि, तत्र॒ येः वा बद्खेते छध-कषिप् त° त° वा| १वमखि राबमौ 

“सखागामो भोक्त हरिदश्व कौल्यं से" भा० व ष्ंमाने प्रदरणद्चारिणि रा्सादौ । “न्यपेयतं 
अन । ध्वा वमांखभ्य्,दितस्तमोन्नः पूवाः प्रतिन्नां षणा तमोऽ" ° ७।१४०।१। र्न्तागटबने च । 

समवाष्य वोर"? भार द्रो° १४६ अ०। [कोटे न्द्रल्न° | 

तमोजगोतिस् ए वमि अन्वक्ञारे व्धोतिरख । खद्योते 
तमोनुद् प° तमोठदति खण्डयति तद्-किप्र। 

` श्चन्द्र श्वो ४दोपे च शन्द्रता" ५ अन्वकारनाथके विर 

“एवहक्तस्तदाऽनिर तमो हदभवच्छयो” भाग्खा० १५६अ१। 
तमोनुद् ति वमोऽन्नानमन्क्ारं वा हदति चृद-क । 

शअन्धकारनाथके २अन्नाननाथके शरे इ" । 

“वायोरपि श्वी णात् विरोचिष्णु तमोलदम्”” भडा- 

भूतादि त्तौ जाः प्रादुरासौत्तमोहद्ः” नुः । 

त्भोऽप्द् इ* वमोऽपडइन्ति अप+पन-ड । १ खे" २चन्द्र 

श्व्खौ ४बोपे च मेदि०।५ तभमोनाशकमाबे प्रदोपादौ तिर 

धसृषते हि तमोऽपरः सुः" सावः । ^“एबर' तमोऽपड् 

लेमे नक्त व्छरोतिरिवौघधिः"रषः। ईशो हनाथके+जाग- 

दिव तमोऽपहादिवः” किरा० | वृद्धं रक्नाननाशक- 

त्वात् तधातम् ८“तलाच्नानं धिया मण्छेत्"" बेदानक्षा० |` 

तमोभिद् ४० तसो भिनत्ति भिद्-किप । शावैरतमोभेद्कै 

` खद्योते शन्द्र० रतमोमेदकमामे ति क। तमोभिदो- 

श्य् क्रां लि" 

ल्मोमणि इ* तमसि भण्णिरिव । !खदयोते लिका । रगो- 

| नेदके भण्णौ राजनि° 4 

लमोमय लि तमश्ाकाकम् तभःप्रचुर' वा तमस् 

मयट् । -१अन्वजाराकके श्चन्चानालकवे शेतमःप्रजुरे च । 
-$रा्ौ ए" ““तनोभयं रे" हकेयाच्लम्"" ४, स, ५अ* । | 
राङोच यथा तमोष््पत्वं वथा अयुशन्टे ४द्ए° उक्तम् । 

शविश्नशलौ कनः कायं नाभिनन्द् स्तनोनयसू" भाग. १। 

२०२२। तसोभवमन्वक्ञारप्रच॒रं रानिदूपं कावमिव्ययेः । 

तमोऽरि इ* ६ त +य" रचन्द्र श्व्गौ ४न्नाने च “तमो- 

$रिविग्बप्रतिविम्बधारी इराव कान्ते | पवनाशनः" 
चन्द्रखमद्यापूरण्ठम् । ̀  तभःशन् प्रश्टतयोशष्यतै | 

समोलिप्ी शलौ तमसाऽच्छ' लिप्यते खा करवोपपरे चिपक 
छप खन ङोप् । देथमेरे। (तमशुक) चन्ट्रतरा* 

तमोविकार ४ ६त० । वणदो विदारे निद्शद्यादौ 

तमोहन् लि अन्नाननाशके 

ज्योतोरयं शुक्रवं' तसो इनम्” ० १।१४०।१। तमो- 

इन्तरि शश्य्यः श चन्द्रो च ^“ तमोा यदि पापेन येष 

शि वौखितः" च्यो° तर | 

तमोष्टर लि° तभोहरति इ-अच् ६त° । !अन्धकारनाशथके 

श्खन्नानभाशक्रे च श८छय्य' 8चन्द्र च पु*चब्द्र०“निथयुंणं 
बामभागेच सब्यभागेऽङ्क् ता निजा । भध्येनाथ खयं 

च्योतिन्लज् ज्यो तिमे तभोहरम्” शब्द्ायेचि° ेतवाक्यम् 

तम्पा(म्बा) वम्ब-अच् एषो° वा । सोरमे्याम् डेनच° । 
तम्ब गतौ भ्वा० पर० सक्ष" सेट । तम्बति तम्बौत् । ततम्ब 

तम्बिका शली नम्ब-रल् टाप् कापि धत इत्वम् | 
सौरमेय्यां हेमच° | 

लम्बीर ए* तम्ब-बा० रन् । 

तमोडन्ति हन-किष् । 

^“बदौ राष्न्तगोऽज्य्चगामो 

दीप्राथवें छः । दन्ते ऽग्ये कायं करखतम्बीरो म्न 
शां योः" नौ ठा" उक्त योगमेडे। 

लस लि ताम्य्नेन तभ-कषरण्े र| ग्लानिसाधने 

प्रतच्जा खवपन्तमां सि" ऋ, १०।७१।५ | [तये । 
तय गतौ रश्यो च भ्वा° चा० सक्ष, शिट् | तयते अतविष्ट- 
तर् ४° तृ~-भावे ष | शतरखे “परणं याजं तरे दाष्य 

पौरुषोऽ्खं पणं तरे" “ब्राहमणयाशिङ्िनङौव ग दाणाल्ले 

पं तरे महः कत्तं रि श्वच् । रमथाहौ इ* भेदि* । 

तरत्यनेन करे प् । रखातरे प्यादौ । “'दोचांध्वनि 

यथादेशं यथाकालं बरो भवेत् * मचः । 

तर्तु ४ तरं गतिं भागे" वा चिषोति नितद्र° षु । कगा- 
दने चुष्व्याघ्े समरः । “श्वा लष्णकर्णां नदेगहर- 

चस्ते रच्साजिन्द्राय” यजु° २४।४० । अश्मेषे राश- 
शेद्ररेवताकपशुकयनम् । (तरकु ककवानरान्“ रिव? 

१६५ अर । 

तरङ्ग ६ क-अ्गच् । (देख) जौ वायुना शब्द सन्चा- 

सनेन तियं गडौदिङ्खवने '=श्रः। “ममोरणोल्येव तरङ्ग 

ले्धा”” रथः रवश्लो रहयादोनां श्तफले उणादि. । 
बतः तारका० इत तरङ्गित भावतरङ्ग निर | “साग- 



तर. 

रप्रतिसं चोर वाडइनोभ्तिरङ्गितम्"" भा० भौो० टकर 

पुष्करा" देशे इनि ङोप् तर्किन् तरङ्ख्ुङ्गदेये बि° । 

नद्यां स्त्री डोप । 

तरद्धिणो स्तो तरङ्+-पुष्करा, नदौ शूपदेथे इनि ङोप् । 

नद्याम् अमरः । ““तरङ्किणोतरेथिटिवायता भूवः" 

माधः । “(गजवबालिषनचुव्याणां भोखितानां तरङ्किणो" 

भा० भी° €४ च. । । 

तर्कित तरि तरङ्गः संजातोऽ्ध तार° तच् । जाततरष्ग 

श्चद्धले च | तरङ्खनशब्टे चदा" दशयरम् । 

तरण ए त-करथे भसेखि भावे वा ल्यट् | १३बे (मेला ) 

श्छ | श्ञवने देथान्तरगमने पारगमने च 

न> शब्दार्थचि* “भवति भवाेवतरणे नौकाः” 

सोहषद्रः । ““खप्रनदीतर णाववषेणामेष्यद्थेनप्रयाखेघ 

तव॒ खजञत्कालद्रव्यौकायेलवात्” कात्या श्रौ* १।७ १९ 

तरणि ए* त-अनि। श्ये”, रमे लके, श्यरकंटने, च अनर 
$ङिरखे हेमच० ६ताच्ते च | ऽनौकायां, रुटतक्मा 

याम् स्त्रो भेदि०। वाङोप् नौकायां €्तारके १०यो- 

गन्तरि लि । भ्वेवा धूर तरणौन् यो वहन्ति" 

` ७। ६७।८। ^“तसर्णीँारकान् शौतगन्तन् वा?" मा 

११ब्ततौग्यं वत्तं माने ^“रतृद्च तर्िनांवा'” ऋ” 

 ९।४९।९ शत्र दुक्तोयं वत्तेते इति वरणः” 

“सोऽयं व्याकर णा्वैकतरश्थिः" बोपदेवः । 

तरशणिपोत ए तरणेः पोत इव । कााम्ब् वाहिन्यां जटा" 

तरणिरिल्न न° तरणिप्रियं रलनम । छ्य प्रिये {माणिक्य राज- 

भा० 

नि* तरणिमखिप्रश्टतयोऽप्यत्र सजह्यन्नशब्द् २७६२९्०द शम् 

तरणी स्तो तरत्यऽनया तृ-करथे ल॒ डप् । नौकायां 

शब्दरल्ा° रपद्मचारियोकतायां चब्द्च०। शृतकुमाय्या' 

रालनि° । 

तर ण्ड ए०न° । त॒-अण्डच । एर्व गोबवन्दनकाठे , (किप), 

.र्जवे पु । रन्रैकायां स्त्री मेदि स्त्त्वपत्ते गौ. 

डगेष । कुम्भतुम्बोरम्भादिशतञ्वे शब्द्रला० ५देशमेे 

० शब्ट्र० । 

तरण्डक न° तरण्ड +संन्नायां कन् । तौधभेदे “ततो गच्छेत 

राजेन्द्र | दारपालं तरण्डकम् । तच्च तोये सरस्यां 

यचचेन्द्र्य महाकनः' भार व° रश ० | रर्वाड्शिद्छत- 
मध्यवद्धलधकाटमेदे (फाता) न° । ““संसारसागराप्त 
पनन्जन्तुतण्डकम्”” काशोख° ३९ य" | "नौकायां सनी 

गौरा" इष शन्द्रल्ला° | ८ 

[ ३२४२ ] तर 
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| तरण्डपादा श्लो तरण्ड रव पाद् प्व तरण्ेवलवाह् 
यद्ाः | नोकाभेटे शब्द्रन्ना° । 

तरणय तरण गतौ करण्ड 1° यक् भ्वा० प° सक° ट| तर 

गयति खतरणोत् अतरण्यीत् | 

तरत्सम वि° तरत्शषमेव्यादि कचः सन्त्यल खच | पावमान- 

छक्ताहगेते छक्तभेरे तरतसमन्दोयथन्टे दण्म् । ““शुद्- 
वव्योऽथ कद्माण्डयः पावमान्यस्तरतृष्माः" भादि 

च्राद्कक्सष्टतवाक्यस् । 

तरत् समन्दीय न° पावभानखक्तानर्गते छक्तमेदे | “जपः 
स्तरत्समन्दौयं पूयते मानवस्य हात्” भुः । “तरतृसभ- 
न्दौदीवतोदयेताः चतस ऋचोजपन्” ङ्न ° । ता कचः 
च° €।५८१ प्रभतयञ्चतसः। 

तरतम लि तरेति तन्नेति प्रत्ययार्थौ बोध्यनयाऽख्यत्र च्च । 

ननाधिकभावेन वत्त माने तरतमौ ह प्रत्ययौ श्यना. 
चिकणाववोधघकषाविति तदधकत्वादद् तधातम् । -“तरत- 

मयोगयुक्तांख भावानतिद्च्वानतिसिग्धानय्,व्णानति- 

भोतानित्ये वभादौन् विषजंयेत्" इचु । तद्य भावः 
ष्यञ् । तारतस्य न्य नाधिकभावे न° ““तारतम्बे न वत्त 
मानः? शा भा | 

तरद् खली त-कषरथे अदि । १३ भेलके । कत्त {र अदि। 
रकारख्डवखगे च मेदि° | 

तरदी स्तो तरेण तरथयेन दीयते खण्डते दो-खगडने 
चञर्येक गौरा. डगेष् । कणटशयुक्रडच्चमेटे। राजनि° | 
“तरदौ मधुरातिक्ता युर्शँ बल्या कफापड्ा" राजनि° | 
टाप् तरदाप्यत्र तरटीति पाढान्रम् । 

तरहटी सलौ पकाच्रभेदे “हतेन मर्दिता दभा फेनिक्या मेल- 
येत्ततः | विधाय वटिकाल्त्धा ्टते सन्दाग्निना पचेत् । . 
प्रलिप्राः खर्डपाकेन कपूरेण विभिश्रयेत् | तत एताः 
समरिचास्तरहञ्यस्तु ताः ख्टताः। बल्या पीकर 
दया इष्या पित्तानिलापहा | चखद्छिग्धा कफद्ा ऽध" 
किञ्चित् सन्धानकदधिता” शब्दार्थं वाकम् । 

तरन्त प तृ-च । पटर, २३३, श्भकतो, $राचते च 
प्नौकायां स्तौ गौरा डोष। उणादिको | 

तरन्तुक न° करुच्ेनस्यानमेरे । "“तरन्तुकारन्त॒कयोर्यटन्तर' 
रामद्दानां च मचक्र् कख च ¦ एतत् कुरकेत्रसमन्तप दकं 
पितामडद्धोत्तरञेदिरच्यते"' भा० व° ८१४ च्म" | 

तरपखय न° तरद नद्यादिपारयानख्छ परय शुलक्षम् । 

नद्याः पारयानायें देये शल्क श्रावरे (भाड़ा) अमरः | 



तर । { ६२४२ ] तर 

तरबालिका सी करपालिका +षएषो° । खड गभेदे डेषच। 

तरम्ब्.ज न° सध्यजलके फलभेदे कालिङ्गशब्द् २९७ छर 

तद्र्णादि दश्रम् ) 

“जदह मासि सच्ेथानि ! पौषमाखां निथ्ा्ंके । 

छष्णातुरा महाकालो श्चमन्तौ पिटकानने । तजन्तात्वा 

जह्यणा तख फलं दन्त तरम् जम् । ततृफलभच्चष्णः 

नतप्रा बरदाचि हरप्रिया} योने दद्यात् फलं रम्य 

स {चरायुच्तयुगम्" । उत्तरकामाख्यातन््स् | 

तरल इ* गृ-खय्। {हार मध्यस्य मणौ, असरः रारे, । 

तले मेदि° | ४ चपले, काके, विस्तीर्य, ७भास्छरे, 

मध्यस्य -दरवये, £ द्रवौभूते पदाय च लि डेमच्र । 

१२ रके रल श०यवाग्वास्, ११'रायाञ्च लौ घरणिः 

सल भाखरे “तारावितानतरला द्व यामवत्यः" किरा० 

भव्याघ्ानुषाययं साणतरलताराच्टगा काद् | “उत्क- 

्ठितासि ! तरले" सा० द०। *तारापतिसतरखविद्युदिवा 

भ्न्दम्" रचः | “वेरावितारस्तरलाः'” माचः | हार 

सध्यमग्णौ 'प्रवालखक्तास्तर लाख हाराः” भा० क € 

१४ अ० । “(हासंस्तरलविद्धा सव्यं मासा विभूषिताः 

रिषं° १५२ अण भ्टशा० खमृततङ्धावे क्यङ् । तरलायते 

«तथापि तरलायते चेतः" उद्भटः । 

तरललोचना स्त्री तरलं चञ्चलं शोचनं यदा; । चद्चलनय- 

नायां स्तयां हेमच° र चद्धलनेलयुक्तम्पतः लि क्सर । 

१चद्ले नेल न° । 

तरलित ल्ि° तरल इवाचरति तरलं करोति | 

वा-क्त ! शअ्ान्दो लिते, २कज्पिते, धते, ४लुचिते च डेस°। 

तरवारि ४ तरं शब्रणां गतिं वारयति इ-णिच-ष्न् । 

खड गभेदे । (तरवार) इति भाषा । हेमच० ्सिशन्द 

५११४० दज्गचणादिकखक्त' यु क्तिकल्पतरावत्न पिष 
क्तो 

यथां “यङ्ग पं तथा लातिनेँलारिष्ट च भूमिका । 

श्वनिम्प्ौनमिति प्रोक्त खर्गततानाषटकं शभम् । अभिन्न 

दश्यते यादक् विभिन्ने घटिते तथा) यदेव दश्यते 

चङ्क तदङ्क" संप्रचक्षते । नोलकष्णादिक खड्गे खूप 

ित्यमिधीयते । तेनैव यत् प्रतीतं द्वाव् तच्जरोति- 

रिति ' गद्यते । चऋङ्गातिरिक्त यच्जातिस्तन््रा हास्यो प- 

चकम् । वच्चे भिति जानोयात् खडगे खड्गविशा- 

रदः । श्यङ्कातिरिक्ञं खड्गादि यच्छ इत्वोप्छ चकम् । 

तदरिषटसिति प्राङ्धम् मिरङ्गादिधारणम् ] यः खड्गे 

लायते शब्दो दख्डदन्तादिना हते । सख ध्वनिसतुलना 

९६ वानग्भाग 9 ष्र् 

भानं न्ञानमषटविधन्त्िदम् } पद्चाद्या निषे खड्गे 

सम्पाव्यन्तेऽपि कलिमाः। चअन्त्यावढलिमौ ज्ञयो 

लाजेव सहजाविति | शतभद्मानि चत्वारि खपाणि 

जातयस्तथा । लिंशन्ने लाखि जानीयादरि्टानां तथेव 

च्च} भूमिद दिव्धा न्ञया ध्वनिरष्टविघो मतः| 

भानन्तु दिवि परोक्तसियेषां संग्रहो मतः' | ख्डगद्य 

शताङ्नासानि लौ हाव ““इखष्यखणेगजोरुवकद्- 

मनस्य लाद्धग्ष्णारुयश् ताम्पोजमद्ातिानल कणाद न्धि- 

खिरातेत्तिराः। मालाजोवकणट् पदों नरि चध्यालाश्चव- 

हा श्चन द्रचुदरकमच्िकातष्यवन्ो डिचुमासधपाः । सि- 

इोतर्डल गोखिराशिवनख यरा हालिकेशोपलष्रो णोकाकक- 

पालपलतवरीविम्बीफल्ीसमेपाः । नोलोरक्रवचारसोनद्च- 

सनाजिङ्गोशमोरोद्ितपरोोमारिषभागेवौखुरतडन्मेषाद्र- 

ुञ्चाशराः । दव्वा विल्वमद्धरटु खट् कशटोमाव्जांरिकाके- 

तक्षौमृव्वौवजकलायचम्पकबलान्धयो धवं चासनाः । च्येष्ो- 

जारपीधिलिकानलरजःकृश्राण्ड रो भक्त, होककन्धूवङ्ञला- 

रनालमदिषसखच्छजे वक्रा इति । परोक्ता लौ दह~ 

व्िथारदेन निना खडग्ख मेदाः क्रमाद्” । 

तख वच्वत्वारि श्प्राणि। (नलः गष्णञ्च 

पिङ्कश्च धनति चतर्विधः। वप्रकषेः खड्गानां 

कथितो खनिपुङ्खैः” । चतश्ञो जातयः । 'व्राद्धणः 

चछ्लियो वैण्यः श्ट््तेति चतुर्विधः । जातिभेदे षिनि- 

दिष्टः खड्गानां खनि पुङ्गवेः” | तिंश्नेल्लाणि । 

(“वक्र पद्म गदा शङ्खो उभरं तरङ्् शः । ̀ खत 

पताका, वीणा च मतृखलिङ्गध्वजेन्दयः । कुम्भः शलच्च 

चाद. सिंहः सिद्धासनं गजः| हंसो मगरो 

जिन्वा च दशनः खड्ग ण्यच्। पतिका चाभर 

शैलः पुष्पमाला भुजङ्गमः । लिंशदेतानि नेव्राणां 

खड गानां कथितानि वै” । लिंशदरिष्टानि “ददि 

काकपट् रेखाभिन्न' भेक सषिकः | विडालः शर्वरा 

मौलो मशको शङ्ग्टचिके ! लिविन्दुः कालिका दारौ. 

कपोतः काक एव च | खर्परः शकलो क्रोडो कुशपतक 

चालक । करालकडुखलु र ्ङगचछ गिलकम् ॥ 

चाङ्कलं वद्ड्िशाख्यद्च निना तन्त्ववेदना | भोक्गान्यं ~ 

लान्यरिष्टानि खड़गानां लिंथदेव हिः । दहिविधा 

भूमिः ५“दिव्यश्यौम विभागेन भूमिस्तु हिविधा भवेत्" | 

अटा ध्वनिः। “'हसकांखाभ्वदक्तानां काकतन्तो 

खराप्सनाम् | ध्वनयोऽटविघाः परोक्ता मागाज्ुन 



त [{ ३२४४ } तर 

खनेमताः” | दिविध भानस् | “उत्तमाधममेदेन 

भानं तदुहिविधं भवेत् | इति परोक्तान सूल्राखि 

खड् गानां ज्नानहेतवे | एतानि तत्वतो न्नात्वा भवे 

च्र,पतिपूलितः?" 

ऽङ्ानां लच्चणानि निवोधतः' । लौ हदौपे ““श्छ्यपतर- 
सभा भभिरङ्कः श्वतं प्रतोयते। ऊद" तत्त् महा- 

मलयं द्छ्यवजसशन्ति तम् । एष खड् गवरो दद्या 

ज्ञच्छरोमायुयशो वलम् १। खरेद्धावको तन्वो यद्- 
भूमौ निकषोपमा । सवज॒मिति पप्राह्धरायुलच्छी 

गज्ुर्डारतिभ् सौ रष्णायामङ्- 

प्राह्रक्तस्से त॒ तद्विरेत् | 

प्रत्तालनाम्म॑सा | अपि- 

जयप्रदम् २। 
सम्भवः । गजवजमिति 

च्वरादिव्याधिशमन दख 

 क्षोणोपि मृपालस्तदोग्थत् साधवेन््हीम् १। एरण्ड- 

वोजप्रतिममङ्कः भेभिः चितेतरा। उवांरुकमिदं 

नाम्ना यन् दपचचयङ्करः । । 

सम्यग्विठच्यते । सहिषाख्यमिद् वज के चिदाडमेनी. 

नरिणः ४ | व्यङ्गः दमनपन्नाभं खड्गे यद्खिन् 

पतश्च स्मात्रेण नरः 

प्रतोयते । विद्याहमनवजञ्च वजयं दिधिधं बुैः। 

नौला शुभ्वा भवेद्ममिस्ततर नौला गरौयखो | तच्िन् 

यच्ुभ्रितं तोयं गन्धो दमनकोपमम् । ततृप्रभावान् 

महोपालः रतां ए्वीं हि साधयेत्" ५। शाद. 

धरोये “एका स्वला सिता रेखा भेमिर्ला दढा 

यदि । स्य लाङ्कमङ्ग वज तदद्या्वच्छमोयश प्रदम् । 
एतत्ते भवेच्छोयः श्य, ल्िरतरस्थितिः। णतं 
मह्ान्तसपरे वदन्ति सल कोविद्ाः &। चटायां 

बधते भूमौ चङ्गन्च प्रतिविन्वितम् । अङ्गवजं भवे 
त्त ॒ दिषधा भूमिः श्विताऽसिता ७। 

^“निरङ्क' खष्यपत्राभमोषन्मयिनिभञ्च यत् । दर्कभं 
नन््हामृल्यं कौन्तलौङ प्रचचते। लब्णा भूमिभवेत् 
खच्छा पोता वलाङृंङ्ता । रष्णवजभिति प्रा्ध- 

स्ततृत्तते । मोह उच्यते) क्ष्णा भूभिः छवखांग्यो- 

ष्च्छकलाङ्सङ्गतम् । इडाङ्लोवजकं | विद्यात् काल- 
संत्रमयापरे ८। अरुणं च्छमं दङ्क भूमिः 
सितेतरा | शरुश्ाख्यभिदं वलः शल दप निष्डद्नम् । 
सत्या 'गुस्छशेमाने  वङ्कि््पां वेत् चि्ठामु तख । 
स्सथेनमाते य पद्मकोषः क्कुटेच्िश्च । इचु मं तकह- | 
ष्याणां भाग्यः कुत्रापि लभ्यते । तदय्फजनखड्खसया- 

- ष्टिः नाशयति भ्रुवम् &। श्र त्रल्िस्लो यदा रेखा 

ख्धत्राध्यायः । “तन्न प्रथमरतो-. 

लौं हप्रदीपे 

ष्रामलादुपलच्िताः | च्रेताङ्गनिति तद्िद्यादुयश्योरुच्छी 

बलप्रदम् १०। चम्बं(जदलसंङ्कागमङ्क भूमिः सिते- 

तरा । अम्पोजवजु गजन्नेयं कथितं खनिषुङ्गवेः ११। 

श्ङ्ग' यख्य गदाकार भमिदेव धितेतरा । गदावजुभिद्ं 

रयात् तवृच्चते शूलसम्भवः १२।. अङ्क कष्छतिला- 

कारं मूनिचव सिताऽखधिता | तिलवज्ञभिदं श्रेयं 

खच्छोबलयशःप्रदम् ¦ ततृच्चते तिलतेलाभा वसा 

प्रचगृषतेऽधिकम् १९। धृच्छवणा भवेद्भूभिरङ्कः 

ब्द्किशिखोपमम् । अभ्निवजमिदं क्यं शत्र, णां दाह 

कारकम् । न्तं शोतोद्कं न्यस्त तपनः भवति च 

ष्यात् | शाथे वद्धिः वमेद् यस्तु तथा खयशु 

सङ्गमात् | तत्च्चते बज्ञवान् दाद्धो दग्धवद्च ब्रथो 

भवेत् । एतत् परमभाम्येन लभ्यते धरणीतले १४ । 

भूभिः सिताऽसिता वापि अङ्ख्चत् पिप्मलोप्रभस् | 

कणावजुमिदटं न्न यमन्तदाइस्तु॒ततृ्षते १५। लवा 

भूमियेदोयाक्गे दशप्रते खन्विषञ्चयः | यंन्विवदैमिदं 

न्नोयं वैरिपच्चविनाशनम् । ततृचते बलवान् दाह 

स्तषा च ज्वर ण्व च १६। शालपर्णी दलाकार- 

सङ्ग छष्णासिएविका ] स्थिरावजभिदं प्राह्धल्तत् चते 

वेपथुम् १७ । ` यदा वित्तिरिप्वाभमङ्कः भूमिः 

सितैतरा । एतत्ित्तिरिवजु खात् ततृचते बद्ध 

षेम्पकम् १८। वनमालासमा यिन् माला खड्गे 
प्रहशनते | मालाङ्गवलज तद्िदयात्त्तोयं गन्धवद्धवेत् । 

आत्रे तप्रोद्कं न्यस्तः शोतं भवति ततृक्तणात् । एष 

दाडइषरीतानामतिपिन्तहता्रनाम् । भवेत् परभमेषच्य 

भाग्ये नेतद्धि नभ्यते १९. । यदा कोवकशङ्खौशमङ्ग , 
मूमिः सितासिता | एतच्जोवकवरु स्यात् ततृचते 

„ त् चणाजच्चरः२०। भूमिः सिताऽसिता कषेत्रे खाद ~ 

द्गाभभिष्यते। तन चेन् सधु विन्यस्त' शेषामा्नोति केव 

लम् | रएतदूश्रमरवज' खात्ततृच्चते खादिचिका २१ । 

हं गं कथिलामाखमङ्कः यद्धिन् प्रतोयते । जङ्घं वजुभिद 

प्रा्धविष्वेगनि्द्नम्'” । लौ हप्रदोपे “खह्गं 

कपिलाभासमङ्गः यखिन् प्रनोयते। लाङ्गबाङ्गन्तु 

दद्यात् ख . गखाऽहहिनाशनस् २२ । खङ्ग रीष 

सङ्धाथं भजेद्भूभिः सितेत्ररा 1 मरिचाद्कमिदं वेज 

वतृच्चते कटुरक्ञता । ततृप्रल्ानरोपेन नश्यन्ति 

पीनसादयः २९। यदा सपेफथाकारमङ्गः भृभरिसतु 

निमेका | भुजङ्गवज तदिद्यात्तदृचते विष्व जा । 
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` वा सप्विन्दवत् । 
॥ । # 

तश { ३२४५ । 

तद्य श्रनमानेण मेकः प्रासोपिखचयते। एकय्याख 

प्रसादेन छतसं शास्ति महीं न्टपः २४) यदाऽखुर-. 

सङ्(शमङ्ग" भमिस्तु निसंला । अन्वाङ्गमिति तं विद्यात् 

खड्गं परमदुलंभम् | तख संयोगमान्नेण वाजो- 

भन्दोऽपि धावति। तद्ध च्षालनतोवेन यानां रोग- 

नाशनम् | रएततृक्तते ग्टशं सच्छा दाच्च श्म णव 

ख ३५ | मयु रपिच्छसटशमद्ः भजिः सितेतरा | 

बहा ङ्भिति तं विद्यात्तत्च्ते वान्तिरिष्यरते । सपांणा- 

सिह सरवेषामख सखशांषड्ष्ण् ता ।, एतदेव ्छप्रतिभि- 

भोग्येः कतापि लस्थते२६। मृभिरञ्जनप्ड्धाथा- 
श्षारा चाद सिता भवेत् | खञ्चनाख्यमिद्ं प्रायः खबै- 

देवोपलभ्यते । लौहप्रदीपे शवारा शुश्रा भवे 

दयद्य भूमिः कच्ललसन्निमा | रण्णमङ्गेचितं वापि 

विद्यात् कच्जलवजकम् । मपुवथेसमा भूमिरङ्ग" 

लच्छीयशःप्रदम्” । शाङ्ःधरीये (“निग््रकच्तो 

भवेद् यन्न॒ रा्निन्द्विविलेपितः। मधुरो मधुव्णाभः 

ख खड्गो रेवव्ञभः। विषधेषाञ्चाल रज्यन्ति सततं 
भक्िकाद्यः"” । “चखासोमकोणिका यख कद्राङ्ग 

कणडरोकतम् | कुद्रवजुकनामानं प्राह मागाजुनो 

खनिः । दं कुण्डरवशच्च प्राह लौ हाव निः । 
अख शतेष वलवान् दाहो भदविरेषितः १९ | 

यदङ्घ मल्तिकाकार भूमिषधेव सिताऽखिता | खें 

शुष्यति चवात्र मचिकाङ्ग तमादिशेत् २० । अङ्ख' 

यदा ठषाकारे या चमूभिः सिताऽसिता | ठष्वज्- 

मिद् ख्यातं प्राह नागाज्ञुनो इनिः ३१ ! अङ्क" यव- 

फलाकारं भूमिः र्णा सिता तथा । यवाङ्कशिति 

तं विद्यात्तस्य कण्डं सम्भवः | एष खड गाधम- 

श्याच्यो ` यदोच्छ द्भतिमात्मनः ३२ । अङ्कः बोहि 

परखनाभं भूमिर ला चते ऽतिरक ¡ तदु्रोष्हिवजुं 
जानी याच्छलू खां भयवद्ग नस् ३९ | अतसोफलसङ्काश- 

अञ् भभिः सिताऽसिता। अतसोवजमाछ्सत ततृच्तते 

शिरसोरुजा २४ | यदा स्पपबोजाभमङ्ध भूमिः 

सिताऽखिता | खरधारः खरस्यणेः सपेपाङ्गः सद- 

ज्ञंभः १५ | सिंद्याकारं भवेद्यस्य भूनियेख सिताऽस्िता। 

किं होवजन्त॒॒तदिव्यात्तत्च्ते प्रकपेन्नरः । एतद्खावन- 

लोयेन कासरोगापनाशनम् ९६ । द्गः तण्डल- 

डाय भूषिरभुंला दिताऽखिता। तरल. लाङ्ख{भिं 

त्तौ द्राखखसिति जानोयात् जय-, 

लर् 

विद्याद्यशः खोजल नम् | यतत्प्शुषितं तोयं 

तच्छ लोदरकसन्निभम् | अश्च प्रभावानृमदुजोभ््टां 

हि लभते चरियस् ३७ । चङ्क्व द्गोक्ुराकार मृमि- 

राचातनिःसद्धा | खड्.गाधममिदं विद्याद्गोषज 

गाम नामतः र्८ | स्यला दौर्वः सिराः रष्णा भूमि- 

सेव सिताऽसिना। 

खड गाधमं बुधाः ३९६. | शवलिक्गाशतिक्षाङ्गे धारा- 

चैव सिताऽयवा। शिव्राङ्गभिति तं न. याच्छन्पक्च- 

निद्छद्नम् ४० । यदा व्यात्रनद्ाकारमङ्ग भिस्त 

पिङ्गला । नखवजृनिदं विद्यात् तवृक्तते ऋयधभेवेत् । 

एतदामिषसंस्सथात् प्रविशेत् खयमेव हि ४१। याद 

पुच्छो पमन्त्ङ्ग भमिधर ला.खरागतिः | ाहाङ्गभिति 

सिराङ्गनभिति तं त्रुयादेनं 

अख स्यशेनमानेण 

जोवनृमतृखा ज इत्यन् 8२ ! यदा मचजनेवाभ- 

ङ्ख" भूमिः सिताऽसिता। नेतनाङ्गमिति जानौयात् 

सेखाने विजयप्रदम् । एतद्धावनतोयेन न॒नमन्धोऽपि 

पशप्रति ४९|| अङ्क" केशसमं यख भूमिधन्वा सिताऽ- 

सिता| केशाङ्गमिति जानौयात् क्तो शडुःखभया- 

पम् ४४। निरङ्गः स्य खप्रणतिपलाङ्ग विदु घाः । 

एतद्धि प्रायशो लोके ण्ये दिजसत्तम” ! ४५। पद्य 

पुणो ““निरङ्गा निशिता धारा शाखे वद्धि वम 

त्यपि । द्रो्ोवजुभिद् ज्ञेयं एचिव्यां नातिदुलंभस् ४६। 

छद काकपदाकारं भूमिराषाननिःखहा | एष 

जानोयाच्छल्रुवंशोपना यनम् । 

खड् गाधमस््याज्चो काकाच्वो भ॒तिभिच्छता ४७ | यदा 

कपालमङ्गम दश्यते स्यतः खरम् । रणति इःड- ' 

लनकं कपाल्ाङ्कः वधस्त्यजेत् ४८। तन्वी पत्रा 

बलोतुल्या छव द्गाऽसिएतिका । पलरवजकमाह्स्तमा 

युवेदटविदो जनाः” । लौद्धाखवे “हुपयंसन्निभा 

मूलिरङ्ग कालं पएतोयते। तत् पत्रवजु काक 

छपरंखपलायते ४९ । ठवरीदलसद्धाशमङ्ग' ' यञ्ञिन् 

प्रतीयते } ठवरोषजमास्त तवृच्चते भिरषो भ्रमः । 

रष खड़गाघमसतयाज्यो. यदौच्छं जजोवमं . निजम् ५० 

चेम्बोदलपमा भिर बिम्बीफलोपमम् | विम्बी- ' 

बजन्त॒ तद्दिद्यात्तव्नलं तिक्तख्च्यते । पिन्तश दमविका- 

राणां प्रशमाय प्रयुज्यते ५१।. प्रियङ्कसटशन्वङ्घ 

भूभिख कपपिलामतिः। फलोवजभिदःं परोक्त शाणे भूष 

वमन्यपि ५२ । अङ्ग" सर्पप्ष्याभं भमिद्ैव सिताऽ- 

विता । एतत् सभेपवज खात् थणे वङ्कि वमत्यपि । 
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च्छपि कुण्डलिकां याति एतद्त्यन्तकोभलम् ! णएतत्- 

प्रसादात् कितिपः कतृं साधयते भहोम् ५२। 

नोलोरससमा भृभिरङ्ः नीलोतरङ्ख्वत् ) नीलोषल- 

भिदं दष्टः शाणे वद्धिशिखां वमेत् । एष खड्ग 

वरोच्णामरिष्टमयनाशनः ५४ । रक्ञास्िसो महारेखा 

भभिद्ेव दिताऽखिता । रज्ञाद्गभिति जानौयाहं रपत 
विनाशनम् | शाखेन यस्तु रक्तांवानौलांवा वमते 

शिखाम् । रक्तस्यगेनमालेण स्वयमेव निङन्तति। 

तेऽस्य रक्त थुस्त.ष्रा दाहश्च जायते ५५। चङ्क 

वचादलसमं भभि्चेव सिताऽखिता। वचावजुभिद् 

क्ञेयं तत्चताद्दिषनाथनस् | एष खडव्रो रान्ना साध- 

मयः प्रयल्लतः ५६ । रसोनादन्तमं ङ्क भूमिस्तख 

दलोपमा | रसोनवज् जानोयात् शाणे बद्किः 

बभव्चपि | खख धावननोयेन श्ाफवातयिनाशनम् ५७ । 

जिरङ्का निमेला भूमिधरा तौच्छा खरः खरः । छमना 

बछभेतत् स्छादुभुषि ना्न्तदुलंभम् ५८ । जिङ्गिनो 

खदशो दौवा यद्या रेखा चविस्तरा |  लिद्धोवजमिदं 

नान सर्वकामायेसाघनस् ५९ | शद्धः शमौ प्रसमं 

भूलिधू ज्वा सिताऽसिता । शमोवलुमिद् न्वं अनेशचर 
खदग्यङम् । भाणेषु वते वद्धि सहते वङ्िपोड़- 

नस् ६* । रोद्ितशल शखटशमङ्ग भमिः सिताऽसिता 

वापि । ध्रा गम््ोरस्वरयुक्ता धारा तौच्छाऽिता 

भवेदेषा । रोहहिताख्यभिदं वलं शवारिष्टविनाथनम् । 

वद्धिषं्यरीमातेण किद्धिद्धिभिचिभायते। इत्ययं 

इषेभः खद््गो देवानाभपि कथ्यते ६२ । शफरीवल्क- 

लाकारमङ्ग भूनिः सिताऽसिता । गोलोवजुमिदं प्रोक्त 

न्यस्तं सरति वारिथि। रख खगोत्तमो रानां 

विपच्चङुलन!शकः | कद्] चिद्घभ्यते भाग्यं रंभ्यते तेन वे 

महो ६९। चङ्ग सारिषपल्नाभं भूमिः खादिषम- 

च्छविः। इत्ययं मारिषाङ्गः श्यात् शयिव्यां नाति- 

इभः ६९। श्टङ्गराजख दष्पाभमङ्क' मूमिर्दप्रभा। 
घातं सरति नेव एष खड्गाधमो भतः ६8 | घारा 

नोच्छा खुराकारा भूभिरङ्कदिवजिता । च्ाषातं खे 

चोर शाखे वङ्कि' वमल्यपि। शखराङ्मिति जानीयात् 

थिव्यं नातिद्ंभस् ६५ । निभा सरला भूभिभबे- 

धौव कदा कदा । भन्दा तौतरा भवेद्गारा तडदिलख 

लच्तणम् ६६। नौलाञ्जनसमा भमिरङ्ग जलतरङ्ग- 

वत् । मेषाङ्कभिति जानोयाच्छाणे शोतं भवत्यपि । 

तर 

रष खडगाघमखगज्यो यदौच्छद्भ्तिमाद्मनः | भतत ॥ 

प्रतापं शमयेद्रविविम्बं यथा घनः ६७ ¦ मन्दा धारा 

ष्टशं गाढ़ा मूमिरङ्गभिवजिता। पञ्ताङ्गसिदं नाम 

सवेलेवोपलभ्यते ६८ । चङ्क शञ्चाफलसमं भूभि- 

श्गनदलोपमा । युावज॒मिदं ष्ठः तप्र भषति 

चषेशे | शाथे खिन्दूरसङ्काथं रजोवमति चासत् । 

एष खड् गवरो रान्ना भाग्यादेवोपलभ्यते। अद्य 

प्रभावान्तन्नास्ति यन्न॒ साधयते पः ६९ । अङ्ग तत॒ 

शराकार भमिश्चेक सिताऽसिता। धारा तौच्छा च व- 

सति शाखे वद्धिसमाः श्खिाः। शरव्जमिद् न्ञेयं 

रात्तां गाच्द्धितसिद्धये ७*। दव्वादकनिभा भृभिधारा 

गोच्छा खरः खरः | शाखेन वमते वद्धि दरव्वावज` 

छडलभस् ७१। अङ्ग" विल्वदलाकारं मूमिञचोव सिता- 

ऽखिता । विल्ववलुभिद्ं शाखे नोलपोते वभेद्छिखठे । 

एष खड गवरः प्रोक्तः शवां कुलनाशनः ` ७२ । 

मष्रदलसद्भगा भूमिरङ्ग' मरवत् | मरराङ्गमिदं 

शाखे रजो वमति चारूणम् ७९ | श्पुष्मनिभा 

रेखा दोघां भूभिः श्वितेवरा । शणाद्खमिति जानो- 

यात् खड्गं परमदुेभम् ७8 । शटौदखसमा भूमि 

शङ्क" ततृकद्मोपमम् । यटौवजृमिदं प्रायो लभ्यते 

चणवत्तरमु ७५ । माजाररोगखट मङ् भसि: सिते- 

सरा | भाजाराङ्गनिदं नास््ा रोगथोकभयावङस् । 

एष॒ खड्गाधमस्याज्यो यदी च्छेद, तिमात्मनः ७& | 

केतङोपत्रसडशमङ्ग' य्धन् प्रतीयते । विद्यात् केतक- 

बलं तत् वाराणससरु्वम्”” ७७ । खौ हपदोभे “अङ्ग 
भूवा तन्तुनिभं भूमिम् वौदलच्छविः 1 शाणेन वमते 

शुक्तं शिष्ठां भौव भवेत्ततः । भौव्यं ङ्ःमिदरत्रष्ट" 

यशःकौत्तिं बलावडम् ७ | किङ तच्छ खर गाद् 

शाखे वद्ध वमेत् कणम् । खिनक्यन्यविधं लौ हं वजााङ्- 
भिति तदरेव् ७& | कलायदुष्यसडशमन्ग भूमिः 

सितासिता । कलायवज जानौयात् तत्च्तते पाक 

दूष्यते ८० | अङ्क चस्पकपुष्माभं भृमिः ठब्णा कवा 

सिता । शिखां शाणे वभेच्छौतं तिक्त तख जलं मेत् 

ददं चम्पकवधः खात् सर्वत्र विजयप्रदम् ८१। अङ्ग 
बलादरसमं भूमिः शुक्ता तथेतरा | बलावज॒मिद् 

सेयं मानामावं भद्षेहूतम् । इत्ययं वातरोनाणां नाशने 

परमौप्रधभम् ८९। चङ्ग वटारोहसमं भूभिवैटदल- 

ऋषिः | बटवशुलिदं पेयं खर खड गामं दुवः । 
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एतद स्दथेमात्रेख नरो च्य त सम्यदा ८३ । वंथनोलौ 

समा भूमिः खरधारा सिताक्चतिः। वंशाङ्कनिति 

जानोयाद्वशषद्धिकरं परम् ८8 । भूनिःसालद्चाकारा 

चङ्ग लघ सितासितसम् । सालाङ्ख एष खड्गः दधात् 

पूज्यः स्वा्दायक्षः । अयं शाण्ये वमेदद्क धारा 

चष्यथ वा भवेत् ८५ | भूमिः सिवाऽदिता वापि कङ्क 

च्छठोखमं लष् । ज्ये टोवङमिद्ं निन्द्यः न च्युष्य 

वा हहितेच्छमिः ८६ । एराखजाचसह्यमङ्ग भूमिः 

सिताऽचिता। जालवलजृभिदं पूज्य शब् सम्मत्तिनाथनम् | 

यदि शाश्े वभेन्नीडां शिष्डां वद्धिः वभे्चवा | तदेष 

इलेभः खड्गो न्यथा भयष्ेवकः ८७ | अक्घ 

पिपौलिकाकार मृजिधच्ा तथा सिता। पिपौलिकाङ्क 

श्ये ततृच्चते करण्ड समपवः। स्वयं यदि 

शाखे पूष्तमस्तदा ८८। नलपलमसभा 

नलाङ्गमिति जानोयाड्दुः 

निरङ्गा निमेला भूभिः 

भवेद्धन्नः 

भूनिरङ्गनत्ङ्गद्ठसो पमम् 1 

सवांधसाधकः ८९. | 

श्ट वभेदजः । ददा धारा श्य्थं स्यूना 

व्याघातं सहते नच । रजणोभखभिदं निन्द्य" यल् चां 

विजयावड्म् €० | ङद्राण्डवोजसदशमङ्गः भूमिः 

सिताऽसिता। कुप्राख्डवज् जानोयात्ततच्चते बेगनि- 

यहः €१ । अद्ध रोमस्य मृमिधेस्ञा सितादिता। 

रोमाङ्गमिति जानोयात्तत्चते पि्कोद्भमः €२ | भृखिः 

च ोदलाकारा कङ्क तत्कण्टकोप्रमम् | धारा तोच्छा- 

रव्तीचछो ख्धु मानं द्रा ष्य.शा। च् हाङ्गः खड्ग 
द्व्येष तत्ते दाहटडश्चमः। छखालिक्येनासानां 

दाः पाकश्च जायते । अयं यदि च सपांणां फणा- 

ष्परि विश्यते। फणा विद्ारमाप्रोति सर्पलोटयते शिरः| | 

दध धावनतोयेन कुरोगविनाशनम् ६१। ककन 
दलण्षाभा ममिरङ्न्त॒ तत्समम् । ककन्छु षज जा- 

नयात् तत्न्लते दाहनाशनम् । एष खड गाधमसयाज्यो 

जेतव्या यदि विदिषः €8 | अद्ध बङ्लयपुष्पाभं भूनि- 

स्तत् फलसन्निमा । वक्लाद्मिदं एरय" शाणे छरभि- 

गन्धवत् । तन्नास्ति जगतोमध्ये यदनेन न साध्यते<५ । 

चद सम्बिचितं यन्न किञ्चिदुव्यक्तमोच्छते | सर्वेषां 

देनं वापि तौच्ा धारा खरः खरः | एष काञ्चिक- ` 

वः स्याद्यत्नादेषोमलभ्यते । ननं प्राप्यापि बन्ने 
4 

येषाश्धिवरादयोपि च € । भूभिः ष्णा निरङ्गा चेडवारा | 

तौच्छा हृदापि च । आचातं सहते बोर रक्त खन या । 

८१ 

रथे । शाखेन वङ्कि' वमति भूवं वा्यतिषर्षणात् वा 
महषः से खड्गः एथिव्यां नातिहुर्बभः €७ । 
अलयन्तनिेदा भूमिः धरोर प्रतिबिन्बितमू । धारा 
ोच्छा सखरस्तोच्छाः सचाङ्ख" त॑दिनिर्दिथेत् €८ । 
तख्जिन् यदा भवेदेषा ऋज्वी ज्वा ख्यकं तदा €€ । 
अद्धिन्नपि भवेदक्रा रेखा वक्राभिषन्तु तत् १०० | एत- 
चछतकखदि्ट खड्गानां प्रवरं वपः । प्रायशो लभ्यते 
खोके यदि सवरुणावडम् | इतीदं निखिलं परोक्त 
बजा लच्वथं भया । प्रयत्नो छि खतं व्यज्ञ सकष 
हितकाम्यया | दतः परन्तु लौडहानां लं यन 
खष्ते । तद्ध दारो भवाभ्योषघ प्रतिन्नेतिं शता भया । 
दिलिङ्गभिश्रमालोक्य भिश्राङ्गभिति निहियेत्। स्वेषा 
भङ्खमालोक्य स्वाङ्गमिति. निदियेव्'” । अक्घाध्यायः । 
उङ्गख द्ह्पाणि यथा | “नीखौकलायज्घच्चमच्छविग्टञ्ज- 
नाभा या चेन्द्रनोलमणिकाचभणिप्रभा च । भभिर्चं 
या भरक्तप्रतिमावभासा खड़गच्य नोलमिति द्पमिदं 

दन्ति । तत्र॑ चे्निन्दितान्यङ्गान्यरिष्टानि बड्कन्यपि । 

द्श्यन्ते बङ्दोभाञ्च तथापि खवत्तरम् १। 
या कालकाम्व् दभरीरसक्रालसपे गाड्ान्वकारक्चभा- 
रमा भिभाति। भूभिच्च या भ्वमरबन्ब्, समा- 
वभाषा खडगक्ञ लबष्णमिति द््पमिद' वदन्ति। 

व्यम नेलाणि सस्पच्यौ चखरिष्टान्यशएभायः च । 
साधार्भिद्ं दपं प्राह ागाज्ुनो छनि; र] या 
प्रा्टषेखयनवमे कसमामव्णा गोभेदरव्सडथो च त॒ यख 
भूभिः । खड्गद पिक्गमिति ङूपरमिद्' वदन्ति भन्तं 

यैशोवखघनच्चयकारथाय । या सन्द्धूमसदथी च 
शिरोषषष्यवृल््या विभाति भकिनापि च खड गभूमिः | 

भागाज्लुमो वदति धूलभिद् हि ₹्पं भत्त्“यंशोबल- 

घनावलिवद्गमाय 8 । द्विरूपं निचितं लत्वा सङ्करं 

परबहेदुबुघः | तिमो्पेः समेतत खड् गं नि एरसंन्नितम् |. 

ष््पेषतभिः षयुक्त' चतर" ख्गरत्तमम्” । च्ह्पाध्यायः 

 “जातिखदुर्घा मोक्षा खडगानां या एरा मया।. 

सख्मत्यपि प्रयब्रेन तासां लच्चच्यते | शुद्वाङ्खः 

शवे ख नेतः घखरच यः । गदभः छसन्धे य~. ̀ 
स्तोच्छधारो महागुणः । खड्गे ाद्लातिं तं 

प्राह नायाज्ुनो छनिः। श्रद्ध चते शवेष्छोधो चोरः 

सवाङ्गगोचरः। रच्छ पिषाषा दाश्च ज्वरा ग्न्य ख 

जायते। अदद तिफलाकलकमङ्ग रातिन्द्षोपि- 
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तम् । संलिनत्वः न सन्धत्ते निमेलं कुरूते परम् । 

तरुणादित्य किरयस्यथारेव लये स्थितः| दहेत् सवे 

न त॒ करं पुरुषस्य हि धारिणः । गायन्नव्र ारमाले ख 

खरतां व्रजति स्प्टम् | एष खड्गवरः खव 
भरि" नाश्येदुभ्् वम् । अख प्रसादात् रुषस्त्रिलोक- 

सपि साधयेत् | तख्ादेष मरुषाणां छलभोन हि 

भतले । दश्यते प्रायशः सगे कुशद्दीपे ह्िनालये १। 

शूष" सहासारं तोच्छधारः खरस्धरस् । सवां 

चातसहं॑रूऽनेत्रवखखराकरम् । खड्ग च्व 

जाति तं जानौयात् खड़गक्षोविद्ः। आख च्तते 

भेदा हस्त.घा दाहो ज्वरो भ्डनः । खय, जायते शाखे 

वमेदद्धिकषणान् बह्कन् | संस्कारे चाष्यशुस्कारे 

जैमल त्य ॒लन्छते । शाेऽ्यशासे खरता भि 

च्वात्यन्ततीच्छता । रक्रस्यशेन माले ख विथेदन्तरमन्तरम् । 

व्यं खगवर: पूज्यो मलुचैवरपि जम्थते २। नौील- 

बः ठष्णवणः संस्कारे निलो भवेत् । शाशेन खरता 

वास्य खाततल्ं निशन्तति । वेष्टजातिरयं खड गः चते 
स्वडमाल्रद्ेनम् । नात्युत्लष्टो नातिह्ोनः सवेत- 

वोपलभ्यते १। सजलाम्भोद्सङ्काः स्यलधारो श्टदु- 

श्वरः | संस्कारे चैव मलिनः शाखे चापि खरोतरः। 

टद्रजातिरयं खड्गः चते नाल्साऽपि वेदना | दूरा 

देषोऽधमस्त्राज्यो यदीच्छद्धितमात्मनः | प्रायशः 

सेलोकेष हायभेवोपडशगते ४। दयो णमालोक्य जारं 

` खडगमादिणेत् | त्रयाणां लच्चसयेनेव विज्ाति खड्ग- 

माद्येत् | चदश ल्तसेनेव जातिसङ्र उच्यते" | 

खथ लि'शच्रेवाखां ल्क्चणानि “चक्राकारं यदा नेत्र 

खड् गखाङ्ग प्रदश्यते| तं चक्रेः जानीयात् 

मन्तुः सवायसाधनस् । अनेनेकेन खड्गेन लतत 

साधयते महम् १। प्रफक्पद्मसद्धाशं नेतं पद्म 

टलोपमम् | यदि वा चशग्रते खड्गे पद्मे 

समादिथेत् | अयं ख़ गरो यतर ततैव कमलालया २। 

अद्धा स्यना यदा रेखा गद्ाकारा प्रतोयते । गदानेतर- 

मिट विद्धि सर्वशत्र निद्र दनम् ९। शङ्काक्रार' यदा 

नेत्' खड् गमध्ये ऽभिदशगते । शङ्खनेत्रमिद् सवेरेवाना- " 

सपि दलभम् ४। डमरप्रतिमं नेत्र यख भमौ प्रतीयते । 

सर्व्वायषाघकं खड्गं तं विद्यात्विजयप्दस् ५। घर: 

स्वस्यं यत्रे ल' धनुर त्ेखुशन्ति तम् । तच्छ स्वरशनमालेख 

मन्दोऽपि एरुखायते । अयं निभौये विजने ख्डगो 

भान्भानायते ६ । यन्न ्रमङ्, गकारं तं विद्याद्युणत- 
त्तरम् । खङ्गमङ्कगनेताख्य' भतत : सवां येसाधकम् । 
अलच्छोपापर्लोन्न' लल्याग्रहनिवार म् ७ | खा- 

कार यद्ा नेत्र" तने वदन्ति तम् । खद प्रभावात् 

चोणोऽपि सावभौमो भवेन्नपः। दौनोऽपि च खौ 

भूयात् खो भृयानृमहेधवरः । महेश्वरोऽपि शचिवः 

सचिवो मण्डलेश्वरः | मण्डलेशद्च क्र्तं भवेदत्र न 
संशयः ८| पताकाकति नेतरञ्चेत् सवैसम्पत्तिकारकम् | 

पताकानेनमा्स्त' संयामविजयप्रदम् 2 । नेल 

वोखाञ्ति यदा वौणानेखशन्ति तस् । निशौधे विजने 

खड्गो वोणावत् स्नमाव्ेत्। चस्य प्रभावात् 

स्वदेशा आपि वशया भवन्ति हि १० मतद्याङति 

यदा नेलः मत््नेल्निमं श्दुिः} चदय प्रभावात् 

कितिपः छत्स््ञां साधयते महम् ११। शिवलिङ्गसभं 

मेतं लिङ्गनेनमिमं डुः । भ्त: सरवाथेरं सिद्धौ चन् णां 

नाशनाय च | वामपाचचेः ठत यातायां घत्त॑व्योऽयं तथा 

रणे १२। ध्वजाकारं ठ् यद्धं ल ध्वजनेतर' वदन्ति लम् | 

चख प्रभावात् भृषाडः समर्यां लभते रियम् १९२। 

यद्याङ्खं चनदरप्रतिसं नेतं ख त्वद्ग चन्द्रक | तद्य धार- 

खतो भूपोधरां ठतृद्ां लभते वे १8 । यच्चो' कल- 

साकार कलस्य तमादिथेत् । तख प्रभावात् खक्षनां 

भूमि' भूपो कमेत बे १५। शृलाङंति यद् नेते" शूलनेल' 
वदन्ति तम् । ख्वाथेसाधकः स्ीरिष्टाऽनिष्टप्रणा- 

शनः १६ । यथादरननेवः तं विद्यात् शादंलाल्ति- 
नेबतः। श्, च णोविनाशाय रुंयामे विजयाय 
चे १७ | सिंहालति यद् नेव सिंनेतभिमं विडः | 

रख प्रभावात् च्षोणोऽग्ि कतृं साधयते महीम् १८ । 
तत् खि हासननेत्रः छात् नेल सिं इासनोपमे । खख 

प्रभावात् चितिपः रवृच्ां साधवते महीम् १९ | 
गजाङति यदा नेर गजनेत्न" वदन्ति तम् | चख 

प्रभावात् च्तोष्णेऽपि लभते राजसम्पदस् २०। नेत्र 
चक्रा यदा =हरनेव' वदन्ति तम् । चदय प्रभा- 

वात् भपालो यथः प्रागो्नुत्तमम् २१ | मयूराकछतिके 
नेने तन्नं बमिति निदिंशेत् | अख प्रभावत्तु 
भलुजः सपेदरपीचिूदयेत् २२ । जिद्धाकारः यदा 

नेत्र" जिद्धानेल' वदन्ति तम् । संखामखभरेष्वे वं {पिवे- 
दं रिथिरोरजः २३। दन्ताकारं यदा नेल दननेतर' 
वदन्ति तम् । सयं रिषगणं मृषि चवैयु्ति 
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भैरवम् २४। खड् गाकार यद्ा नेत्रं खड् गनेतं वदन्ति 

तम् । अख प्रभावानुमदुजस्त्िरोकीं वशयेदपि २५ । 

मद लिकाकार' एविकानेवरच्यते | चयं सला 

सहीपां कऊवृश्ञां साधयते चितिम् | न चेयं एुलिका 

किन्तु जयलच्छोरिह खयम् । तस्मान्नायं मलुषदाणा- 

भल्पमाग्येन लभ्यते २६। चामराक्गतिने्रत्वात्तन्नेव- 

मिति निर्दिशेत् । आखय प्रभावात् जायन्ते चामरो- 

इ, तसम्पद्ः २७ । एकाऽनेकशिखे शैलनेत्रे तच्नोत्र- 

संन्नकम् । अपि राद्ुभये युद्धं विषमे वैरिखङ्कटे । स्थिरो- 

करोति धरयो धरणौ पवेतो यथा रे८। पुष्ममाला- 

समं नेन एष्मनेल वदन्ति तस् । अख प्रभावान्- 

घप्न्ति सहाः सवां देवताः २९। भुजक्गमसमे 

नेत्रे सपनेत्रमिद्ं भतम् | यं अलूगणं हन्ति यथा 

मन्यं" भजङ्गमः ३० । सवर्णमसवश्च तत् सवे" 

दिविध भवेत् । सवख" शान्तिसम्यत्यौ रिएनाथे तथा 

परम् । दयोरेकत्र ष्ट च तत् पुनः दिविधं भवेत् | 

रकं लोके खं, नेल ददाति दिविध दयोः। सल 

मध्यायसस्यानात् तत् एुनच्िविधं मतम् । असे चायय- 

फलं न्नेयं मध्ये मध्यफलं तस् । , मखे फलं 

जघन्य स्यात् प्राह नागजुनो छनिः। रकं 

लोखि नेलाखि नात संख्याव्यतिक्रमः। णवं घम, 

स्लगेकामौ हे, लखि च . लिवगैकम् | तत् फलानि 

प्रयच्छन्ति प्राह मागालंनो छनिः.| द्विनेल्भिति 

जानीयात् लसतां नेमयो योः । लिनेत्रच्च तिभि- 
वयं बह्नेलमदः परम् | यथोत्तरं गुणव खड् गमा- 
रलत्तमम् । दिङःमालमिति निदि" नेत्राणां शुभदा- 
चिनाम् । तौव्रां मङ्गलानाञ्च दशेनञ्च शुभावहम् । 
यथा नेत्र ` संस्थानं तथाऽरिषटख लचयेत् | नेतेषु 

स्याननियमो नारिष्टं स्थाननिंयः | प्रथ्ाद्खगेऽपि 

यः खड गोऽरिषटेनेकेन निन्दितः" । च्य निंथदरि- 
. टानां लंक्तशानि “च्ह.षते खगे स्भागेन-च 

लच्छते | दिद्रारिरभिद्ं विद्धि भन्ती्यिबलापड्म् १। 

यदा काकषदाकारमरि्टः दथगंते कचित् । अयं क्ञाक 

पदारिष्टः सव्वांभीष्टविनाशनः२। रेखाकारं यदा- 

रिभ वा ति्यंगेव वा] रेखारिष्टमिदं विद्धि 

मनत ̂ वोव्य बलापहम् १। .भिन्नम्बान्तिकरं पापं 

 भिन्नारि्टनिदं विडुः। भक: क्लं यथो रार नात्वा 

न जज्ेत् लयम् ४ । यदा. भेकथिरोूपरिड" दषरमुते 

कोचित् | भेकारिदटमिद् नाम्ना रुखाभे भयदागकम् ५। 

रिष्ट छभ्िकाकारे खधिकारिष्टङ्च्यते । खयं खडगा- 

धमः कुर्यात् पलयुः पातालसङ्गमम् ६ । विड़ालनयना- 

कारो विन्द्रेकोऽतिवि्तिरः। विडालारिष्टमेतत् 

खात् भक्तं: सवाधेनाशनम् ७ | अरिष्ट शकराकारः 

यदा स्पर्थेन बुध्यते । अकेरारिष्टमेतत् खाञ्नवद्धि- 

विनाशनम् ८। यदा नोलोरखाभासमरिष्टं दश्यते 

कचित् । नोल्यरिदटमिदं न्नयं य्णोलच्छीविनाश- 

नम् ९। अरिष्ट भशकाकारे सशकारिटघच्यते । भन : 

कलं यथो बुद्धिं ति" प्रोतिञ्च॒ नाशयेत् १० | च्टङ्गम 

प्रतिभ विन्दुरकोऽनेकोऽथ वा यदा| श्यङ्कमारिष्ट 

दत्य तिख्धतिविनाशनः ११। ्चोदखूपमरिदञ्च- 

दरं" वा ति््यंगेव वा। खछच्यरिष्टभिदं नाम भन्तं: 

कलिनाशनम् १२। त्यच्च दन्द्यो राजन् ! पडनकरयो 

विषञनेण वां। उपयु परि वाधोऽघस््रिविन्धाख्यमरि- 
कम् । तख स्पशनमात्नेख सचेलः स्ञानभा चरेत् १३। 

कालिकारिष्टनित्यं तद्धि धोष्टतिख्तिनाशनम् १४ । एकन 

यदि न्योष प्रयज्नेनापि संहतः | दारीनाममड्ारिष्ट 

सवाँभोष्टविनाशनम् | अनेकरुणसम्यच्चः खड़गोरोकरम 

"बट ते १५ । कपो तपत्तप्रतिममरिषञ्चं त्दाद्यम् । 

मन्ते: जलं यथो विद्यां बलं बु्िञ्च नाशयेत् १६ । 

काकालति यदा रिष्ट काकारिरट' तदोच्यते | आनेन 

भतत् संमामे भङ्ग एवोपजावते १७ । अरिष्टे खपेरा- 
कारे खपेरारिषटच्यते । भद वेशो बलं वयं" बलि" 

प्रीतिञ्च नाशयेत् १८। यदान्यज्ञोहशकलं लग्न खादिव 

लक्षयते । शकलोति सवे खड्गः सवांभो्टानद्- 

दनः १€ । कोडोखखसमाकारं यद्धारिष्ट' प्रदष्टते । 

क्रोद्यरि्टनिदं नाम भन्तः स्वायेनाथनम् २० । 

कुशपत्रसमाकारं यलारिष्टः त॒ लच्छते | कुशपता 

रिष्टमिदं भ्तुडःखाय कौत्तितस् २१। यञ्िच्चि- 

श्नमिवाभाति मध्ये वा दशयते कचित् | जला- 

रिष्लिद्' नाम भर्तुः कुलघनापडम् २२। एकेक- ` 

रेषा दीर्घाग्रा यदा पङ्धविनी भवेत् । स्पश नखे करे- 

खेदं करालारिष्टखच्यते | अयं छि चितिपालाना 

डषटियोग्यो भवेन्न हि । दशेनादेव नश्यन्ति ` यथोखच्छो 

जयादयः २९६। अरिष्टो कङ्पव्रामे कङ्कारिष्ट 

तदुच्यते । चद स्प्नमामे ख नशत्यायुर्यशो बलम् २४। 

खल् रध्रपतिमं यदाऽरिषटन्त बच्यते | खलु रारिट- 
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तत् ध्यात कुलधनापहम् ९५1 गोष्टङ्गाम- 

भरिषटञ्चत् श्दङ्धारि्ट तदोच्यते | अनेन भतं नयन्ति 

लच्छोबलकुलादयः ९६ । गोएष्छाङृति चेत् खड्गे 

परिष्टः संप्रवीच्चयते | 

सवायनाशनम् २७ । खनिल्राभमरिष्च्चत् खनिला- 

रिच्यते । ख्राण्ामपि याभे भङ्गमेतत् प्रय 

` च्छति २८। ्ररिष्टे लाङ्कलाकारे लाङ्लारिषटखच्यते। 

यं पापात् पापतरः प्र्चणोयो न भूभुजा । अयमादयुः 

चयं न्ति विद्या ब्ञभयेषतः २६ | अरिष्ट वड्ड्शा- 

कार' व्डिशारिषषच्यते । करोति कटिलं सवे" भतत् 

शलनिशन्तनस् ३० । श्ग्यरि्टानि प्रोक्तानि नाना- 

यन्त्ात् प्रयब्नतः | विचारे तानि भविभान् खड्गं 

.. कोये निधापयेत् | दिङ माबभिदषदिदटमरिटानां हिता- 

तनाम् । अमङ्गलानां - मन्दानां दथेनञ्चा एुभावहइम् | 

च्छरिटमेकभेव ख्यादुद्धिररिष्ट" भावम् । खन्योन्य- 

मशुभं 'न्यादिष्यय {हि वित्तं यथा।॥ रएकमारभ्य 

खप्रान्तमरि्टः प्राह मान्यथा ! यथोत्तरं दियुखित' 

पलमाङ्मेनोष्िणः । व्यरिष्टाध्यायः | अय दिषि- 

धमूमिः। “दिव्यभौसविभागेन सभूभियां हिविधा 

मता| दिव्या दिषि षह्गता भौमा भ भिसहद्भवा । 

लङ्धक्षणम्ेषे्य लिख्यते तन्निबोधत | देवदान- 

. वयोभेध्ये ` खङ्गष्टरमूत् इरा । ते खदूगाः 

शण्यदेशेष केष केष प्रतिषितः" । दिव्यर््थं यया 

“वे खड्गाः स्छ॒दधारा श्टयमतिखवधो नि्ेलाङ्खः 

चनेा वेऽरिष्टान्यखद््पाः छविमलतनवचाष्यसंस्कार- 
योगात्} दभेदा इथटाश्च ध्वनिगुणयुरबो यत्चते 

 दाहपाकौ ते दिव्याः ज्ुरतेऽभी कुलघनविजयश्रोयथो 

बुद्धिमा” १। अथ भौमलच्तणम् । इड्द्धारीते 

“पू महेन विषाणि यानि भुक्तानि तेषौ एतितासु | 
विन्द्षः। एराख्तं चौरसशदरमध्यादत्पाद्यं सग्टद्य 

पष्ठः खरेनद्राः। तदिन्द्मो यत्र निभेतरेष शङद्खायसा 

साक्ररतां जगाम । ये विषोल्या ष्टं कालाः खराङ्काः 

सम्पवन्ति हि। मृदा ज्वरानाहशोकट्िका 

वमोकरा; | येऽष्डलोलयाः कवं राद्धा भन्दाङ्गाः 

सम्यन्ति च । बलोपलितमालिन्यजराव्याभिविना- 

अनाः । यतेव पतितं यक्त तत्तदाकरतां गताः” । तद्यथा 

%वाराणकतीमगधसिंहलभूमिभागे नेपालभृभिणु तयाङ्ग- 

कलिक्रटेये । सौ रादिक्ेऽन्यतमधन्यम हो विभागे शुद्धायषां 

पुच्छारिर्मिदं नाम भवतु. 

छंतिवराः प्रवदन्ति अन्ध" | तथा| “वाराश्यचतेयाः 

चछ्लिग्धाः तौच्छधाराः सदङ््निः । लचकः सुखसन्धेया 

च्ोयाच्राभेदयशाखिनः। मागधाः कशाः स्यरधारा 

य॒द़तराद्किनः। शरषो इःखसन्धोयाः स्वड़गा श्रेया 

विचच्तणेः । नेपालदेशप्रभवा निरङ्ा निचलखाञ्च ये। 

देयाः सदङ्गा मलिना लघवः स्य लधारिणः| कालिङ्गा 

शरवः खच्छा व्यक्ता ङ्गस्तन्तुद्ेतवः । सौराष््ा निलः 

ज्िग्धाः छव्यक्राङ्ा भ्ट्श' खराः। रसिंहलदोपज।तानां 

चतद्धां भद् उच्यते | केचित् शद्ग युरवः ककशाः 

क्िग्धघारि्ः। केचित् सदङ्ग लचवः सक्जिग्धा 

श्य. खधारिणः | रषां खूपेण भिश्र ख नेया {हि द्विज- 
जातयः | सामान्यात् हियुणञ्चौड' कलिदेथगुखस्ततः । 

कलेः तगुणं भटर" भद्रादज सहक्धा । वलात् षष्ट- 

णः पारिडि्भिरविदेभिुं यैः। . ततः कोटिसह- 

ष्ण हायस्कान्तः प्रशखते। आआखान्तु लौहजा- 

तोनां वज् खड्गाय युज्यते | ये खड् गा ोच्छ- 

्षारा भ्टणमतिगुरवः षडगुणाढःाः भेद्याः केचित् 

साङ्गा निरद्धगः कतिचन समला निैलाः केचिदेव । ते 

भौमाः कुैतेऽमो घनविजयवलं षड्गुणा निगुणाये 

ते दःखं शोकष्ठय' दधति बलङलच्रोयशो नाशनास्ते'? । 

खथाषटघा ध्वनिः | “ध्वनिरषटविधः प्रोक्तो यः पूवे 

खछबरुपहे। तेषामपि लिखाम्यल्र खुणं रक्षणाटकम्* । 

तद्यथा । «पूर्वँ चत्वारः शुभदाः परे निन्द्ख्दास्तथा । 

विचाययः खड् गमानञ्च कर्तव्यः खड् गकोषिदेः। 

धौरस्तार इति श्टयाता दिषिघः खड़गकोविदेः 1 

चोरः शात् चछखसम्पत्यौ तार उद्धाटने भतः। यत्र 

चंखरवद्छेव खड्गे नख इते ध्वनिः। इंसध्वनिरयं 

खड्गः सक्लाथेप्रसाघनः१। कांखशब्द् इवा- 

भाति यञ्िन् खड्गे इते ध्वनिः। कांख- 

ध्वनिरीयं खड़गः प्राह नागाज्ञेनो छमिः २। 

मेचशय्ट् द्वालच्यो यब खड्गे इते ध्वनिः । अभ्र 

ध्वनिरयं खड्गो भन्त्.ः सौभाग्यदायकः | ठक्ता 

शब्द् इवाभाति यञख्िन् खड्गे इहते ध्वनिः। दकता 

ध्वनिरयं खड् गः सवेशन् निद्द्नः ४ ।  काक्सवर 

द्याभाति यिन् खड़गे इते ध्वनिः । काकसरोऽयं 

खड्गः श्छात् श्रौयःकुखनाथनः ५। तन्त्रोख्वरसमो 

यख्िन् भवेत् खड्गे हते ध्वनिः । तन्त्रोध्वनिरयं 

खड्गः कुलश्रीपननाशनः ६ । खरखेव ध्वनियैत 



तङ् 

खरध्वनिरयं भतः। श्रौयशोन्नानविक्नानजयतेजो 

विनाशनः ७ | प्रश्लरखेव यदेर् हतस्य ध्वनिरुद्वेत् 

मरक्लरध्वनिनामायं स निन्द्यः खडगलच्चये त। गभोरतार- 

ध्वनिता खड् ग्धाशुभलक्षणम् । उत्तानमन्द्रध्वनिता 

खड्ग शुभचलच्वणस् । अषयङ्गनेबद्ीनोऽपि खड्गः. 

चध्वनिरन्तमः | ऋन्धः कुख्टपो मचजो यथा भूवि छगा- 
४५ र € 

यनः } सवंलच्तणसम्पन्नः खड्गो यो ध्वनिवजितः। स 

निन्य: इन्द्राङ्कोऽपि यथा वाक्यविवजिंतः। नखेन 

वाऽय दन्तेन तथा लौ हशलाकयःा | लोन शर्कराभि्वां 

ध्वनिविन्नान रच्यते" | अथ दिविधमानम । “यन््रानं 

दिषिघं परोक्तं तख शच णष्ठच्यते । उत्तमाधममेदेन मेदो 

हि हिषिधो मतः| उत्तमं यद्िशालं खाञ्ञवभानं , 

प्रकोत्तिं नम् १। ध्यधघसं तच्च यत् खै गुरमानं प्रकौ- 

तितम् २। वत् एनस्िष्िधि प्रोक्तमादिमध्यान्त- 

मेदलः। यो छष्टिषिंथतिसमायततोवषारो भन्त्- 

भवेत् प्रसरतोऽपि षड्कुलोभिः। सानेन चाटपखिकः 

सद्टि खगमध्ये नातिप्रल्टमतिक्ट फलं ददाति। यो 

दादथादटनवखुदिभिरायतः श्यात् मन्दो भवेत् प्रसर- 

तोऽपि चतुथेभागः । तावल् पलैः परिभितसु ततोऽ- 

धिकोवा खड् गाघभो घनयशःकुलनाशनाय" | नागा- 

ख नोऽपि ५यावद्यो द्यो देश्ये" तदडीङकखयो यद् । 
प्रसरे तञ्चतुधांशजिति वै भाग हत्तम् | यात्यो खयो 

दैव्ये प्रसरे तछ्छिभागिकः | प्रयैखद्ैसतुकितः स 
खड्गो मध्य उच्यते | यावत्यो ख्यो देष्ये" व्याश 

प्रसरे त॒ वत् । अधमः कोति तः खड् गलत् समोषाधिकः 

पसः । भौमानानिदषठदि्टः दिव्यास्तु खयो सताः” | 

भोजस्तु “दधता क्चता चेव खड् गपिस्लीयेता तथा । 

इभ यता छषटता ख़ गानां चणसखहः | ख्ैता गुरुता 

छेव सन्द्ता तहता तथा । चभेद्यता इषेटता खड गानां ̀ 

दोषसंहः | इति निखिदचदारक्रमत्र बह्तन्त्र ष 

निल ख़ गयष्; | ग्टपतिरिति विचिन्त्य यो विधन्त 

ख चिरतरं श्रियच्न्छ्रिनां लभेत" युक्तिकुकखतरः । 

तरस् न° तू-करथादौ यथायवम् अदन् | बले भगे; शतीरे, 
४वानरे च । ५ रोगे शब्दाय चि° | “वन्ाय विच्छद 

रिभास्लरसातनेव” “'कचयोययुगेन तर्षा कलिताम्" 
^^तर खाल्लघ्य करोति काचन” द्वति च भाघः। “केलास 

नाथं तरवा -जिंगीम्” रधुः | 

तरस न° नृ-खरच् । नासे अमरः । “तरवनयाः ूर्वौक्ञ- 
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भागाः” कायार चआ्रौ० २४।५।२० | ““तरबभयाः 

मां मयाः” ककः । तरस्+असख्ये अच् | रमेगयु्तो लि. 

तरसत् इख््लो तरस इवाचरति नरस+क्रिप् शट | खग- 

भटे द्यां डगेप् । “खपद्यनत्तरसन्तौो न म्च््,:” 

च १०।९५।८ | ^"तरसन्नामर्टग सतख पल्ली" मा० । ” 

तरसान् इ तरत्यदेन कृ-षानच् चट् च। नौकायां ज्वलद् 

तरसख्थान न°ईत° | खातर (पारेर भाड़ा) यह णस्याने जटा 

तरखत् वि° वरोऽखू्यल वा भठप॒ भद्ध वः मत्वे | सान्त- 

त्वात् १बेगयुक्तं भत्वम् श्रोगिखि च | च्ियां ङोप् । 

श्चत॒णेमनोः एतरमेरे । ““तरक्भीख्वप्रच तरस्वाहुख एद 
च” हरिवं* द° | 

तरख्िन् इ तरस+अस्त्मये विनि खान्तत्वात् भत्वस् । शवायौ 

रमर राजनि° शेवेगवति, शशरो च त्रि° अमरः | 

“्सलदेकरयेन तरसिना” ““निजिदेष तरसा तर- 

चिना" रघुः । च्ियां डप् । “कौमोदको विष्णुगदा 

तरखिनौ” भाग ८|१०।१३ । [वहितं लिका° । 

तरान्धुं ए" तरे तरे अन्धुरिष गभोरल्यात् । नौकाभेे 

तरालु $ तराय तरणाय अति परवाप्ोति अल-उन् | 
नौकाभेदे हारा | 

तरि(री)ख्ी कृ-करणे द । शनौ कायाम्, रवसनपेटके, इवस- 

मदशायाञ् डेल चर । “जो तरिः सरिदतीत्र गभीर- 

नौरा" उद्भटः। ““खंखारखागररवावत्तैतरि काषाय विष्ये” 

भार अहु ४७अ० | वा ङोप् | तरोषु त्रच्मफलयु 
भाख्डम्'” माघः । 

तरिकं ए तराय तरणाय हितः वा० ठनू । {ङ्व लिका 

“ र्नौकायां ची हांरा०। तरे वरणाथे देयशलकय- 
थेऽधिढतः ठन् । ३तरणशुलकम्र ह्याधिकारिखि। 

“तरिकः श्यल्जं लकं ष्टद्कन् दाप्यः पणान् दथ" 

यान्न | “तोयं तेऽनेन ` वरो नावादिखच्जन्वम् 
ल्क तदुप्र ह शेऽधिशगस्त रिकः?” भिता" । 

तरिणी शनो तरस्तरणं क्ञायं तयाख्यद्धाः इनि ङोप् । गौका- 

यास् हेमच° । 

| तरिर रिगतौ कख्छा० यक् प, सकण रेट् । 
तरिग्डति खतरण्ली(्यो)त् । 

तरिता शी तरो जातोशयाः तारका° इतच्च । ?तजंन्या 

अन्द च०। रण्डञ्जने । (गं ला) न्त्रम् “रुंविदा काल 

कूटश्च ताज्ूटश्च धुस्तरम्। अशहिफोनं खलु रसस्ञाङका 

. तरिता तथा” जञबाणेवनन््म् | 
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तरित न तरत्यनेन त-दन् । तरणसाघने नौशादौ । 

५चऋतरित्रानिव जले बाह्छभिभामका रखे । पश्यन्तस्ते 

परांस्तत्र? भा. उ° ६२ अर । 

तरिर ए* वरेः र्थ इव चालकत्वात् | धरिन्र हारा०। 

तरी सतो तरि+ङोष् । शतरिथन्दायै रधमे च लिका 
शद्रोययां जटाधरः | $वस्त्रदथायां मेदि° । 

तरीयस् लि° अतिशयेन तरोता दयन् खो लोषः। 

च्तिशयेन तारके «स नभस्तरोयानिषरः परिजमा" कण 

५।४१।१२ । स्तिया डोष् इन् । तरिषोऽपय क्रां लि०। 

तरीष एन०। त-दईषन् । १ शुष्क गोमये रनौ कायाच्च उज्वलद्° 

श्शोभनाकारे मेले ४व्यवसाये उणा० ५ सद्र ६ समये च 

संचतिप्रसार । ऽखगे पुर ८ष्न्द्रकन्यायां श्लौ मेष्दि। 

तरोषन् ए" न्-णन् छन्द्सि नकार नेत्वम् । तरण 

“विश्वा आशथास्तरोषखि" ° ५।१०६ “तरीषखि तरणे" 
भा० ““क्ड्धलवष्वनात॒नानोऽज्ञोपः” माधवः । 

तर् पुर तरन्त्यनेन नरकभारोपकाः न-न् । शइ से अमरः | 

“तरवोऽभिनेदुः" भाग १।२।९ “ख निवनतरूच्छायां टेष्या 

शया सह शिचिये” रचः। 

“तरुषु चचवरुदधः पि णचाहक्लाः'' भ्धिः । ““छ प. 
रिजतरूजानि याचमानाः" नाषः। रेतारके नि 

^“मूमुं वःखस्तरस्तारः” विष्णुस" भ.भ्^वःखलसतरः लोक- 

` लयतारकः" भा° शेतरूविकारे च । “संजमं रायस्तरुभिः 

चते गभम्" ऋ०५।४४।५ ““तरूभिस्तङ्वि कारें कैः” | 

तसरुकूणि षु तरौ कुणयति कूखि- शन् ७त° । वागगुद् 

खगे लिका० । 

तर्च लि° ठ्, -वाडच्चन् । तारके रेमवाश्चादीनां पालना- 

धिते च । ““विप्रस्तरुच्च ददे", ८।४६।१२ । ““तरुकत 
मवाश्वादोनां तारके गवाद्यधिढते वा” भार | 

(ष) खण्ड एरतङ्णां समहः तरू+ख (ष)ण्डः । इच्चसमह्े 

णवं दच्च (ष)र्डादयोप्यतर । “दर म(ष)खण्डवन' दा 
रामः शयोवमव्रदीत् | एष मेव दूवाकाशो चख 
(ष)ण्डः प्रकाशते” रामा किर १२ ख°। “न्ख (ष)- ' 

कर 9 9 

ण्डमध्यं "” पञ्चत । कदलौख (ष) रः | भा० वा० 

तर्जीवन न° जोव्यतेऽनेन जौव-क्ररग्ये रघट त° । 
दच्षमले शब्द्च- । 

तरख न° तृ-उनन् ] कज पष्ये (सेति) .मेदि° शस्य ल- 
जोरके शएर पडते प*, राजन °] 9यनिं नवे च त्रि 

सेदि “घ चचार गद्युपरचिद्धग्री$पिः .तरूषो वथा 

भा०वि०३१अ० | “तर्णं सपं पाकं नवोदनं पिच्छ 

लानि च दघौनिः'. छन्दोम “वासो वसाना तरूणार्वी- 

रागम्” कना । “खताऽपि वरुणातप" करूखया ' 

रन्तौ च्टयाम्'' रसगङ्खार। “रूण शकलभिन्टो विं - 

भवतो शुश्कान्तिः' सरसखतीध्यानम् | तरण मावः 

ूसनिच | तरूणिमन् तरूखभावे एु* | “वतेन्दुषदना- 

तनौ तरू्िमोद्भमो मेदते'? काव्यप्र° | त्व सर्शत्व न° । 

तल तरूखता सन्नी ष्व तार न" तत्राय । «वार्- 
रयस्य विासः” सा० द° । 

लस्ुणज्वर ए कम्रं ° । ˆ चअसप्रराव्' तरुणं ज्वरमाडुमैनो- 
षिः" इलि चक्रद्" उक्त सप्ररावमव्यनाते ज्वरे । 

तरुणदटधि न° ककं । सद्योजाते दधनि। “शुष्कः 
सासं स्तयो दृद्धा वालाकस्तरयं द्धि । प्रभाते सेशुनं 
निद्रा शद्यःप्राणडराणि षट्” चाणक्यम् | 

तरुणाय अतरखखछरुणो भवति ष्टा अभू तनद्भाने क्यडः 

अतरूणद् तरुणताप्राप्नौ अक अ ° सेट् 1 तरुणायते 

अतरूणायिष्ट | ““छडुस्वररसं पौत्वा इड्ञोऽ{प तरुणायते" 

द्धतः । ““वचवरेवो, जरां लक्खा ठदधोऽपि नरथायते" 

हरितं २७ अर | 

तङ्णी स्त्री वरुष+मध्यमवयोवाचित्वात् छप् | शयुवत्या 
च्ियां “व्याकोयेमाल्यकवरां कवरी तरुण्याः” | 

“स्तनौ -तसण्टः परिषत्र रेनम्" माघः | ९श्तकुमाख 

श्दन्तीढटच्चे $चिडानामनेन्बदरव्यं ५ ङ्अडच्चे (चेती) च 
राजनि° ; 

तरुणीकटाक्तमाल इ° तरुणीनां कटाचा माला यत्न 
 पियत्वात् । शतिक राजनि० । ६त° । रतर्णी- 

कटाचाथां चयौ चस््ौ। । 

तङतल न° ईन° । शचस्ले । “नोद्ध येदा तरुतले स- 
' दानो" सावः । रेतरुसेष्पे च ; 

तर्(रू)ढ लि तर्च् '(ससितच्कभितेत्वादिना" पा नि 

चट् चट् बा । तारय । ““ाबालं तरतार रथानाम्” 

““तरूतार' तारथितारमू" विङ० १५।.८॥ “यो षिप्रौ- ` 
` बलं तरता" १।१२९।९ । . ` 

तरतु ) लिक्षा श्रो तसै तोलयति दोयतिवा तदहम्, 

ठ-च््ितो इक-ख्वतेपेवा खल् टाप् कापि खत- 

- इत्त्वम् एषो९ । (गडड) खगमेदे हारा । तद्ध इक 

स्तरे तो(दो) चनात् क्वात्वम् । 
तरुन ति° कृ-का दल | -तारके । “(वावाख्दरते | 
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अत्यच्निल्टीः* ° ४।२१।२ “ तखबस्तारकः'? भा० । 

लरनख पण वरोनख इव चतसाघनत्वात् | कण्टके ारा० 

तरुभज् ४० तरु भृङन्तं भुज-करिप् &त° । (परगाका) 

 बन्द्]के राजनि° 

ससग प्स तरौ शड् श्व तत्र धावकलयात् । वानरे 

शब्द्ख° स्यां जातित्वात् छ् । [हारा 

तरुराग ब तद्या रामोरक्तता यश्मात् ५व०] गवपज्ञवे 

तरुराज ए तद्छष्णं राजा उच्त्वात् ठच् मा“ । 

शालदक्ते राजनि० । २तरश टटच्चमाने च । ^-देवोष- 

भोग्यमेतद्धि तर्राजसङ्कवम्” हरि १२६ अ° । 

व्याये कचित् मट् ! ^ पारिजात भद्र ते तर 

रान्नोमडहाक्रभः” ह रिवं° १२६ अ | 

तररुद्ा खलो तरुषु रोति रुह-क । धवन्द्यके (षरमाश) 

राजनि° | श्टलरोह्हिमाल लि । 

तसरोदह्दिणी स्तौ त्यौ रोहति रुह्-णिनि डोप । ¶वन्द्ाके 

रडृचरोर्हिमातरे लि° । च्या ङोप् । 

लरुवक्ली खली तरोशङ्गोड । वन्द्ाके राजनि° । [अन्दायचि. । 

लरुविलासिनी श तरोचिासिनीव । नवम्चिकषायास् । 

तरश लि° तरः अस्य लोमा० अ । तरयुक्ञे [स्तयां चोप 

तरुथायिन् नि तरो शेते थौ-खिनि। खगसाने हारा 

तरुष्र लि° त~-बा० उष्ठन् | तारक । मर्यैः पतखयान्तरख 

तर्षः" ऋ० ६।१५।९ । ^“तूभस्तरोत। भा० । 

तर्ष हिंसाया बधकम छ ““वहष्यति तरुष्यति निधश्ट त्त 

दिवा० प, खक० देट | तरुष्यति ऋतरोषोत्। त्व व्य 

वर्षन्तः? ८।६९।९ ॥ ^ तरूष्यरतो बाघकान् भा” 

“वनुषग्रतिः न्तिका तरष्य्रतिरप्ये व कमा ̀  नि० ५।६ 

“इन्द्रो युला तरूपेम दत्तभित्यपि निगभो भवतिः” 

निर्क्तष्टत्छनिः वेदे मणव्य्यवः । | 

तर्ष न° तरुषय्रति हिनस्यत्र नरुष-ख्राघारे किप् । दुद 

तनरुचा तरुषि यत् शण्वं ते" छ ६।२५।४. “(तरुषि 

युद्धे? "भा०। [० ३।२।१ ^'तरुषस्तारकः"" भार 

लर्स लि तृ-उसि | तारके । ^ कत्वा द्ग्धञ्च तर्षः 

तरूसार ० ईत । ` कपूर हारा । &ैत° रेखचसारनाने 

च| “^दछ्वथंरजतताज्नायोरौतिदन्तशटङ्गमखितरखार 

मयाखि" छश्च । [राजनि° । 

तस्सा स्त्रो तरौ निष्ठति स्था-क । वन्दे (परगादा) 

तष्ट ४* तरोः उट इव । उत्पसकन्दे “तद्द चरविष्म्भौ 

श्रोतचन्न भतो ठैः” राजवह्ञभ; । 

© 

तरूषस् तिर कृ-बा° ऊषस् | १तरशक्ुश्ले शअापदुद्भारके 

च| ^््वंन ष्न्द्र राया तद्षसोपस्" ° १।१२९।१० 

^(तद््षसा तरथङ्कशलेना खाना पद्य उत्तरीत'शक्त न” भा” 

तक दोप्तौ अकर छाकाङ्खायाच्च वित सक चरा०खम° सेट् । 

तकंयति तेच्तितर्कत् त“^रतत्तकंय चक्रवाकद्दयाश्चा- 

साय” प्रसश्चर्7° | ̂ तथा तकयामि यथानेनाचिरप्रनजि- 

तेन भवितव्यम्” खच्छ्० । ““द्चखेनाथ वामेन कतरेण 

स्िदद्यति | इति मां सङ्गताः 

शत्रवः” मा- विर ६१ अर । 

वि+खतुप्र यां “वचनं ल्य मापद्धतोति वितकेयामि" 
पञ्चत* । 

सर्ब तकविष्रन्ति 

तक इ तकं-भाने चच् । \अाकाङ्कायां व्यभिचार शङ्कानिव- 

न्तके अहमेटे अविन्नातेऽथ कारणोपपश्ितस्तच्वन्नानार्ये 

ऊहे श्व्याप्यारोपात् व्यापकप्रसञ्चने। ४खागमा- 

विरोषिन्याये ५आआगसाधेपरोक्चणे ६मोमां ाद्धपविचारे । 

७मानसन्नानमेरे । टसखवद्धो हमाल “चचिन्त्याः खल् ये 

भावाः न तारेण योजयेत् | नाऽप्रतिहिततरेख गन्म. 

रारयस्य निख्यः” बेदान्तप्रण } “व्याध ' धर्मोपदेशच्च धसेशा- 

श्ाविरोधिना । यस्क यानादसन्वक्ते ख धमे" उद् ने- 

नरः" भल: ^“तकांप्रतिष्ठानाद्" शा०छ्ध° | करे घञ् । 

न्यायशास्त्र ““प्रायश्लक मधीते ततुते कुतकाँन्निवन्बम- 

प्य” दीधितिः “छ्दस्लकाः समस्ताः स्य मे" क्न.०। 

^यत्काव्य' मधु वर्िषभितपरास्तु यसो त्तयः" नष । 

“तङ्क या श्टशककंये मम समं लोलायते भारती” प्रसच्रा०। 

“गदाधर षिजिश्िंता विघमदुभेतकाँटवी" गद्ा० <मौभां- 

साशा १०खधवारे ककः । ̂“ 

विधिः चर.यते । तबनाञ्जनसाधनं तं तलं वा तन्बध्ये के- 

नाक्तादइति संशये तेजो मै एतभिर्ययेवादात् इतेनाक्ता 

दति निखीयिते। 

कल्पतस्कारः तकलक्षणं .गौ० द्र 

यथा ५+दविन्नाततत्त्वोऽये कारयोपपन्तितस्तत्वन्ना- 

नार्थैमृहस्तकेः” गौ° छ" । 

८“सअविन्नायभानतन्तं ऽथ जिन्नासाः तावच्जायते जानये- 

व्यक्ताः शकरा उपदधातीति 

खतस्तर्कोऽर्थवादः । तको मोमांसेति 

माषय्रो उक्त 

ममधैमिति, अय जिन्नासितख्च वसुनो व्याहतौ. धर्मौ 

विभागेन विद्छशति किं खिदिलमाहो खिन्न स्वमिति 

विग्डश्यमानयोर्धमेयोरेकं कारणो पपन्याऽहजानाति सम्भ 

वत्यद्िन् कारणं प्रभाथं हेठरिति, कारणोपपन्त्या 

श्यारेवभेतश्ने तरदिति तन्न निद्थेनम् योऽवं त्तालवा 
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च्रातव्यमयै जानौते तच्च भो जानोवेति लजिन्नाषा, 

ख किरत्पत्तिघभेकोऽरत्मन्तिधर्सक इति विमर्भः, विच्ग्य- 

सानेऽविन्नाततच््वे ऽये यद धमेखाभ्यदन्नाकारणङप- 

पदयते तभदुलानाति, यद्ययमतत्पत्तिघभेकस्ततः सखलश- 

लख्य क्म्य; पफलमतुभवति ज्ञाता, दुःख्जन्यप्रटत्ति- 

दोषभिग्यान्नानानात्तर त्तर पूव पू्ख कारणछत्तरो- 
्रापाये तदनन्तराभावाद्पषमे इति खातां संसाराप- 

वर्गौ, उत्प्तिषमेके न्नातरि एनने याताम्, उत्पन्नः खल् 

न्नाता देषेन्द्रयबुद्धिगेदनाभिः सम्बध्यत इति नाच्ोदं 

श्लशतद्य कभेणः फलम् उत्मच्नसच भत्वा न भवतोति त्धा- 

भिद्यमानद्य निरुद्धस्य षा स्वशतकमेणः फलोपभोगो 

नास्ति, तदेवनेकुखानेकथरौरयोगः शरोरादिवियोग- 

खात्यन्त' न खादिति.। यतर कार्मदुपपद्यनानं पश्यति 

तल्नाहजानाति, सोऽयमेवं लच्चण ऊह स्तरकं इलुच्यते । 
कथं पुनरयं तच्चन्तानार्थो न॒ तच्वन्चानमेदेति अनव - 

शवारण्णात् अनुजा नात्ययमेकतर' धमे कारणोपपन्या 
म श्ववधारयति न व्यव््धति न निखिनोति एवभेबेद्- 

भिति । कथं त््वन्नानाये इति, तच्वन्नानविषयामभ्यहन्ना- 

खच शाय होद्धावितात् प्रशच्चादमन्तरप्रमाख्साभर्यत् 

तच््वन्नानश्त्पद्यत इत्येव तत्वन्नानाथे इति| सोऽयं 

तकः प्रमाख्यानि प्रतिसन्द्धानः प्रभाणाभ्यलुक्तानात् 

प्रभाषसष्हितो वाटे उपदिष्ट इव्यविन्नातवचत्वमदजामा- 

नोति यथा सोऽर्थ भवति तद्ध यथामावस्ल्वमविपव्यंय 

यथातच्यमू्”?, वातृद्धायनमाष्यम् । 

वि्वनाणडन्तौ चान्यया व्रभिदं व्या्डयातं यया 
८“ तकं इति खच्छनि्देथः कारण्योपपल्तित ऊह दति 
लक्षणम् अविन्ताततच्तव ऽय तच्त्वन्नानाथनिति प्रयोजन- 

कथनम् कारणं व्या््यं तद्योपपत्तिरारोपस्तशखात् ऊह 

च्यारोपः अर्थाहयापक्ख, तथाच व्यापङ्ञाभाववन्त्वन 

निर्गते व्या्खाहायांरोपाद्योव्यापकद्याह्ार्यारोपः ख 

लकः । यथा निवङ्कित्वारोपा्धिषं सलवारोपः निरेद्धिः 
खाच्धिधं मः श्यादित्यादिः । छदो निवेद्धिः खाचिषु सः 

श्यादिव्यादिषारखाय व्यापकाभाववकच्वेन निर्व इति। 

निर्वद्किः श्यात् खद्व्य' श्यादिव्यादिवारणाय व्वापसेति 

वह्यायारोपाधौनस्दारोपए इत्यथेलार्भाय व्यापक्षेति । 
न चा्तमानादितोऽधेखिद्ध स्तरनेव्यथे दति वाच्यम् अप्रयो- 

जकत्वादिशङ्घाकलद्धितेन ेतुना्ष्य साघयितभशक्य- 

खाततदेवडुक्षणविन्नाततचछर ऽये तत्वच्नानाधमिति तत्व- 

तर्क 

निखयाधेनि््धः } यत॒ नाप्रयोजकत्वाद्या्ा ` तत 

नापेच्छ एवेति भावः। परेत जह शत्येव लक्षयं ऊद 

लञ्च भानसत्वव्याप्योजानिषिथेषस्तकंयामोत्यहुभवसिद्धः । 
ठकः किं खत णव निशायकः परम्मरया वेत्यत च्या 

कार्येति कारणस्य व्याश्रिन्नानारेरुपपाटनहारेष्ेत्यर्थः 

तथा च धूमो यदि वद्किव्यभिचारौ दधात् वङ्जिजन्यो न 

स्धादित्यनेन व्यभिचारशङ्धानिराचे निरद्कयेन व्यात्नि- 

न्ञानेनाहुभितिरिति परस्छरयेवाख्योपयोग दूताः | स 
चायं पञ्चविधः वखाद्माशच्रयान्योन्याच्रयचक्रकानवस्यात- 

दन्यवाधिता्थप्रषङ्कभ दात् । खख स्वापे चितेऽनिषटप्रसङ्ख 

चखाल्नाच्यः स च उत्पत्तिख्ितिन्नद्धिहारा मेधा यथा 

यद्ययं चट एतदटलभ्यः खाच्तदैतडटानधिकर लोर - 
वर्ती न श्यात्, यद्ययं घट रतदूषटदटत्तिः शवद््- 

चटव्यापो न दयात् यद्ययं बट रतदुषटक्तानाभिन्चः 

ष्यात् न्नानसाभयोजन्यः ख्यात् रतद्वटभिन्नः खादिति 
वा शवलाप५.यस् तदपेचापेचिलनिबन्दनोऽनिदप्रसद्खो- 

ऽग्योग्याश्चवः सोऽपि पूठेवच्ं धा! तदपेच्छापेच्यापेखि- 
स्वनिगन्वनोऽनिषप्रसङ्खःचक्रकं चतःकलषादावपि खख 
सल पिच्ापच्छापेच्ित्सत्तवाच्ना चिक्यम् | अस्छापि पूर्वव 
के विध्यम् | चब्यवस्ितपरष्यरारोपाघौनानिषप्रसङ्ो- 
$नवस्या यथा यदि षटत्वं वटक्लन्यतनव्याष्य' खात् कपा- 
खसमनेतत्वयाष्य' न खात् | तदन्यवाधिता्प्रषङ्सतु घमो 

यदि बङ्किव्ध्भिचारौ खादद्िजन्यो न दखोदिलादिः। 
प्रथमोपंस्विततोल्छगेविनि गमना विरइ लाचवगौ रवादिकन्त॒ 
प्रषङ्खगनाल्मकत्वात् न तकः किन्तु प्रभाणसहकारि- 

त्वद्छपसाधब्यां था व्यव्हार इति सं्तेपः* | 

सक्षगन्य जगदोथोक्त' तकंविभागलचणादिक्गं यथा| 
“स चायं तकः पञ्चविधः च्याकाश्चयान्योऽज्याच्रयचकर- 
कानवस्वाप्रमाणवाधिता्ेप्रसङ्घभेदादि्याचा््याः । तन 
श्लापेच्चापाद्कः प्रद श्याल्नाच्रयः। खपेच्चा च 

ज्नघरादुत्पत्तौ स्थितौ च याद्या लबाद्या, यथा रनहट- 
न्नानं यद्येदहरटत्तानजन्य खादेवहटन्नानभिच्च' स्यादिति । 
हिनौया चटोऽयं यद्येवदुषटजनकः श्यात् रवहट- 

भिन्नः श्यादिति ततोया चायं घटो यद्ये तहत" 

स्यत्तथात्वे नोपलभ्ये तेति स्वापेच्चापेचितत्वनिवन्खनः 
प्रसष्ोऽन्यान्याश्नयः यथा चायं घटो यद्योतष्टलन्यः 

श्यादेतदटभिन्नः शवात् एति खयत्तौ स्थितौ च सयच्चदा- 

षां म् । श्वापेशणोयापेितसापे्त्व निबन्धनः 
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> प्रसष्धखक्रकः पूर्वक्त एवापादके जन्यपदान्तरमन््भाव्योद्ा- 

र्यम् । खपे च्चा त्वल साक्वात्परस्पराखाधार ण) याद्या । 

च्छनवख्या पएनरप्रामाखिको न वत प्वाहमृलकप्रसङ्ः । 

यथा चटलत्वं यदि यावद्चटडेत॒दतच्ति शयात् घटजन्य- 

इत्ति न स्ादि्थः । छउक्तचदन्कान्यः प्रसङ्कः प्रमाख- 

वाधविताधेकप्रसक्षः सोऽपि दिविधो व्याश्निपाश्को 

विघयपररि्ोधकच्च तल्राद्यो यथा धूमो यद् वद्धि 

व्यभिचारो श्यात्तद्! बद्धिजन्यो न दयादिति इइितौयस्ु 

पर्वतो यदि निषैद्धिः स्याच्निष मःस्धादिल्यादिः 1" 

` धृमादेव्य भिचारथद्धानिटत्तिद्ारा विषयख वङ्कवादेः 

निचायकत्पेन परिशोधकल्वनिव्यवधघेयम् । 

सोऽयं तव एकादश विध इति प्राचोननेयायिक्ाः स्तोचक्ः 

गदहसारेख सवे० स= क्म्* ख चेकादयविधः व्याव।ताा- 

खयेतरेतराच्रयचक्रङानवस्थाप्रसिवन्द्कद्छनालाघवकलना 

, मौ रवोतषगां पवाद्>ेजालयमेदात्” दति व्यावातादीना- 

मप्रसञ्मनश्ूपत्वात् न तकंद्ध्पत्वभिति किन्त पञ्चविध- 

स्वमिति नव्याः | एतन्तासारेषयेव त्तौ इतरेषां श्छ 

तकत्निरासेन भाक्गतकेत्दक्तम् दव्यम् । 

कंस्य च व्यभि्वारशथष्भानिवन्तं कतयाहुसान) ङ्त्व तद 

खण्डनखण्डखाद्य निराशं यया 
“मापि विपचे बाधशसतङ्ग वाच्यः तके व्यापरिमृलत्वा- 

य् पममे छनवस्याप्रसच्धगत् । 

शेयिल्येन त्काभासत्वापातात् । व्यथ ब्रुमे न अक््मिट् 

वद्मभ्य् पग मे मल- 

वक्ल्' तथा हाम्निधूमव्यमिचार्द्कायां बाघकस्तर्काऽ्य- 

भधिघ्ोयते यदि धृभोऽम्नि' व्यभिचरेदकारणकः सन्नित्यः 

ख्यात् भग ्छादेव वा स चायमहुत्तरस्तकंः तत्र शङ्कायां 

व्याघातापरेः । तदेव दाद्युते यस्िच्नाशद्ुमाने ख- 

क्रिवाव्याषातादयोदोषा नावतरन्तीति लोकभर््यादा 

श्वं सर्वतराद॒त्तरस्तरश वाघकोऽभिषेय द्रति चेत् नेवम् 

किमित्येवं यद्धितव्य ` त्े ठ॒फलभाव एव म भविष्यति । 

व" ठ शद्धितव्यम् चग्नि' विहायान्यखादपि इहेतोरय- 

शदेष्यतोति । म च वाच्यव हि खति घमदधेक- 
जातित्व' म ष्यादिति कचिदिन्द्रियजन्यत्वे कच्चिद 

मानादिक्न्यत्वे ऽपि तन्तामेक्ात्थवत्तदुपपत्तेः। ततरे - 

न्द्रिथाद्लोसासवान्तरसाभान्ये सान्ात्कवारित्वादौ प्रयो- 

छक्त्यं स प्ानतायामिति चेच प्वानत्वखाकस्िकलतवपर- 

च्हाराथे' कत्कार णद्यादगतसख भवतावश्ट' वक्तव्यत्वात् । 

`भूभेऽपि व्क वियेषणव प्रयोजकतिख तह्कङ्धित यक्य- 

८१५ 
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स्वात् । न दश्यते तावदग्निप्रयोज्यो धमे वियेष 

तिच न वाच्यम् रवं हि सति तददशेनखापाततो 

हेलनरप्योच्छावान्तरजात्यदयेनेनायोग्यतया विकलता 
इपपक्तः। यदा त॒ हेलन्तरप्रयोज्यो धम्य विरेषो 

दच्छते तदासौ विकरपिष्यत दति सम्भरावनायादुनिवा- 

रत्वात् | ्वस्याल्ममनोयो गोऽ्जगतं कार्यं न्नानोत- 

पत्ताविति चेन्न यद्याक्ममनोयोगादुत्पद्यमानं न्ञान 

ख्यादिच्छादयोऽपि न्ञान प्रसज्येरन् | यदि त्वद्व 

शेषो वा शक्तिभेदो षा न्नानत्वजातिगां न्नानप्रागभायोवा 

तल्लाहगतं कारश्चच्यते तदा तदितरल्ापि बह्कि- 

व्यभिचारे धमख्ैकजात्यप्रयोजकतया शक्यत णव शद्धि- 

ठम् उ व्यभिचारे युक्तमडदादेरेकजात्यपरिकल्यनभिति 

चेत् अस्तु इष्ट तच्रिश्चयः अन्रापि व्यभिचारो न दृच्यत 

इत्यन नियामकाभावात् शङ्भिष्यते णवं शङ्मानयखय 

भयतो न कचिदचुमानं श्ादिति प्रतिवाद्यामाद्यचुमाना- 

दिव्यत्तिरेके्ण कथायामेव प्रहन्यलुपपन्त्या खयं स्लीकत. 

ष्ये ्वतुमानेष्व तादगशद्ाक्रमण्णात् सशव व्याघात इति 

चेन्न शमवहङ्करपि वद्धिक्ारणविश्येघादुमानख्धव खति 

खदलुमानत्यप्रसङ्गगत् 

ल्यप्रान् पपत्तेः । 

सन्यपि शङ्कायाच्चानदये साभ्यां सत्यालपि काय्यान्- 

दयात्यरप्रतिपन्य् त्मादानाध वचनादिद्पा प्रतिपत्ति- 

साससीशत्मादयितु' यतक्षानख् भवतोऽपि खक्रियाव्याघात- 

स्तुल्यः । व्याचातस्धेव वि्रेषत्वात् तहथेनेन शङ्कासाम- 

पव नासि प्रत्यक्ते कुतो व्याघातसास्यसिति चेच तद्धि 

स तावत् खाहा्यांदिकारणाव्जायमाननेष्व्य' क्ूट- 

विघयद् तख्यातिप्रशञ्चकत्वात् | कूटभिन्नः प्रसञ्चकः 

प्रभितद्धव खादिति.चेन्न तख तकावसरे निरखयतात् | 

तख्माद्यदैतदय्राषातद्् पद वियेषख्य दथनं शङ्काप्रतिपश्न- 

भृतछ्च्यते तत् किं ९ प्रमाणात् कृुतखिदुपजायमानं वक्त- 

व्यम् रका । यदि प्रथमः शद्धास्तित्तभपि तेनेव प्रभाखे- 

मोपेयं शङ्कायां सत्यां व्याषातात् यदि च शङ्कां विना 

व्याचानः वदा शद्युमानाशद्युभानयोर्व्याचातख साम्य 

सिद्धमेव । भवतु शङ्कायामपि तत्प्रमाणं, फिमेतावना 

प्रथमोपजातशङ्ाखवलम्बवावद्थितद्य व्याघातद्धेपश्च विे- 

द्य दशनात्, शङ्ान्तरं नोत्मद्यत इति चेव व्याचात- 

सक्वकाठे तदवलम्बिकया शङ्ूयेव शड्धामानव्यभिचारता 

तखा; शङ्कायान्य् परमे च तदवलम्िनो व्याचातद््पख 

सामसोखाग्येन प्रमाऽप्रमातेचि- 

साधारयधमेदथेनविशेधाद्शेनानां 



ॐ 

निरेषखाभावात् कः शङ्कान्तरोत्पत्ते वारयितेति वक्तव्यम 

मा नामास्तु तदा व्याचातात्मा विशेषस्तद्बगनस्तदाह्हितो 

वा संस्कारस्तावद्स्ति। विशेषावगमवत्सस्कषटो च 

शङ्ाविरोधिनौ | ननु खद््पेष्य कचिद्पि विथेषखाव- 

ख्यानं तथेति चेच्र ऋयावदटाच्रयभाविनो विशेष्य पूव- 

र स्तस्य यदशनं तदाह्ितो वा संख्ारः तस॒ कालान्तरे 

तत्प्रिधमेरुथयविरोधित्वो ऋवयविपाकपच्च कुम्भ 

परमाणु पारप परम्यरया तदारम्पकख परमाणोः 

पूरैः श्यामतया न्नातखयं कालान्तरे सम्भवितया कख 

पाकजन्यद््पविशेषवन्तायां सुशयोन खात् | यदिच 

शङ्ायां व्याघातस्तदा शङ्ाच्रयख विेषष्पख व्याघातख 

दथेनाच्छङ्ायां शङ्कान्तरं भा भूत् । यदि ठ व्यभिचारा- 

यस्तदा व्यभिचारः खादेव व्याघाताश्रयख व्यभिचार. 

स्यापि प्रसित्यापत्तः | अनादिसिदधव्याश्चिक्ास्ते तकां 

षति चेन्न तद्बद्धं: प्रभितिल्ाखिद्धः शरोरे खात 

प्रत्ययख तादशस्याद्मप्रमात्वोपगमात् आअनाद्त्वासिद्ध- 

सखचोभयल्राविरेषात् । नापि वद्यत्र व्यभिचारः शङ्रोत 

तदा व्या्ातः द्धादिल्येवं स्पात्तकादय्राघातावणमः 

व्याचातप्रतिपादकस तकं सल यिल्ये तकां मासत्वा- 

पातात् तादथ्ापि व्याघानोपनायकत्वं . व्याचातापत्तेच्च 

साम्य शक्यत ण तकां भासाद्भवतोऽपि व्य;चात उपनेदस्। 

अथ तकं व्यापनम् लभूताभ्य्.पगस्यते ननापि व्यभिचार 

शङ्धायां पुनरनवस्योव नत्रापि व्याघातापादने पुनरिय- 

` नवस्थौव । “तस्माद्स'भिरणप्यञ्चचे न खलु दुष्यत । 

, स्वद्व यैवान्यथाकारमच्वराखि कियन््यपि | 

यदि शङ्कास्रि म वचेच्छडूम ततस्रराम् । व्याचाता- 

वधिराशक्ला तर्कः शङ्ावधिः कुतः।* अव्यभिचार- 
भद ५ 

ख.कपरिव्यागव्छवच्छ)टेनापरान्वयः सभक्राबदषटो न- 

ऽष्ट: श्भा -द्त्या्ः” | 

तकषद्य यथा व्याक्षिनियोपयोगिता तथा खत, चिर 
पूैप्लीलव्य म्यख््पि यथा 

“यनोचते व्यभिचारच्रानविरहसहरतं सहचार- 

दयैनं व्याश्चिपाडकम्, न्नान' च निचयः गङडाचसाच 

„ कचदुपाधिषन्द् इत् 

 रणधमद्भेनात् तदरश्च कचिद्िपचबाधकतकात् 
काचत् खतः विधव । तकं व्याप्निसहमृखकत्वेनानव- 

स्येति चेत् न यावदाशङ्कः तकांहसरणात् यत्र च 

व्याचातेन शद्भव नावतरदि तत्र उकं" विमेव व्या्ियहः 

व्यावातो | 

कचि{दशेषादर्थनरूड्हितसाधा- | 

तकं [ २२५६] तकं 

तथाहि धूभो यदि ` व्क समवह्हिताजन्यत्व सति 

वङ्किसमवद्धिताजन्यः स्याच्नोत्मच्नः खादित्यल कि धमोऽ- 

वद्धरेव भविष्यति कचिदद्धिः विनापि भविष्यति शद्ेतु- 

करणव वोत्मतृखखत इति शङ्खा खात् सन्न खक्रियाव्या- 

धातः खात् यद्, ।ष्ट ह तान्वयव्य रेकं हेत विना 

कार्ययोत्म(न्त' शद्भत तद्। खयतेव चमा वद्धः, तुश्नवथेः 

भोजनस्र, परमरिपत््यथ शब्द्स्य चोपादानं नियमतः 

कथं ज्ञय्याँत् तेन विनापि तद्धम्भवात् तख्मात्तत्तदुणाद्ान- 

मेव तादशशङ्काप्रतिबन्धकं, शद्भायां न नियतोपादानं, 

नियतोपरादाने त्र न शद्धा तदिदश्क्त' “तदेव द्याशङक्यति 

यस्िच्चाशडनक्यमाने सख्लक्रियाव्यावातो न भवतोति नद्हि 

सम्भवति सवयं वङ्कयरादिकं धमादिका्याय जियमत 

उपादत्ते तत् कारणं तन्नं त्याथङ्नक्यते चेति रतेन 

व्याघातो विरोधः सच सहानवस्वाननियत द्वि तन्राष्य- . 

नवस्योति निरस्तं खक्रियायाएव शङ्खाप्रतिबन्धकत्वात् 

, अतएव <व्याचातो यदि शङ्कास्ति न चेच्छद्ूय ततस्तराम् | 

व्याधातावधिराशङ्ा तङः शङ्कावधिः कोतः"द्ति खन 

कारमतमप्यपास्तम् । नदि व्याचातः शङ्काखितः किन्तु 

स्क्रियैव शङ्का प्रति्ज्धिकेति न षा विभषदेनात् क्वचित् 

-शङ्धानि्टत्तरेव खात् न दैतादतकांवतारो भयोदथेनं 

विनेति भ योद्थेनाद्रः गतु ख खतणव प्रयोजकः अत~ 

ए -न तदाड्ितसंस्कारो न मानान्तर तकंखाप्रमातवातु 

तद्ध न प्रयतं व्या्चित्ताने हेतः तदभावेऽपि शब्दादमा- 

नाभ्यां तदुग्रहात् । नत्त सहचारद्भेमव्यभि चाराद्थेनव- 

्वभिचारशङ्ाविरहातकरततकरेयोत्तानं व्यभिचारिखाघा- 

रसमिति न ततोऽपि व्याक्षिनिखवः इति चेच खद््पस- 

तोरेव तगोव्याँप्ियाहकत्वात् सत्तजांदयाश्चित्रसा तदाभा- 

सात्तदप्रमा पिेषदनसत्यत्वासत्यत्वाभ्यां पुरुषन्नानमिव । 

`अपरे ठ यल तक्ष व्याप्रयचभदोरूलं तन नकान्तरा- . 

पचा यत्र व व्याश्चिखरणं हेतः तल न लकाँन्तरापरच्ेति 

नानवस्था अलि च जातमात्राण्यामि्टानिर्साधनतानु- 

भितिहेतव्याश्रिख्यरणं तदान व्याप्रयभावज्ञामावाव् 

तनक लाहुभवस्ला चाऽपि व्याश्चिदधर परस्परेति । 

यत्त्वनादिसिडकाय कारणमभावविरोधादिमदाः केचिनत्तकां 

शति तच्च तन प्रमाणालुपयोगेऽहमान एव प्यं वखानात् । 

नच व्या्चियहान्यधाहपपक्येव वर्ब्धानाद्सिब्गव्याप्नि- 

कत्वन्नानसिति वाचम् अहपयत्ते रष्यचमानत्वात् । ष्मन्ध , 

ठ विपच्चवाघकतक्ीदनौ पाधिकत्वह शव॒ तद्धीनौ 



लवि 

व्या्िग्रह इति वद्पि न तकंदाप्रभाणत्वात् । व्यभि- 

चारादिशष्ानिरासह्वारा प्रत्यच्चादिषहकारीस इति 

चेन्न ्चगवस्याभयेन तकं विना व्याघातात् यल शङ 

विरह्स्तत्र व्याश्चियहे -नक्ख व्यभिचारात् | यत्त 

योम्यानापाघौनां योग्याचुपलब्धद्रामाव्यडः चखयो- 

भ्यानान्तु साध्याव्याष्यत्वसाध नव्यापकत्वसाधनाद्मावख्ड 

दत्यनौ पाधिकत्व' छग हसिति तजच्छम् अहमानेन 

तत्याधनेऽभवस्यानात् प्रभायान्तरखाभावात् । ये चाह- 

कचतकं विनेव ` सहचारादिद्शेनमातेण व्याप्रियन्ं 

वदन्ति तेषां च्चेतरत्वख साध्वव्यापकत्वमहेऽचुमानः 

माव्रशुच्छिद्येत चअदुमानमानोच्छ दकत्वादेव प्रेतरोनो- 

पाधिरिति चेते अ्वान्तोऽसि महि वयष्ठपाधितठेन तद 

दोषतमाचच्छहे साध्यव्याफ़कत्येन तद्वविरेकात् पत्ते 

साध्यव्यावेकतवा व्यापक्व्यतिरेके व्याप्वव्यतिरेक् 

चजलेपाञ्च । चपि च करवद्किसंवोगः शक्तवनिरिक्तातो- 

न्द्रियधसेखमवावौ जनकत्वादिघनाप्रयोजकलान्न खाध्रकं 

तत्र व्याघ्र पलधैमत्वे ज्रम प्रयोजकं भाम ९ तखादिपच्च- 

बाधकाभावाच्च तव व्याप्नियङ् इव्प्रयोजकलमितिः। 

तकं' वेत्यषोते वा ठञ् । साकिक तकवेत्तरि तकंशास्त्रा- 

ध्योतरि च। 

तीक लि" वकेण, ल् । ̀ १ त्कंकारके | श्या चके हेम° । 

कामैः सन्तर्पयामास डेपणांस्त्वकान पि"? भार शा ४५अ० | 

कमै वा | 

“तकंय्न्वायैरह्ितो नैव ब्टक्ञात्यप- 

तर्कागरन्य ४. वकाधिकतः  मन्धः 

तकैप्रघाने खन्धे 

रितः” द्ुखुतः.। 

तकण न° तकं-भावे ल्युट् । त्कन्दार्थोश्ग जहभे 

परकरो ्या्मदो माद्यं : यङ्कागथेद तकंणम्”? सा० द" 

तकमुद्रा श्लौ ` वजन्य्कुख्योर यं भिथः संयोज्य चाङ्गुलौ: | 

प्रषाय बन्धन प्राह्धस्तकखद्रति ताण्छिशाः इछत द्रा 

' भेदे “ बाछ् प्रकोऽ ऽच्रमालामासीनं तर्कशद्रया" भाग. 

४।६।३९। 
तकंविद्या ची ६7.) 

षोडशानां पदाथानां विद्यायां) 

 श्यादिविद्यायाश्च । “^चान्वीचकौ 

निर थिकाम्"भा० च्यदु° ९७ ° । 

शाकर तर. 

कणादोक्तप्रद्पदा- 
तककविद्यामहुरक्रो 

तकारौ सनो लषडश्छति चट खण डोप । जयन्तौडक्ते । मरः। | 

तकिन(ल) तकं-वा० इन(न) वा । चक्रमरद क्ते रत्नमाला 

तकिन् लि वकं-थिनि | तकारक परिडतमेदे। “वेद्यो 

{ ३२५७ ] 

सतािक्शिरोभविस्तदते" दीधितिः । | 

मौतसोक्गागां प्रनाणप्रमेयादीनां । 

त 

तत 

हेठकस्कौं नेरक्लोघभेपाठकः 1 वयच्ाश्रमिणः पूर 

परिषत् खाहथावरःा "मवु: [खार्ये क | कुक तत्रायं । 

तक षत नि०।(ठेको)इति खाते यन्त्रभेदे । निङा° । 

तर्कीटः नर लत-च्छदने वार भने उट एषो०।१(काटनाकाटा) 

= षडत्र कसेनमेटे विका० । कर्ये छउट। रेतर्कौँस्नो 

दारा गौरा० डैष । 

तकंपिर्ड ए त° । वकं ख्खितच्छत् पि (ठेकोर व दुल) 
जटाधरः । [इारा०. 

तकुपोटौ शत्रौ खल्यः पोटः ङोप् पोढौ ६त° | तक पिच्छ 

तकलासक पु" तङ्क ' लासयति चालयति लस-खिच-त् ल | 

त्ख चाके यन्त्रे (चरका) । हारा । 

तङ्क शाणं ए त । (डेकोरथाख) सामके लिका० । 

तच पुर तरत्त्+षो° | स्टगादने व्याघ्रभेदे शब्द्रन्नार । 

त्यं षु" टच्ल-यत् बा शखः ! यवन्तारे रलमा० । 

तजे मद्धंने व्वा" पर० सकर भेर् । तजेति अतज्ञति ततजं । 

तज भल्षंने चुरण श्रार सक, सेट । तज्ञबते अत तजेत ताँ 

तलेना““सोतामभ्थय्ये तलितः” “तया तु तजिंताः सर्वां खखे- 
भर्गिषा यथागतम्” । “रान्चसोऽतजयत् छतं इनचादौक- 

यद्रम्” भद्िः। बालं उन गात्रं गहन धाच्च चेनं तज 

येत् सखतः । चआाषत्वात् पद्व्यत्ययः । 

तजन न° तजे-भावे यट. | भत् खने ““तरुच ताङ्कलत्जन- 

माघः | =° तजञ-युच। रेभत् सने स्तौ 

“वन्ता क्रमेय परिखान्वनतजेनाभि?ः” भावः । "“मपुर- 

ववने, सच भष; लताज्कुखितजनेः”” सा द० 
तर्जनो स्त्री तच्यतेऽनया वज्ज-करखे ल्ट डोप । प्रदेशिन्यां 

शब्ाङकढसमीपस्य अङ्किलिमेदे । ` 'तलन्यङ्कटयोभध्य 
पिद्वोयः प्रचक्षते ृतिः।. तक्नद्राशन्द् उद् । 

खद्राशन्द् भरि उदा] 

विष्नमाः 

त्ज॑नौसुदरा खौ““वामष्टि' विधायाथ त्ैनीभध्यभे ततः 

प्राय तलेनीषदरा निदा छूलपाशिना' वन्त्ोकते 

चष्टाभेरे। 
तजिंक ° तजखलजेनमस्तयल उन् । रेशभेरे हेभच° । 

ते इए" टर-खच्] वद्ध । ख्व् ल् । तख क वद्ध › अमरः 

“्ष्णसनगथा त्थ॑कपलनक्रि" खन्दोम०। सद्योजाते र्थिथौं 

च देष०। [रडबे (भेला) शद्टाथेकल्सतरः | 

तरसि इ तरव्याकाथपद्तिं त॒-नि करणे निषा | श्ये" 
तर्तरीक म तृ-क्थे क्क पफपफररोकार निर. रनोकराभेदे 

क्तरि एक ' रपारगे तिर मेद् 



तथै [ ३१८ } 

तदहः खायां भ्वा° पर० शङ्सेट। तर्दति अतीति | 

ततं । ““ेष्े कपो रथाश्वांखच रिपोखतदं अखन" | 

इखोवः प्रवसं नेभे बह्नामस्लतदं च" भद्धिः। 

तदं सलौ नर-ढद-वा  । काठनिर्भितायास् दव्यम् अमरः। 
तञ्मन् ए* तहं लद वा मनिन् । १चघालच्छिद्रापवेषे “ह ङरलं 

ल्ह्कलं वा तञ्मौतिक्रान्तः यूप” कात्या" चरौ” ६।१।९१। 

“तद्म तिक्रान्' चषालच्छिद्रायमेधादतिक्ञान्तम्” ककः । 

च्याधारे भनिन् । श्तदेनप्रदे्े च । 

^तद्ं सृते पञचाङ्भवतस्त दिसावेव" शत० त्रा° १।२।१।९ 

व्च समते इति यथोभयोमां सप्रदेणयोः षम्बन्धौ भवति 

यथाच तदनप्रेशेष पच्चाङ्धागे ऊते परश्छर खय॒ते भवतः 

व्येकखो पयैपरमाश युयात्” भार 

तर्पण ग तृष-खिच् वा ल्युट् | श्तघ्रौ श्प्री शने च अमरः 

श्यन्नकाषट हेम च. ातकादिभिः प्रत्यहं कर्तव्यं पञ्चमहा- 
यन्नान्गेते ४मङयन्नमेरे ख च पितृयत्तः । पितृणां तु- 

प्चिेद॒त्वादख्य तथात्वम् ततृप्रकारः खा० त° उक्तो यथा 

“सद्द्धिविधं प्रघानमङ्कच्च |. तव्राद्यमाह शातातपः 

^“त्ैखन्त॒ शुचिः कु्योत् प्रयज ्धातको दिजः | 

देवेम्यखः ऋषिभ्य पिटस्थचच यथाक्रमम्" । विषवामचधि- 
लल काचोखश्डम् ““तपेणं प्रत्यहं कायं भन्तं: 

कुशतिचोदकेः । तत्पितख्त्पिठश्चापि मामगोलादि- 

मूवैकम्” । दितौयन्त॒ बह्याख्डए्रा योयम् «निन्य 
नेमित्तिकं कास्य' लिपिधं स्ानभिष्यते । तर्पेणन्तु भवे- 

न्त्य अङ्गल्य न व्यवस्वितम्” ¦ तरप॑थाकरणे दोषमाह 

योगियान्तवलक्यः ““नाल्िक्यभावादुयच्चापि म तर्पयति 
वै छतः। पिवन्ति रेहरुधिरं पितरो वै ललार्थिनः” । 

सपे णमधिलत्य बह्भाएराणम् “८वखात् शरेव कत्तव्य 

सङवेन् महतेनथा । जुज्छते बराह्मणः केन् विश्वमेत- 

भन्तिं छ" । शङ्कुलिखितौ “जेष्टकारव्विते 

स्याने पितृ 'खपेयेत्” । माकण्डं यपुराणसम् = ““यञच 
शव्वांय नोत्ष्धटः वद्धाभोज्चनिपानलम् | तदज्चं 

सलिलं तात ! सदेव पपिखकर्मखि" | विष्णुः “्ञात- 

चारवः देवपिदतपेणमम्धःस्व एव क्त् ) परि- 
वत्तिःतवासादं सीर्थत्तीयं?? । अलापि ती वि्ेष- 

माङ भवृखएराखे “तिलोदकाञ्जज्दियो जलस्य - 

स्तीयेवादिभिः। षदा भ इस्त नेकेन ष्टे शराब 

मिष्यते" । खन जखस्यौ रित्यनेन स्यस्यानामपि लल. 

स्यत्व नियभ्यते । ततच “^अनर्दक़् शा चान्तोऽन्तरव 

तर्ष 

पूतो भवति । बहिरूट्के अ चगन्तो बड्िरेव पूतो भवति 

सखादन्तरेकं बहिरेकञ्च पाट् ठत्वा ्ाचानेत् सशव 

शुद्धो भवत" इति पैदौनदिदचनात् चस्य क - 

वरशल्लताचमनेनोभयकम्प त्वात् तर्भयक्ञाे तीये 

जलेकचरयेन भवितव्यम् अन्वव तनिभः । तद्र पाणां 

छठे तप्मनिषिद्धभिति | सख्यलस्यतर्पये ्ाम्नोय- . 

एराखम् “प्रागये घ घरांत. ष्ये ऋदष्यांव भध्यतः | 

पित दचविषाप घु दद्यादिति ललाञ्चलोन्* | अशु- 

वदेथे तु रिष्ल् : “यलाश्रविस्यलं वा खयाइदक्े देवता- 

पितृन् | तपेये््, यथाज्ञासमपृ द॒ खै" प्रतिष्ठितम्" । 

इरस्पतिः ^ब्रह्मयन्नप्रसिद्धवययैः विदयाञ्चाध्यात्िदीं 

जपेत् । लघ्चाय प्रणवं वापि तत्तपंखमा चरेत्” । 

एतच तपेणं ब्रह्मयन्नानन्तर' कन्दोगेतरपरम् । तेषान्त॒ 

वेख्रवणाय चोपलाय दत्यनष्धरेपस्वानानन्तर नो म~ 

लेग तपेशाभिघामात् }. “छाङ्ञवने व संप्राप्त तर्पखं 

सदनन्तरम्”” । ““गायलोश्च जपेत् पच्ाव् खाध्यायज्चेष 
शक्तितः" | च्याङ्वने द॒ सपराप्ने गायत्रीं जपतः रा 1 
तपेणं कवैतः यचात् प््लानमेव था भञेत्* दति 

नोभिलोयवचनाभ्याञ्च। दच्च “प्रारेशमानुदध.त्य 

सलिलं प्राङन्हखः छरान् । चदडन्महष्यांस.ष्येत 

पिद्टन् दक्षिणतस्तथा | श्चं स्तु तर्पयेद् वान् भहष्यान् 

ज्शमध्यतः। पितुखु कुशमलाप विधिः कौथो 

यथाक्रमम्” | रवञ्च “गो शटङ्गमालचद्ध व्व॒जखमध्यं 

जलं क्षिपेत्" इति यमवचमख्वगोश्टक्कपदं प्रारेश- 

मावपरम् । उड्तोदके त॒ हारौतः “वाद्राहा 
जलमादाय शचौ पात्रान्तरे चिपेव् । जदपूेऽथ वा 
भन्ते" न स्याने त॒ विवदहिषि". | लत यञ्च यडुपक्रम्य 
ऋतं यञ्च येन समं समभिव्या्ृतं तरेव वलमैवाङ्ग' नान्य - 

` दिति बोध्य तदङ्क इतरत्समभिष्या हारप्रकरणामभ्बा- 
भिति गोतमष्डल्ात् तेन॒ पद्मएराग्णौयस्ञाने तदुक्तमेव 

तपेखम् । “तद्यथा ब्रह्माणं तपेयेत् पूवे" दष्थ् " शट 

प्रजापतिम् । देवायच्ाख्लथा नाभा गन्खवौधषरसोऽ- 
छराः। ऋ,राः सपाः पष्ाच्च तरवो लम्धगाः खगाः । 
विद्याधरा ललाधारास्तथेवाकाशगासिनः निराहारा 
ये जोवाः पापे धर्भेरताच्च वे | तेषामाष्यायनाये हीयते 

दिलं मया” । रतेनैकाञ्जशिरिति सर्वेधां सतम् । 
“लतोपवोतो देषेभ्यो निवोतौ च भवेत्ततः| भष्यां 

` सपेगेद्क्तमा षिितानद्भौलथा | भनकस सनन्द्द 
कौ 



९८ काण माय 

त्थं { ३२५९ ] ने 

कदीयश्च खनातनः | कपिरुचाच्रिचेव वोद: पञ्च 

शिख्छस्तया । सर्वेते ठ्चिमायान्त॒ महक्तेनाम्बना 

दा | भरीविभव्रयङ्किरखौ एलस्य एलं क्तम् । 

प्रचेतसं वशिष्ञ्चश्टगु" नारदमेव च । देवान् स्वान्ट- 

घन् सषींखरपयेदक्षतोदकः। अपसव्य ततः कत्वा 

शव्यं जादु च भूतले | अग्निषवात्तांस्तया सौम्यान् हवि- 

द्मतस्तथोश्रपान् । क्षालिनो बङ्छिष्द आज्यपांस्तपे- 

येन्ततः | पेये पितन् भक्तया सतिलोदकचन्दमैः ] 

द्भषाणिस्तु विधिना स्ताभ्यां तपेयेत्ततः"। खवर केचित् 

पिदधम्मातिदेशात् दिव्यप्तियामपि खञ्चललिन्रयदानम् । 

तदखत्“कब्यवालं नलं सौस्य' यमसय्यं सणन्तथा | अग्नि- 

ष्वात्ताः सोणा वरहंणदः स्मत् खल्नत्ण इति 

छन्दोगपरिशिष्टोन विथिषटकाञ्जलिषिधानात् । “पित्रा- 

दीच्नामगोत्रे च तथा सादामहानपि । सन्त्य भक्तया 

विधिवदिमं भन्त्रखृदौरयेत् । येऽबान्धवा बन्धवावा 

येऽन्यजन्द्नि बाख्खवाः । ते तुश्मिमखिलां यान्तुवे 

वाखत्तोयकाङ्किणः” । ल बह्मादिचदषं तपेणपर- 

योगाकाङ्कायां गोभिलयान्नवलक्योकगप्रयोगविधिांहाः |! 

स चभ^सन्वारव्छेन सव्येन पाणिना दचिष्येन त॒ । तृ 

तामिति वक्तव्य नास््रा त॒ प्रवादिना'” । अन्वारब्धेन 

पथचा्घम्नेन शअ्छादेव वचनात् तपंणाभिलापे प्रणवा- 

दिल तुष्यताभिति च सभ्यते । ततच्च चओ ब्रह्मा त्- 

 तासिति प्रयोगः । देवा इत्यादि मयेत्यन्त न मन्तलिङ्ा- 

देकाञ्चलिः। तथा सनक इत्यादि सद्ा इत्यन्ते नेका- 

लिः एवं पनरपि । ““यकेकमञ्जलिं दत्वा हो,दौ ठ 

सनकाद्यः। आहन्ति पितरस्त्ौँस््ोन् स्यस्ते केक- 

सञ्जलिम्'” इति व्यासगोभिलंस्हलवचनात् | नतु 

द्वो दाविति वौपसाञ्तेः सनकादिप्येक एव दय्रञ्जजि 

रिति वाच्य प्रतयेकप्येदौ हौ सखदायपचे तप्र 

रोतेन तैव युक्त्वात् । आअब्राञ्चचिषदं प्रयुक्ता 

न्वारच्चोनेलि शव्ात्तथाविषडस्तदयपरम् तदं 

कल्छिकाष्जञधिपर वा देवादिषच्चे । पितुपच्चे ठ तौ 

युतावञ्चलिः मान्” इत्ये तत्पर पद्यदुराणौोयतपंणपचं 

ठ पिपत णव हस्ताभ्याभिति शुतेस्तयेबाञ्च लिः । 

अन्यब्न नाञ्चलिरित्यवगम्यते | आचारमाधवोये प्रचेताः 

^"माटचस्ासतु यास्तिखस्तासां दद्यालिरञ्नलोन्" । 

दति। पराशरभाष्ये सनक्गादिदिव्यमहष्याणां तपे णादिकं 

सामेन प्राङ्छेन , तदितरेणोदङठखेन कतत बयः 

८१६ 

वथा च परिथिष्टष्टतं साभवेदोयषटलति'शदुव्राह्यं 

^“सदष्याणामेषा दिक. याच प्रतोचोतिः | तथाच 

च्योतिरोमे. शयते प्राचो देवा अभजन्त, दिशां 

पितरः, प्रतोचीं म्दुष्याः उदोचोमद्वराः अपरेषास- 

दीचौं मदष्याः" यत्त “शतजष्यो ऽनजा द रुदङ्खखाः । 

दिव्येन तौर्थेन देवाहद्केन तर्पयेत्” इति 'शङ्क- 
- लिखितेन टेवत्पे उदङखत्वविधायक तच्छरुति- 

विरोधात् शाख्यन्रोयम् अशक्तविषयकम् । उद्केनेति- 

वश्यात् यवादोति फलाधिक्यायै' व्यवद्धारोऽपि तथा । 

यत्त, ¢निवोतौ इन्तकारेण मतष्य स्तपयेदथ । कुश 
मष्यदेथेन तोयेन उदङ” लषुविष्ण् नाइन्त- 

प्रयोगेण जलद्ानश्क्त तत् सनकादिप्रत्योकपसे य्था 

“नक्षत. प्यतां त तड्द्कं इन्'' इवादौ न त॒ पद्म 

षराण्ौयभिखिततपणे ““दन्तेनाम्ब् ना" अनेन दन्तस्य ' 

एनसतयागासम्धवात् ।  ्तौर्येन = कनिष्टाङ्लिसृखेन 

प्राजापत्येन तोन भहुषरांस्तपयेत् यक्" दूति 

विष्ण एुराणोयेकवाक्यत्वात् । जरीच्यादि चऋषितर्पणन्तु 
अद्य ख ““अङ्ल्यसमाषेमू' इति यसव चनात् एव~ 

चचा्मरेवनीर्ययोरङ्ल्ययद्पेकरेथत्वसाघम्ये"य ।  मरी- 

च्यार्दितपखे ठ दिगाद्याकाङ्कायां देववदिति। अतएव 

योगियान्नवलक्यवचने सनकानित्यत्र मलुष्ानिनि 

विशेषं दन्तम् । बह्माद्यानिलयत्र देवानिति विे- 
षणं टृत्तमिति व्यवदह्धारोऽपि तथा । मरीचिः “सौवर्योन 

ठ पात्रेण ताख्ङ्प्यमयेण वा | आओडम्बरोण खड्गेन 

पितृणां दत्तमक्षयम् | विना श्ष्यदवर्येन विना 

तान्जसयेख ठा । विना तिदे दभनैञ्च पितणां नोप- 
तिष्ठते" | एतच्च समस्राभावे बोव्य नतु अवि 
शद्धः | "श्सौवर्णेन त॒ पात्रेण राजतेन. 
ड्म्बरेण च। खड् गपानेण ग्ना वाष्युदकं' 

प्दितो्े श्छ,गन् दद्यात्” | शङ्क: खवणकोलकः | 

“अच्ततोद्केवं वाद्धस्तपयेद् वान् सतिलाभिः पितुस्तथा" 

ति इन्दोगपरिशिषटनापि प्रितुपच्व तिलोद्कमात्र- 

विधानन्न् | पद्मपराखे चन्द्नविधानं फला [धिक्य यम् । 

अपसव्य प्राचीनावोतित्वम् । उपवौतित्वम् प्रा्ोना- 

बीतिलञ्चाह गोभिलः "'दचियं बाह्स्त्य चिरो- 

$वधायं सव्येऽसे प्रतिष्ठापयति दक्िणं कचमव्रलम्बनं 

भवति णवं यन्नोपयोतो भवति । सव्य बाद्धसद्गत्य 

शिरोऽवधाय दकि प्रति्ापयति शव्यकत्तमवनम्बनं 
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भवति एवं प्राचौनावोतो भवविः' इति| प्रतिष्ठापयति 

तथाचामररसिंहोऽपि 

““ङपवोतं यन्नरः प्रोड.ते दिखे करे | प्राचोना- 

बोतमन्यक्िन्निवीतं कण्टलम्बितम्)' इति । “'साविलौ 

सपन्धिसंयुक्तः उपवीतं तवाच्य्त दूति ब्ह्भएुराणोय 

यन्नोपवोतमिति शेषः| 

पूजाद्भेनात् । गायत्नोमन्त्र ख उपवीते कर्तव्यमिति 
प्रतीयते । लौकिकास्तु साविल्नौसन्थिरिति वदन्ति 

प्ररसंख्यया वेश्तिपन्विरिति लौकिकव्यवहारः । 

विद्याकर्टतं “यया यज्ञोपवीतम्”! इत्यादिवाक्यात् | 

छत्तरोयमपि यन्नोपवौतवत् सब्यापसब्यतवादिना धाय 

विष्वं शद्धितत््वं | पि्रादौव्यादिना मातामहादि 

विष्णुुराख्ये “लिरपः 

प्रीष्नाथाय देवानामपवजयेत् । कषीणाञ्च यथान्यायं 

न्रयपररिखद्ः । तथाच 

सछच्धापि प्रजापतेः) पिता प्रीखनाथय निरपः 

छथिवौपते ! । पितामद्ेभ्यञ्च तथा प्रणयेत् प्रपिता- 

महान् | मातास्य तत् पिल्ल ततृपिन्रे च सना- 

हितः| दद्यात् पिन्रेण तीर्घेन काभ्यञ्चान्यत् श्टणुष्व 

भे" | शढतिसारे तस् “वामहस्ते तिलान् द्वा 

जलमध्यं तु तैयेत्। स््ञानसाद्यञ्चले पात्र रोभकरमि 

म कु्रचत्” ! जलतर्पे रोमरह्हितप्रदेे "वामवाद्ौ 

वस्त्रा्छा{दति तिलान् संस्थाप्य, शट्ारह्ितदच्िणदहस्त- 

तव्लं न्यङ््टयोरन्यतरेण तिलान् र्टड्ीत्वा वामहस्त- 

तलेन स्थापयित्वा तर्पयेदिति मद्नपारिजानः | च्त- 

खव मरोचिः “सक्त स्तदु दातव्यः न चरां 

द्येत् कचित् । वामहस्तं {तिका याद्या सक्तस्तञ्च 

दक्षिणम्" | खक्ृहस्त' प्रसारितशस्त' यथा खात् ¦ 

ण्वंशदरा प्ररेगिन्यङ्कशटयोगे सन्द्'शद्छपः | ख्ताहस्तञ्च 

-दच्िणम्'* इति दचिणडस्तः तिलरहितं कुयात् 

शति नैयतकालीनकखतर्ः । तथाच नारदीये 

८"अङ्कुहानाभिकाभ्यान्तु दज्िणय्ये तरस्यितान् । 

तिच्मन् डोला परा्रस्यान् ध्यात्वा संतपेयेत् पितुन्” । 

देवलः । “रोमसंस्यान् तिलान् ङंत्वा यस्तु सं तपयेत् 

। पितुन् । पितरस्तर्पितास्तेन रुधिरेण कलेन च” । 

हृ श्टिजिलसंम्मङे त्पेन्यनिषेचमाह वायुषुराणम् 

“मेवे वध्रैति यः क्यात् तपं ज्नानदुबलः । पितृणां 

नरके चोरे गतिस्तद्य मेदुशरुथम्” । तथा ““ूदरोदकेने 

।कर्धीनि तया सेवादिभिः तेः" इति मेधादि दथेनादिति 

` शौहदो | योगिवाश्ववलुव्यः ““यदुदन.तं जश्च 

त 

तष 

तिलान् संमिश्रयेव्लले | श्यतोऽन्यया तु सव्योन तिला- 

याद्या विचच्चसेः” । अल येषा सनद्पारिजाते 

लिखितम् । “अन्यधा वामहस्तेन” ततस्तपणमाचरे- 
दितिः"। वायुएुराणमृ । ^“तिलद्स्तु संयुक्त चरद्धया 

यत् प्रदीयते । वद्सपेम्तं भूत्वा पित खाखपतिष्ते'' । 

अतिः “रविशुक्रदिने चेव हाद्य ्राहृवासरे । 

सप्तम्यां लन््दिवसे न कव्या तिल तपैयम्?' । सतख. 
प्राणे “संक्रान्त्यां निशि सप्रस्वां रविशुक्रदने 

तथा । श्राद्ध जक्ादिने चेव न कु्यात्तिलतपे्म्*। 

श्राद्ध आनावादखातिरिक्रोश्राञ्वे “*नोकभयडविभमोक्तेण 

चछामावाखां तिलोदकेः । वषाद दौपदानेन पिनचा- 

मणो भवेत् । ्मावादखान्तु ये मत्यः क्ति 

तिलोदकम् । पात्रभौदुन्वरं प्राय मधुमिश्रं तपो. 

धनाः | | कतं भवति तत् चराद्ख' र्स्यञ्च खदा भवेत् । 

विशेषतश्च जाङ्कष्यां सर्वदा तर्पयेत् पितन् । न काल- 

जनियमस्तन्न क्रियते स्वैकर्मघ्च" | कायन म्न 

जोवत्पिटकः रष्णं स्रोतं णमा चरेत् | सप्नस्यां 
रविवारे च जन्द्रलेदिवसेष् च” | सतिः ५निषिद्ध- 

दिनमासाद्य यः ज्ग्ाल्तिलतपेणम् | रुधिर तङ्धवे- 
तृतोयं दाता च नरकं व्रजेत्” | प्रतिप्रसवमाह खातिः 

“अयने विष्टवे चेव संक्रान्ययां सहोष च । पाकि 

चोत्सर्गे युगादौ खतंवासरे । द्ध्य शुक्रादिषारेऽपिन 

दोषस्तिकतर्पखे | तौ तिथिविभेषे च कार्यः प्रेते च 

सदा" । स्कन्द्ए्राणम् “तोर्यमात्ो वु कर्तव्य 

तर्पणं सतिलोदकः | योऽन्यथा वपयेनुमृदः ख विष्ठायां 

मवेत् कभिः | वियेषतस्तु लाङ्व्वां सर्पेदा तर्पयेत् 

पितुन्” । रतनु निषिद्धदिनतपेणविधायकस् । 

“लौ तिचिविचचेषे च गङ्गग प्रे तपकछके | निषिद्धऽबि 

दिने कर्ात्तपेणं तिलमिचितम्* स्ति मदन- 

पारिजातविद्याकरराजपेयिष्टतमरौ चिवचनात् | तिला- 

भावे पितो्यैन प्रतिनिधिना तपंणस् ““^तिलाना- 

भव्यभावे त छवणंरजतान्वितम् । तद्भात निभ्ञ्चित्त्, 

दैश्नोयेने चन्यथा" इति यान्नवल्क्यात् | चवय - 

रजतान्वितं छवणेरजतस्म टम् | तएव "छलभं 

खकलं पुगय यन्नदानादिजं फलम् । गङ्कानोयेशच 

सतिलेदु लभं पिश्तपणम्" दति भविषयषराखे 

गङ्गगतोय्य दुल भत्वसक्गम् न च तदभावात्तप्णाभावः 

शातातपः “पित्णां पिदतौ्ेन ललं धिद्धद्यवा. 
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विधि। दक्िखेनाथ ग्टह्भोयात् पितृतो खमौपतः' । 

मोभिलः “गोत्रः खरान्ः सर्वत्र ॒गोबमस्यात्तव्य 

कमणि । गोस्तु तपणे प्रोक्तः कत्त एव न छाति | 

स्ेत्रोव पितः प्रोक्गः पिता तर्पणकमेग्ि। पितर्य 

काले त य॒च्तयां तु्चिभिच्छता । शमेन्वध्यांदिके कायं 

शम्बरं तकर्म । शरणोऽचय्यकाले ठ प्ता 

दत्तमच्तयस्” । काण्णांजिनिः “नाभिमालरे जले 

स्थित्वा चिन्तयेदरह्ं मानसः । च्ागच्छन्तु से पितर ष्म 

ग्टद्कन्व पोऽञ्मलिम्” । योगियान्नवलक्यः ^“ 

मोनसखखधाकारैस्तप्याः ख रपुः” | तेन अष्ठकगोनः 

नामः 

पिता चसुकदेवगरम्प्ं दप्यतासेतत्तिलोद्क' तख स्वधेति 

प्रयोगः सिध्यति । एष नातामहादौ । रष चासम्ब् - 

दिप्रयोगो बाजसनेयोतरपरः | तेषान्तु सम्ब् न्वं य नलता- 

भाङ् ब्रा्ाषयसरमस्तं लादकण्यः “परमोतपिटकच्तू- 

शन्त्वस्व त्यावाद्य मामगोत्रछद्ा हृत्य यावता पिदका- 

सयं मखातेतत्ते उदकमिति पितन् पितामहान् प्रपि 

तामहान् । णएकेकखो ब्रीँस्त्रन्दद्यात्"'। अब्र 

च्वासाविति नाम ब्टक्भातौति कात्यायनोक्ख्य नाग्नः ते 

इति यु्मवृप्रयोगात् सम्ब ् गनता प्रतोयते वख सम्ब्- 

ब्मानात्रवाचित्वात् | सम्ब चचिप्रथमान्तत्वे ऽनन्व- 

यापत्तेः । ततचाष्ठकगोल् ! पितर्ठकरेवथम्ब ` सष्य- 

श्लौ तत्ते तिलोदकं स्वधेति प्रयोगः सिध्यति। रष" 

भातामदहानाम्पि | ततो माल्रादोनां षां तपंणानि । 

दादशानां मध्ये यो जोवति तं वाय इ्खप्रपिता- 

मह्ादीत् ग्टङोत्वा पूरयेत् । रवं प्रव्रजतिते पतिते 

च| ततो विमातुज्छे शनात् परितश्यमाठला दौ ्लपेयेत् । 

शङ्कुः “वान्षानां लत्वा चछद्कृदां तपयेत्" इद्ृदो 

मिन्नादयः। लित्रायायसवथाय जलं न देयम् । 

५“सवर्णेभ्यो जलं देयं नान्यवभ्य एव. ख" दूति 

यान्नवलकोयात् | भोष्रायाखवणायापि भीग्राटस्यां 

तपयं काय्यंस् “ब्राह्मणाद्यास्ु ये व्ाददयुभीश्राय नो 

जलम् | संव्तसरछत तेषां एरय नश्यति सत्तम! 

इत्यादि वचनात् | मन्त्रस्तु ‹५ेयाघ्रपद्यगोाय इत्यादि | 

जाद्णेनेतत् पितृतपेषयानन्तरं कार्यम् अन्यन पित्ते. 

च्छत् पूरम् । अनर बौजं वण्च्छंषदभमिति हलायुधः । 

चछपसव्येन,' द्तिणारूखेन , सतिलो दकेन सत् कन्त - 

व्यम् । ततः कछनाञ्जलिः" ^भौष्मः शान्नवोवोर” इत्यादि 

प्रठेत् । ततो येऽवाग्वा बान्धवा वा इत्यादिना रएज्ा- 
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श्रलिर्देयः। 

पूरैः स्ञानवस्न्नञ्च तपंखात् | निराशाः पितरस्तख यान्ति 

देवाः सहधिभिः। तथा “अन्चप्रकरवन्तद्य अपसव्येन पी- 

योगियाज्नबलक्यः “निष्योड्यति यः 

डनम् | चच्चप्रकुरवत् च्र्धोच्छिटसमोपान्नशिकरणवत् 

तश्वाघोवस््रदय “स्ञानशाख्यान्तु दातव्या रटद्स्तिस््लो विश्यु- 

द्वेः? दति वशिढवचने खधोवस्त्रख दुष्टे शुद्धये 

ष्टहान' प्रतोयते | 

तं तोयं क्ञातखोच्छिटभागिनः। भागधेयं खतिः 

यो गियान्नवल् क्य : (वबस्त्रनिष्मो- 

प्रा तस्माच्निष्मोड़्येत् स्थले" । अत्र मन्लरमाद् 

गोभिलः 

श्टताः। ते त्यन्तु मया दत्तः वद्ननिष्प)डगोदकम्" । 

“भ्ये चास्राकं कुले ज(ता अपुत्रागोलिणो 

अशक्तौ शद्धः। 'खाब्रह्मस्तम्बपय्य न्तः जगत्तष्यत्विति- 

क्रमात् । श्रञ्ललित्ितयं दद्यात् एतत्संक्तेपतपं णम्” | 

“च्चा ब्रह्मस्तम्बपव्यन्तः देवभिपितु मानवाः । तुणन्तु सवे 

पितरो मातृमातामद्ाद्यः। अतोतकुलकोटीनां 

सप्रहीपनिवासिनाम् | चाब्रह्ममूवनाङ्ञोकादिदमस्तु 

तिलोदकम्” । 

लन््रारटस्यां तपण फलं यथा ^तस्यां तिथौ 

वारिमानरं पितणां यः प्रयच्छति । गयाच्राङ्खः 

तं तेन शताबद् नान संशयः" ब्रह्य-° च्रीशष्णजन्् 

खण्डः | तपंणञ्च देवषिपितुमदष्रणां जलाञ्जलिद्ानेनं 

दश्चिसम्मादनम् । यथां “णवं क्ञात्वा पितुन् देवान् 

भलुषदरं ् पयेच्नरः । नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तये 

दूह्खंमानसः। आअगच्छन्तुमे पितर इमं ग्टद्भन्त्वपो- 

ऽच्ज्लिम् । ली स््रीञ्जलाञ्चलोन् दद्यादाकाभे 

दल्तिश्ये तथा } वसित्वा वसनं शुक्ल स्यले वचास्तीख- 

बद्धिधि । विधिन्नास्तपणं कष्य नं पालने वत कदाचन । 

यदपां क्र,रमध्यः त॒ यदभेध्यन्त॒ किञ्चन | शान्त 

सलिनं यच्च॒ ततृसवेमपगच्छरतु। ग्टहीत्वानेन भन्त्ेय 

तोयं लव्योन पाणिना | प्रल्तिपेदिशि नेकरंत्यां रच्तोप 

इतये द्रुतम् । अना ङ्किकन्तु यद्भूक्र' पापादु यच्च 

प्रतिख हम् | दतं यञ्च मे किञ्चिहाङःमनःकायक्ष- 

सप्रभिः| एनात मे तदिन्द्रस्तु वरुणः स इहरस्यतिः। 

सविता च भगञ्वोव सुनयः सनकादयः। चान्द स्तम्बप- 

य्यंन्त' जगत् तुष्यत्विति ब्र्.वन् । च्िपेदपोऽञ्चनींर्हीस्त 
श (प £ 1 ५५१ € 

„ कुवन् सङ्क पतपणम् गारुड २१५ ० | तप्रख 

विशेषस्तु गारुद्धे २१९ ० वद्धिपुराखे नित्याङ्कक 

सञानविभाननामाघ्यये च द्रटव्यः। जोवतप्तिक्ख 



तर्हि 

““द्भ॑ख्ञानं गयाशराह' ववे लप्- 
कुयात् सल्वाघमा- 

तलपेखनिषेधो यथा 

सेवच। म जौवत्पित्को भप! 

भयान्" काशिका० पु" ८९ ० । । 

कततेरि च्छु | ५तनिकषारके चिर । ८" दरभिन्रौणतपणः" 

अमरः | “सन्तर्पणो नाकष्दां वरेष्यः"' भद्ध । 

त्पैशौ सलौ तृप-िच-करखे लुट् छप् । ररस्न्द्डथे 

शब्धमा० । 

तपेशेच्छ, पु तपे खसिच्छति दूष ख नि° रमर | पभो 

-शब्द्र । रतप च्छमाले लि । 

तर्पिन् लि° वृप-खिच-ख्विनि । तपे प्रौययितरि च्खियां 

खोप षा च र्प्डमचारिष्योलतायाम् सख््नौ शब्द् चम 

तर्षिलो खलो तुप-बार इक गौराण छण् | पञ्चचकारिः 

खाम् । कपिरका० रुद्ध वा चः। तच्सिखोतिर्पान्तर 

तत्राय । स्वाय क | तपिंलिका तन्नाथ । तललापिवा 

रख लः। तल्िलिकापि तार्य । । 

तै गतौ भ्वा० पर, सञजर सेट् । तब॑ति अन्त् । ततव । 

तर्बट ४. त्ति खततं गच्छति त्-खटन् | १बतृसरे चक्र. 

स्दषटक्े च रालनि । 

तर्त् नर ल-सनिन् । युपासभागे अमरः । 

तर्य ऽ ऋषिभेदे । ^“खदाष््णो यजते षि दिषो गधीदाङटक्तः 

खतविन्तयं "` क° ५।४४।१२ “सदाषटणादयः पञ्चषैः” 

इति भाष्योक्गेः । 

तषे इ तुष-भावे घञ्। †अभिलाभे श्तुष्णायाञ्च अमरः | 

५निहत्ततरूपगोयमानात्'"भाग०१।८ तष्च्छोदो न भवति 

रुभे इ कलमभात् । भिवर्तते तदा तैः प।पमन्तमेतं 

यदा" भार था० २०४ अ. । त॒-कमेचि करख्ये-वा स । 

शससद्र भेलके च उज्वल, ।- 

तर्षेण नर तष-भाषे च्छट । पिपासायां जटाधरः । [निकार | 

तपित निर तषे जातोऽ तार० इतच। तुषिते पिषाषौ 

तध ल-लि° तुष-बा° उलच । तृष्णादुक्ते “श्ञानेन्द्रियाणी- 

न्द्रियाथान् नोपसवन्त्यतुं लमू" भा २११ चर । 

तव्थौवत् लि* रुषावत् बेदे मो । तुष्णाबुक्तो । ^निरुग- 
` चिन्डहिष्स्तषर्रावान् गोषा" १०।६८।१० ““तष्यावान् 

तषावान्' भा° | 

तरिं अव्य तद्+श्िल । तिन् काले इत्ये । “रासि 

बा एनं तद्याँलभन्ते यहि न जायते" रेत ब्रा । 

^्यह्ि वाव बो मयार्थो भविता तद्धेशव वोऽहं एनरा- 

गन्तासि" ते स° | 

[ ३२६२ } तल 

तल प्रतिष्ठायां वा चरा उभ" पके श्वा" पर° क सेट् | 

ताल्लयति ते तलति | अतोतलत् त खतालौत् । 

वायाम् बभृय साच्च चकार । तताल तेलतुः वम् । 
तल एण्न° तल-अच् । खद्ूपे “येकेयनद्धेष, शिलातलेष् 

कुमा | “हहिमधान्नि दपंणतले च छड्धः" भाचः| 
“दा न्तु महतस्तलं विददिषद्नप्रसः?› “तलं खच््प 
प्रमाणं बेति'” सद्धिना° | रेच्छाघातवारण्ये| कानने 
४काय्यं वीजे न° भेदि०| ५ गन्त एरलिका०। ६पादतलख 
मध्यं हेमच्० | “ब्द रसातलं नाभ सप्रभं एथिकौ 
तस् भा० पि० १६ अ° । ̂“ सवस्तलमिव व्योम कुवन् 
व्यो्ेव भूतलम्" रषः । तान्ते ए° ८चपेट (चड़) 
ध्व््षरौ १०खड् गर्टौ ?१सब्यहस्ते न तन्त्रोवाद्ने ए. 
भेदि° | 1 रनोधायां प° देम च० | 

तलक न° तज-बावुन् । ष्करि्याम् (तायो) हारा. | 
तलकौट इ श्चभेरे “तखकोटख वोजेष पचेडत्कारिकां 

एभाम्” चते श्वास चिकिल्धायाम् । 

तलताल्ल ए. तलेन करतलेन ताद्यते ताङू-कर्यणि चज 
ख्ख खः। करतलेन षादनोये वाद्यभेदे नबाक्ेटयन् 

ख्खेलर्य ख तलतालं च वादयन्?” भा० व° १७८ ० | 

तलव्राण न° तलं करत मायते ले-ख्छु करये च्छ्ट् वा। 
करतललाणकारके करतलरशक्ते चभेमये गोषामेरे 

ॐ. ४ न “धनैते सतलल्राणाः चयोधनरोगमाः” भा० को०११९ 
० ““विबद्धासितलनाणः कचातरधभेमलुबतः” भा. 
वश ६७ च्प् | 

तलप्रहार ए०तलेन चपेटेन प्रहारः प्र+ृ-व शत०](चाप्- 
सारा) चपेटाधाते। ““तचप्रहारशनेः सटशं भोमनिस- 
नस्” रासा° ल ७६ ख । [नलभीने अमरे पाठान्तरम् । 

तलमौन ए* वले जलनिे द्वितो. सनः (चिक्कडि) 
तलयुद्ध न° -तलख चपेटद्याषातेन युद्धम् । चपेटाषातेन युद्धे 

(चाचि) “वाकानां तयु संयामः सतृबुदधे वा 
, डर स ४७अन* तलशब्द् इति पाठान्तरम् | 

तललोक ए"तलस्थो निम्नरस्यः समेस्तलस्थो लोकः | पाता 

“खर्खकपालान् खगलोकपालान्न लोकपानांवलोक- ह 

पालान्"” भाग° २।४६।४१ च | 

तलव बि तलं इस्तादितलं वाति निडन्ति ताडयति वा- 

गतिद्िशनयोः क । तलवाद्यवादके । 

न्दाय तलवम्" यलल॒° १०।९१ । 

नम्“ बेददो* । 

“तान्न, त्तायान- 

“तज्ञव' तलवाद्यवाद- 



तसे 

तलवकार ए साषवेदशाखाभेदे “दन्दोभ्ये |
 

(तलबकारा) दिथाद्धाभेरेष विलक्णागोतिद्ेतवोऽचर- 

विकारादय च्ाश्नायन्ते" सा० सर भाषम् । तद्धषो- 

पनिषत् (*“केनेभितं पततोचादि” | 

तललवारण न° तले बाह्तले वारयति च्याचातम् बारिः 

चदु । च्चाघातवाणा्े हस्ततले बजे (चामाटी)व्ेभहे 

तलसारक न° तले वक्तःस्यलाधोमागे सारोबलं यमात् कप्। 

अश्चस्य॒यच्चोऽधोभागे बह्धरच्ज् भेदे (तः) हेमच० । 

तल्ृदय न° तखद्य इृटयनिव । पाद्नलद्ध सभ्यस्याने हेम 

तला श्लौ तलं च्याचातवारणाथेत्वेन्लग्र्ाः अच। 

श््याघासवार णायै इस्तः चमेमये पदाय (चामा) 

श्मरे पाठान्तरम् तलाऽस्तद्रख्य इनि। रगोधायुक्तं वि°। 

“ततः कवचधारो च तलो खड्गो धरासनो” भा. 

खद्यो° १५७ ° । 
तलाचौ खौ तलसञ्चलि श्यनृषु-किप् छप् अद्धतेरक्षीपे 

पू्वाखो दौ्ैः। नखनिर्जि तक्टे (दडना) इारा० । 
तलातल न° शप अधोमुवनेष् पाताचभेरे “ततोऽसा 

न्तलातले सयोना द्मजेन्दर स्िएराशिपतिभगवता एरा- 

रिष्णा निरोक्याः संकु मिर्दग्धसएरतयसतत् 
प्रसादा्ब्धपट् भायाविनामावचार्ययो महादेवेन परि- 

रुक्ितो विगतचुट्र्भनभयो भद्ोयते' भाग० ५।२४।९८ 

“खतलं वितलं पछ्तलं तलातलं महातलं रसा. 

ललं पाताखभिति" भाग° ५।२४।११ । पातालकथने । 

तलिका श्रौ तलं वच्चःस्यखतलं अन्धनस्यानत्वेनाख्यख 

बा ठन् । अश हृद्यस्यरच्ल् भेरे(तड ) हेभव° । 
तलित् स्तौ तड्त्+डद्ध कः । विद्युति शब्द्ाचेचि० । 

तलि मनतल+तारका० इतच । ष्टटमांसभेटे | यथा“ शुध- 

सांसविधानेन सासं सम्यक प्रसाधितम् । एनस्तदाच्ये 

संगः तितं प्रोच्यते बुेः । खख स्ताः | “गलितं 
अलमेधाम्निमांसोलःशुक्रटदधिलत् । रपण ख्व घ 
च्िग्ध रोचनं हदृताकरमृ” भाग्र । 

तलिन न° तक्-ष्नन् | शय्यायां छारा०! श्षिरखे 

श्सतोके खच्छ लि° सेदि° ५दुर्गले ` नि° हेम° | 
तलिम न* तल-वा० इमन् । कुह्न (दव) शथग्यायां 

-श्ड्गे ५पितानके चेद । 

तलुन इ तङ-उनन् । श्वायौ र्यूनि लि° स्यां छेष. । 

त्रलेक्तण एस्ती ररे श्चणमख । कर चब्दाचेबसर 
लिव जातित्वा् छ् । 

[ १२५१ ] तन्न 

तलोदरौो स््ली तलं निन्नखदरमखा 

माखिकोदरेयांद्विथेषोक्त : डष् । ठथोदय्यीं भाग्याया 

शब्द्ायकल्यतरः | ` [ डारार। 
तलोदा सत्री तले उदकं यखा च्दक्ख उदादेशः । नद्यां 

लष न° तल-वा० कनू न किन्त्वम् । वने लिका° । 

बह्ृचकत्य ऽपि 
५ 

लश पुनर तल-पक् । शव्यायाम्, र्अट्लिकायां, शद्रे 

च ्यमरः। “ल्ग विणं तद चआासौनम्येत् प्रथमं गवा” 
मतुः । चौ दम्बर स्तस्मो भवति"तेन्ति* १।२।६।५ “सपदि 

५^यल्नातपे दातु. विगतनिद्रतच्छन्चच्छाञ्चकार" रघुः । 

भिवाधितल्पम्” माघः | “च्य : लख च स्त्रीष 

युरुतखसम' विदुः" । “गुरुतद्छोऽभिभाष्यौनस्तप 

छप्यादयो मये'"महः । “युरो स्तल्यं तल्प" कलनं यद” 

प्रायरवि° । “शखाचाया्ीं लां च छतां गच्छसु युस 

सलसग” यान्न । ““पितुब्यदारगमने श्वातुभार्थागने 

सथा । युरूतद्यव्रतं कया चान्या निच्कु तिरच्यते?” संवत्त: 

“ब मडरहे गढ़ उत्मच्नस्तख्म खाद्यख तखजः” ““यस्तखजं 

प्रभोतख कोषस व्यधितदय वा'> भनुः तच्छे भवः यत् 

सल्पगर रद्रमेटे ए० ““नभस्त्गराय गेद्याय'” यजु०१६।४४। 
सदे साधुः यत् । न्य श्यासाधौ नि° “शतं तल्छया 

राजना च्ाशापालाः" शत व्रा ० १३।१।६।२। 

तल्यकौट इ* वले खष्कायां जातः कोटः थार व, । (कार- 
पोक्षा) कोटमेदे शन्दाथे चर | 

त ल्यक इ तत्य सनष सकारे ऽधित: भा० कन् । शयथा- 

. रचमायामधिल्ते दासभेरे । “ष्पव्यञ्चनकन्तांरस्तसखका 

व्ययक्षास्तथा। प्रसाधघका भोजकासच गात्रसंवादहका 

पि" कामन्द्कोयनोतौ चरमे द्कथने । 

तश्यन म° तद्म द्वाचरति , सल्+किप्-कततेरि चु । 
करि श्वच भाते च हारा | 

तल्यल न° तदसं तथाकारं लाति ला-क, करिष्षटवंये 

““खान्द्रलवक्कास्क्सलाक्चि्टकशाः” साधः “(तललाः 

ध्रष्ठवं शाः” भद्ध इारावच्यां तद्यनेत्यन तल्यलेति वा 

पाठः भाषे तद्छनेति वा पाठः । खन्यतरपादः लिपिकर- 

प्रभादक्त इत्यवधेयम् । 

तलघ्ञ निर तश्धिन् लोयते लो-ड | १तख्िन् खोने "तव्जला- 

निति चान्त उपासोत .छान्दोभ्योप० सङ्खानित्यद्य भाष्ये 

“तच्लत्वात् तद्खतप्त् तदनत्वाश्चेष् क्म् रवि विकार 
श्लाघारविगेषे (वकाय हिन्द्भाष्रा) भेदि०। 

` तक्ष .६० तद् प्रसि यथातथा खञ्जति शज्ञ-कान्तौ अच्। 

८१७ 



लवि 

प्रशस्ते. अयन्तु उत्तरपदस्थः ^पथंसावचने च” पा शष्ण- 

सपच्नित्यं समस्तः अजहद्विङ्गख कुमारोतज्ञज इत्यादि । 

तलिका स्तो तिन् लयते लो-ड संज्ञायां कन् कापि 

चत इ्च्वम् (तालो) कुञ्चिकायां श्धायेचि, । 
तल्लो स्त्रो तत् प्रसि यथा तथा लसति लस-ड गौरा० 

डेष् । तरूणाम् मेदि" । 

तल्व कार पु° सामबरदद्य शाखामेदे तलवकारशब्द् श्यम् । 

तवन्नौर न° ठ-अच जनित्यकम्प ° । (तिखुर) ष्टयाते 

पदार्थे ` ('तवक्लोरन्तु मधर शिशिर द् इ पित्त्त् । 

्यकासकफश्चासाश्दोषं हन्ति सेवनात्” रेगन्लतायां 

स्त्रो राजनि०। [ यवामृशकराभेदेराजनि° | 

तवराज ए ठ॒-अच् तवः पूयः सन् राजते राज--खच् |, 

तव राजोद्धव ए* तशराजादङ्धशति चद् +भ्-अच् । यवा- 
सशकराज्ाते खगडभेरे } ५^तवराजोद्धयः ख्वण्डो दाद 

तच्णाविनाशनः । सच्छामोहख ताप श्चासख् च 

निवारकः! इन्दरियतपष्यः शोतः सदा मधर एव च"? 

राजनि०। 

तवर्ग ए" तवे । तथदधम श्परेषु वर्णेषु । तत्र भवः 

वगाँन्तत्वात् ङ । तवर्ग तद्र भवे वें । 

तवस् न° त-अदन् । श्टङ्धे रमति शवले च निवरट्,: । 

“अल्याद्चिन्त' तवसा ज बन्यः' च ०२।९०।८ “' तवसा वलेन” 

भा०। “"तवखलमसरवसां वजवाहो ] ” च २।३९।३ । 

^प्रवाह्िनां तत्सं जग्म रस्मम्" च° १०।२८।७ । 

तसे बलाय हितं-यत् । तवस्य अलिते बलसाधने 

च त्रि° “तख तवस्यमनुदानि" ०२।२०।८। तवोऽस्त्यख 

मतुप् मस्य वः सान्तत्वात् भत्व न विसगेः| तवत् 

बलयुक्तो व्रि "वोर उशते त्रान्" ° €। ९७।४६ । 

पच्च विनि तर्वखिन् तत्राय त्रि-उभयत्र स्तयां ङप। 

तवागा नि° तवा बलेन मोयते गे -कम््ं पि किप एषो । 

परहृद्बलयुक्तो "खशिः स छव. यपिर तवागास्” र 

४।१८।१० ““तवागाम् प्रह्वल्" भार | 

तविपुला श्री चठथवप्णौत् परं तगखपूयके विषुनाडन्दोभेदे 
“तो ऽच्धं स्तत् पूवन्या भवेत्"' द०र०। च्यब्धे खतु्था्रात् 

पर तगयद्ेत् तपू तविपुलानाम छन्द्ः इति तदधः । 

तविष पुण्सो °तव-“'तवेखि ह्या" उ णा» दिषच् । खगे रस 

च ““तविधतातिावञ्छि लिदिवं चाहतुः कचित्" ।^^ददेव- 

कन्यायां $भुमौ ५गद्याञ्च स्त्रो उश्वर दि्वात् प् 

हरे महति निर निवण्ट्,; | पथक्तौ हव्यवसामे ए, 

{ १२६४ । तख 
0 

सि*कौ० १-बलवति च लिर। चनो दन्नाणां तबिषो, 

बभूथ" च०८।६.६।१८ “तविषः प्रदो बलवान्वा" भार 

“चहु द्. पस्तविषस्तुविष्रान्"” १।१६५।६ मेदिन्यां 

तवीषेति दौषेमध्यपाठो जिपिकरप्रमाद्शतः छुखम- 

ध्यपाव्ौव प्रयोगद्शैनात् छणादिष्छने तथेव ध्य् त्~ 

पादितत्वाच्। [भयुखिते च । 

तष्ट लि नक्ष क्त! {¶तनृज्ञते रदिधाक्लते;) च । शताति 

तष्टि खलो त्च-क्तिर्। सक्षणे । 

तष्टं ए" तच्च-तृच। शष्व्टरि (नार) र्जातिकेदे 
शविञ्चकम्प्ंणि ४अादित्यमेहे च रमानाथः | 

तस अनद्धारे वा चुरा उभ० पे भ्वा° पर० शकः सेट् 

षदित् | तंसयति.ते वंति श्चततसत्-त च्तंसीत् | 

तंस “्रतिजानामौति ते पिता गभे खष्टितंसयत्"यज्॒° ` 

२३।२४ च्यवतंसः उत्त सः | भ्वदित्वपक्े खख च्ात्ने- 

पदिष्व' केचिदिच्छन्ति तंसते कतसिष्ट | 

तस उतृचेपे दिषा० पर० शक. सेट् ¦! तदति इरित् 

ष्यतसत् अतस् ताकीत् ! तताख तेशठः। उदित् 

तसित्वा तसा । “यद्य तद्य विना ष्ठी 

तेनेति करणं विना” उद्भटः । 

लसर ए तन्-कसरन् ।(युटिपोकार छता) खलभेरे उणा. 
तस्कर ति तत् करोति कल-टचं “तद, इतोः करप- 

तथोः" पा० चट् दकरोपच । श्चौरे रक्षथा 
(पि्डिडः) शाकभेदे ए रतभ । दगदक्ते ए लटा" 

8श्रवये^“व्याषटत्ता यत् परखोभ्यः छतो तस्करता सविता” 

रघुः “तस्करः कथोचौरयोरिति"  रघुटीका्टतकोषा- 

न्तर भद्िनायेन त॒ यश्य म कायकत सखीचकार 

किन्तु तख क्ोाक्खाधथान्तरमाह श्म यथा «^"तच्करता 

चोय्यं' परस्वेभ्यः परधनेभ्यः विष्यमूतेभ्यः व्याटत्ता 

सनो खतौ साचक्शञ्ट् स्विता प्रदत्ता अपहाय 

माबात् तख्करथब्द् एष ्यपतः इत्यथः” । ५कोपनायां 

नार्या" सत्री शद्द्ाथेकल्य टिच््वात् ङीप् | ' | 

तस्करस्नायु ए तस्करख एकाशाक्यव क्लायुरिव नाडिका 

ष्याः । काकनासालतायाम् राजनि । 

तस्थिवस लि स्था-क । स्थितवति “स पाटलायां गवि 
तद्िवांसम्” “तञ्बिच्नात्रचतभागे 

तस्यभि"" रघः | 

तय्, लि° स्था-बार छ हितञ्च । स्थावरे "देहश्च स्वे 

संघातो जगत् तद्छरिति हिधा" मागर ७।७२।को* | 

ल्ः 

प्राङ्नाकभधि- 



तट 

तस्थ स् एर बर व° स्या-बा- कसि दित्वश्च ) मानवे निषरट्, | 

ताक्तणख स्त्री तच्छोऽपत्य' कारित्वात् ण । वच्छोऽपत्ये । 

क्ते “तच्छयोऽण उपसंख्यानम्? पा० खण षपूवैत्वादनो- 

शङ्ञोपः | ताच्छ तन्नाथ एत्न । 

ताच्छछोलिक ए* तच्छीला विहितः' ठ ¦ तच्छीला 
त्रिते प्रत्यये ।'"ताच्छीचिकेष् वा सद्ध्पविधिनांल्ि" पा 

५ताच्छरीलिकेषेऽण क्तानि भवन्ति"व्याण्प० | [सभावे । 

ताच्छील्य न° तत् थो लमख तद्ध भावः ष्यञ् । नियततत्- 

ताज(जि)क न° नौलकण्डादिप्रणोति वपेलग्नन्नानादिनिख्- 

पके च्योतिधयन्वभेदे | “न खाच्छ्भं कचन ताज(जि)- 
कशास्रगौ तस्" नौल° ता । [शोष निचण्ट्, : । 

ताजत् लि तन्ज-सद्धोच बा° च्यदि दद्िनलोपौ । 

ताट(ड)् ए* तायते ताडः षो° वा ख टः तथाभूतो- 
ऽधः चिद्क' यख शक. | कथेमृषणभेदे दिद्धपको° । 

ताटसख्छय न° तटस्वख भावः ष्प्रज् । १ चौ दासौन्ये रनेकच्ये च 
ताड इ* च तड -भावे यच | १ताङ्ने र्युणने च क्रं थि 

अच् ।श्शब्द् ४खद्टनियटग्णादौ भेदि० ५ पेते हेम) 

ता(ट)डका सलौ । राचसोभेदे । तद्धा उतमन्तिकथा रामार 

बा० २५ र । 

५“ पू्वेमासीन् महयन्तः घकेतनांम वीय्यं वान् । अनपत्यः 

श्रुभाचारः ष च तेपे महत्तपः पितामहस्तु चछुप्रीतसतख 

यज्चपतेस्तदा । कन्यारल' ददौ राम  साड(ट)ां नाम 
भामतः। ददौ नागसडखद्य बलं चास्याः पितामहः । 

म॒ स्वेव पुत्रः यत्ताय ददौ चासौ महायथाः। 

सन्तु बालां विवधेन्तीं द््पयौवनशालिनौमु। जम्भ 

पनाय खन्दाय ददौ भार्या यशस्िनीम् | कख 
चिन्वथ कालु यक्षो एुव्' व्यज्ञायत । मारीचं नाम दु- 

षैः यः शापाद्राच्तसोऽभवत्। चन्द् तु निहते 

राम ! अगसयङ्टधिसत्तमम् । ता(ट)ङका सड एते ण 
प्रधम यिद॒नैच्छत । भचारः लातसंरम्भा गर्जन्ती 

साभ्यघावत | अपतन्त तुतां इदा गसो भगवा- 

राच्चसत्व' मजखेति मारीचं व्याजहार 

सः। अगस्त्यः परमामभेस्ता(ट)ङ्क्ञामपि शप्तवान् | 

घरुषादौी मायक्ती विकलता विक्कानना। द्द् दपं 

विहायाशु दारुं ्पमसतु ते। रेषा शापलता- 

ऽमा ता(ट)डका कोधमृच्छिता । देशखत्सादयत्ये न 

भगस्याचरितं शुभम् । णनां राध | दत्तां यत्तौ 

परमदार््णाम् । गोत्राह्मणहत्राथय जहि इष्टपरा- 

भ्टधिः। 

[ ३२६१५ ) तारण 

भाम्? | “ताडका चखकपालकुणड़ला"” रघुः | 

“तां ताड़काख्यां निजचान रामः"? भट्टिः | [रल्नभा० | 

ताडइकाफल न° तारकेव फलमदयाः रख ड | टृहदेलायां 

ताडङकारि ए" त° । रामचन्द्रो तख ताडकाइननकया | 

राभा० खयो० २६ अर | “तामापतन्तोँ वेगेन विक्रान्ता 
सशनोभिव। शरेणोरसि षिष्याध पपात च ममार च” | 

ताङकेय ए ताडकाय। पत्यम् ढक । लारी चे ““नारोचः 

चन्द् एनश्च ताड्क्रायां व्यजायत" रिव ९ अ° | 

ताडइकायन ° विश्वामिलएतभेरे । ^सहाख्षिञ्च कपिल- 

` स्तथपिस्ताडङ्कायनः” भा० चखातु° 8 र| विश्वामित्र 

पलक थने । 

ताडघ ए तालं हन्ति हनः+टक् नि° उप स । तालषादके 
शिदल्खिभेदे ्रशिच्छिनि त् खश् । ताङ्चात इत्येव | 

ताडन न च" तङ-मीगे ल्युट् । शचाचाते (“लालने बहवो 

दोषास्ताडने बहवो युणाः'* चाणक्यम् | “+अवतंसोत् 
पलताङ्नानि वा'2 कुमा०। रदौ्ताङ्क दौक्षणणीय- 

भन््रसंस््तारभेदे च । “मन्त्रवन् घमालिश्य ताडयेद्- 

न्द्नाम्भसा | प्र्यकं वायुना मन्त्रौ ताडनं तदुद्ादतस्" 

शारश्ति° । वायुना यंवीजेन | शगुणने च। 

ताडनौ स्तौ ताद्यतेऽनया ताद्डि-कषरथे श्ट डप । 

अच्चादेस्ताड़नखाधने कथायां (चावक) अमरः । 

ताडइपत्र न° ताल परतरभिव लख डः । 

ताडङ्कः हेमच० । 

ताडाग लि तड गे भवम् अण् | तड़ागभवे जलादौ चप 

सत्री “ताडागं वातलं खादु कायं कटुपाकि च। 

हेमन्ते सारसं ताडाग" वा सेवेत” खतः । 

ताडि स्तौ च्" तद् ष्न् | (लाडवा) श्पल्परधाने 
, मरतः वेप् ` तन्ये स्त्री मेदि० । श््याभरणमेदे 

` इग सिंहः । भ्रक्रौड्तिचपलकपिलकपिङुलकरतल 

ताड्नतरलितताडङ पटैः” काद्° | 

ताडुल ए" इ*तङ्- उल । ताडके संचिप्रखा, । 

ताद्यमान लि द° तड़-कमंणि शानच् | \ताडनकमैषि 

“श्नोतुविं तन्त्रीरिव ताद््रभाना'” जमा | रपट धु. 

लिका । [ ताण्डवशब्द ग्यम् । 

ताण्ड न° तर्षा छनिना शवम् अथ | बन्दत्यथान्ते 
ताण्डव न° तण्डिशतं ताण्ड" थास" तत् प्रतिपादक. 

तयाख्यस व, तण्ड ना (नन्दिना) प्रोक्तम् अण् इति 
चोरखासौ । त्ये क्रः; “घत्वं ताण्डव पोक्त' 

कणोमूषणमभेे 

<, 
डच्च 
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सत्नोष्त्यं लाख च्यते" शब्दां चि° तवाक्योक्त २घ- 

न्त्ये च “गण्डोडङोनालिमालाखडरितककमस्ताण्डवे 

च्चूलपाष्देःः' मालतोभा०।२खदतच्डत्ये शट णमभेदे च सेदिर। 

ताण्ड वतालिकर ए* ताण्डवे तालस्तहानं भिद्छमख ठञ् । 

शिवह्ारपाखके नन्दोश्वरे लिका | [प्रियमान्े ि° | 

ताण्डवप्मिय इताख्डवं प्रियस्य । ! शिम शन्द्मां° श्न्ट्य- 
ताण्डवित निर ताण्डव+लतौ जि कर्णि क्तं | नर्तिते | 

"खतिप्रां शठं शकाण्डताणडवि तधौ त सित स च्छयाम्बरस ह 

खलम्” “विकटललाटतटताण्डवितभ्बकुटिना करू्धेन 

भह्ामोद्ेम प्रबोधच० | 

ताण्डिन् ए बर व०। ताण्ड न परोक्तमघौयते तेम्पायना- 

न्ते वासित्वात् इनि-यलोपः। तरख््ड़्ठनिएलरताण्डयं 

पोक्तशाखाध्यायिष । तख शाबः चण संयोगपूवकेनो 

न टिलोपः । ताख्छिनि तख छात्रे । ख च यजुर्वेद 

कल्यस्नरकत्तां तर्डि शब्द् ९२०७ ए श्यम् । 

ताण्ड्य ए* तर्छिनेरपव्यस् मगा यञ्। तख्डषठनेर- 

पत्य स्तिया ङीष यलोपः | ताण्ङ्णी । 

तात इ° तन-क्त दोर्धच । पितरि अमरः। ^षदी- 
घद्नघौतविद्यया तातमाटखटमा विवद्धं यन्“ कुष्ठमाञ्जलौ 

हरिदासः “शहा तातेति कन्द्तिमाकण्यं विषखः"रघुः। 
रखलतुकस्मं मेदि०।* नाड र्टह्भामि वश्ताता ! हीनांखि. 

सूषान्विताः” भ° च्छा० १७६. चच० । “स तात इति बि- 

प्रमि वशिष्ठ" प्र्यभाषत । सातः समक्तं कौन्तेय चष 

ग्छन््या; परन्तप ! । तातेति परिपूर्णा तद्य तपुर 
वचः । पश्यन्त्यद्पू्ा्ो टरतो तषवाच इ | 
मातात! तात} ततिति गद्धोनं पितरं प्िः। 

रच्चसा भच्चितस्तात | तव तातो वनान्तरे । भभ्यते 

यन्तु तातेति नैष तातश्तवानव ! । श्वाय एष पिता 
तद्य पितुस्तव यशखिनः' भा. चखा०१७८दअ० “च्य ह- 
स्तातो भवति वेष्यो इद्चति सच्छतः" भा, चार 

२९२ ० | शपूञ्य लि शन्द्रला° ।“तखान्डुच्ये यथा 

तात ! संविधाठः तथाहेशि"रेच्ः | पूज्य वसि" प्रति 
दिलोपशम्बोधनम् | 

तातगु इ ताग्खेव गौवांचकषशब्दो यख गवान्त्वाव् 

गौ ण्य नः । पिदश्वौतरि पितुष्यं | रजनकडिते 

शन्दायचि° लि* । । 

ताततुख्ध ४० शत पितृ षभाने §सच०| तातसमादयोऽष्यब 

तातन $ख्लीतातं प्रथसः ष्यति ऋत-ड | खञ्जगखनगे 
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लिक्ाण्डयेषः स्ज्ियां जातित्वात् डगेष तातनौ | 

तातल ४० तापं चाति ला-क एषो" {रोगे र्पके श्लौ ह~ 

कू ४मनोजवे च °मेदि०। ५तप्रमाले लि*अ्रजयपालः | 

ताति इ* ताय-क्किच् । पले जटाधरः । बाय-भाने क्तिन् । 
र्डङ्ौ स्त्रौ^“तद्व्भवषता निष्पन्नाशिषां काममरिष्टतातिभ् 

ाथाखद्े” वो च° | तातिलप्रत्यजान्तः रिषटताति 

शब्द् इत्यन्य | 

तात्कालिक लि° तखिन् काले भवः काश्या चाप 

दादिपूषकाद्कालान्नात् ठञ् खिट् बा। तत्कालभके 
तत्र ठञि स्तयां ङगेष् जि टाप् षति भेदः कतं - 

तात्कालिको शुद्धिरणङ्धः पुनरेव सः"? शुर्तर शङ्कुः | 

८"भवेत् तात्कालिको ग्रहः" ज्यो | तात्काचिकसखरच- 

कम् चक्रशब्दः दण्यम् ““चहगेणोत्पन्चप्रहद्य तात्का. 

लिकस्वाष?' ° सिर रङ्मा० | 

तास्म्यं नर तत्मरख भावः ष्यञ् । ¶वक्त् रिच्छायाम्, 

श्खभिप्राये श्तत्मरतायाञ्च। तात्पमयं शन्दार्धनिष््पयेन 

वात्ये न्नानख् ॒शान्द्बोघजनकत्वमहुमानचि° समर्थितः 

यथा ^“तालमथाँधौनं शब्द् प्रामाण्यस् । त्न तत्परत्वं न 

तत्साध्यकत्वस् | पदाथेतत्संसन्वयोः शब्दासाध्य- 

त्वात् । श्थ तद्गोचरगप्रष्टत्तिनिटत्तिखाध्यकत्व' तत्परत्वं 

त भव्यायेख सा्ात्, भताथैख्ध तु प्रथंसानिन्द्ावा क्य 

प्रशस्त्निन्द्िखा्प्रतिपादनहारा लाक्ष णकख 

खक्तणोयविषयप्रडत्िनिषत्तिजमकत्वे न तत्मरत्वमिति चेत् 

म तत्परत्वेऽङ्गोकते तजन्नानं जनयित्वा ततर प्रवर्तकत्वं 

सवृप्वत्तकत्वे च तठ्परत्वमिति परष्यराश्रयात् लात 

शणिकषद्धानलुभावकषत्येऽपि चछषणोयपरलयात् काव्यारेः 

श्लद््पाख्यानमाव्रपयं वसानाञ्च | न॒ तदूबदधिज- 

नकत्य` तत्मरल्व' प्रशंसाजिन्द् वाक्यमपि प्रशस्तनिन्द्िति- 

स्वाथधोहेतुत्वेन सत्पराथेक' तञ्च स्नानं प्रथस्ते सैः 

प्रवत्तते निन्द्िताञ्च निवर्त इति खविषये प्रटन्तिनि- 

इृत्तो जनयतोति सतृपरषच्यत इति चेत् म गौणलाच्च- 

श्थिकयोरभन्ुभावकत्वात् । तदृबुद्धिजनने तत् परत्वभित्य- 
श्योन्याच्रयाञ्च तव्लननयोभ्यतभिति चेत् तयैकनोच्चा- 

रणेन नाना्यौ नानाधेपरल' लश्चणायाञ्च ठस्टयार्धपरतवः 

खात् योम्यतासतत्वात् मापि ततुप्रतिपदाद्यकषत्व तात्म- 

र्थ" विनाम तयेद्मन्वोन्धाश्रयात् प्रथंसादिवाक्यद प्र 

च्याद्यप्रतिपादक्तखात् लाच्श्िकद्धाप्रतिपादकलाञ् । 

अथ गङ्खापद' साधाविनाभावे तीर प्रतिपादयत् तत्मर- 
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भिति चेत् न भ्चाः क्रोशन्तोत्यल्ल तेज॒ विनापि पुरुषे 

तात्पर्यात् गङ्खादिपट् भवृश्यादिषरं खुख्यतोरपरच्च 

छ{्विनिाभाषदख तरेव ष्यात् ख्ये बाधके सतीति चेत् । | 

तरिं सख्या्परतेव न श्यात् नापि गच्छ गच्छसौ- 

त्यत्र गननाभावपरत्वमू | उच्यते | ततृप्रयोजनकषय 

नतृपरत्व' तदप्रतीतिः प्रटसतिनिष्ट्ती च । प्रयोलमत्वच्च 

न साध्यत्व श्न्योन्याश्चयात् नापि प्रतिपाद्यो शखवषिष- 

यत्व' यद्ध वदिच्छाविषयस्तं प्रति तत्मरल्वापत्तेः तद्थै- 

साध्यसाधनल्े नेच्छागियम इति चेत् | न एह घम इयत 

जन्यज्नाप्यमेरेन साध्यद्य वस्तुमेदतया वाक्यमेदप्रसङ्ास् 

पुभिच्छाया नियन्तुम्क्यतवात्। किन्तु प्रतिपादकेच्छाविष- 

यत्व ततपरः यः शब्दा वक्ता यदिच्छया प्रयुक्तः स 

ततृपरः शा च प्रतिपाद्यधीः प्रश्तिजिटृत्िविषययोः 

तत्पर्त्व' नानार्थात् क्ि्टादनेकपदा्ं नवितेकक्रियाप- 

रा ष्छहाचिकपदादनाश््या करमेणानेका्धन्तानं, म 

सेदव सलदर्थ परत्वनियमेनेकश्नोञ्धारणेऽनेकपरत्वाभावा- 

दिति सककताग्िेकमाक्यतया वदन्ति तन जमः | 

खनेशषारयप्रतीतीच्छयैकसश्ारषणं भवत्येव पएरमिच्छाया नि- 

यन्तुम शक्यत्वात् यद् कडुद्वारष्यमेकषार्घपरं तदा ष्राएत्ति- 

रपि न दधात् तातृपय्यं निद हाथेमाङृश्िकल्यनात् । 

अन्धचक्परेऽपि तदापतचेः । खतरव तदुद्धारणद्योभयपर- 
तायामाइस्तिकखनं, तसा सधवदनेकारयौ पस्वितौ तात्- 

ययँ दित्तामे बुगपदमेकाग्वयवोधो भवग्यव सामयास्तु- 

स्यत्वाव् प्रथमेकद्धान्वययोधो न॒वदन्यश्ति नियन्तु- 

भशक्यत्वाश्च"” | 

“न्ययाकीङ्का वक रिचा व तात्प" परिकोत्तितम्"भाषा 
““तातृपर््यं " निरदज्नि वक्तरिच्छोति। यदि तावृपयंन्नानं 

कारणं म श्यात् तदा सेन्धवमानयेग्यादौ कविदश्रख 

कचिज्ञवणद्य बोधो न्यात् | म च तातृषरयं्राहक- 

परकरण्यादौनाचेव शाब्द्बोघे कारणत्वनस्िति । यात्- 

पर््न्नागलगकत्वेन तेषामहुगमे त॒ तातृषय्यंन्नानभेव 

लाचवात् कार्यस्तु | इत्यञ्च बेदस्यलेऽपि तात्पय्यं - 

न्नाना्थेनीश्वरः कसते । म च तत्ाध्यापक्षतात्पययै- 

क्ञानं कारथनभिति वच्यम् सगोदावध्यापक्ाभावात् 

गख प्रख्य एव भास्तोति कुतः सगौदिरिति बाध्यम् 

प्रलयद्यागभप्रति पाद्यलवात् । शल्यश्च कश्वाकयेऽपि शैख 

रोयतातृपयंश्नानः कारणम् । विसंवादिषशवक्ये व 

रिच्विदरेव तादृपग्यंद्य च्नानं कारणम् | अन्यं त 
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नानायादौ कचिदेव तातृपथन्नानं कारणम् | तथा च 
शजरवाक्य नेव तात्पर्थं त्रानं थाब्द्षोधः | बेरे त चना- 
दिमी्ांशापरिओोधिततर्बै^ यादार यभित्याह्धः | सक्ता 

“नलु भाम्दागनोक्तलख्य जिखयासुरोपेन सिद्धसाधन" 

तात्म्यख्च त॒ खात् तच्निषयद्धानयपोषेतत्वात् अन्यथा 
चटकभ्वं तवादिपरत्वाभावद्य चटकम्पं लादयन्यभान्रपर- 
त्वद्य वा निखयेऽपि षटनिव्यादिषाक्यात् कम्पतव 
चटीवभिव्याद्यन्वयगो घापन्तेरिति चेन्न क तास्ति 
कषघटाद्यन्वयधौ परत्वाभावनिचयद्भायां प्रभेयल्वादि 

प्रकारेण वटक तवादिपरलखय निश्चयेऽपि घटीयं कमः 
त्वभित्यन्वयमतेरतुत्मत्त्या = कम्प ताघन्िं कषटान्वयवोध- 
परत्व पकारकनिच्चयल्ये नेव तात्पर्यं धियन्ञस्धा कारण- 
सेम वाक्यायेख्य तलानिबेथात् | षस्तुतः समानानु- 
पूीकिद्येष वाक्यान्तरद्य तद्देव वा कालान्तरभन्तभीव्य 
घटीयकम्म त्वाद्पररत्वानदयसत्वोऽपि शर वमाणवा- 
क्यव्यक्ताविद्नौमन्तभावेण तत्परलद्धानिश्चयेऽभावे वा 
वटीयं कम्म त्वनित्या द्यन्वयमतेरदुत्मादाहिशिष्यौव 
तस्हाक्यव्यक्तिघस्मिक्डय  चटकभ्डरं त्वादिपरत्वनिञ्च- 
अद्य तन्चदन्वयब्ोधहेतुत्वश्छमेयं तथा च वत्त्व तभ्- 
तानां प्रङर्यत्तामाभिधानासेव विन्ञामव्यक्तोनान्तथा- 
श्चितम् चअवण्य' क प पूषेवत्ति ताकत्वात् । वऋतणएव 
सेन्धवमानय इत्यादाषपि शवथपरत्वधीम लवाद्य- 
न्वयबुञजौ हेतुः किन्तु तदलकल्वो माभिमतं भोजना- 
दिप्रकर्द्ध प्रसिसख्ागभिति न्यायसिद्खान्तः" शब्द् ° प्र०। 

तादष्य न° सद्चवक* धपञ । तहं श्यकत्वे । 

तादात्मय नर्तदाद्मनोभावः षय्रञ्। अभेदे तदात्मशन्द उश्यम् । 

तादीत्ना अव्य" तदानीम्+षो० तदामोमिवयये “वृद्धय 
लनयन् द्याषासं तादीढ्ा शवम्” ९ १।२२।४ 
<तादीला तदानोभिव्यख ष्योद्रादित्वाहरविपय्यः यः | 

ताहृत्त बि तद्धोव दथेनमद्ध तद्+श-कख स्वनामटेर- 
चवम् उप° स° । नज्ल्द्र्थने । 

ताह लि तस्येव द्शनमख तदु+ट्-ट प° घ० | तनख्य- 

दशने “क्र तदधं प्रेम प्रतिचच तादः" कुमार 

“निजुद्कवे तादशथभेव टित्” माषः | च्या 

गेप् । «याड भावना यख ॒सिद्धिभवति तादी” 

उद्भटः । 

ताद् लि वद्छेव दशगमख तद्+दथ-किष् उपग्स° | 

लन् ये ““तादग्यु्णा सा भवति सदे येव निम्नगा" 



तान्वि 

^“ तादथो हति तत्तन् वीजं सल व्य क्चितं ययः" भदः। 

तान इ० तन-षञ् । विस्तारे अवतानः सन्तानः । ' भूवा 

गडचोतानेरारीव्ये त्” चश्वतः । रत्नान विषये अन्दाथकल्य° 

श्गानाङ्खमेदे । “वि्लाग्यन्ते प्रयोगा ये भच्छना शेष 

संश्रयाः । 

तेम्थ कूटतानाः 

तेष: पद्ध सुहस्ता स्त्रयस्त्रिशत् शतानि च" 

“तानप्रदायित्वभिवो पगन्तुम्'> क्षमा | 

तानास्तेऽप्य्नपञ्चाशत् सप्रस्वरसषङ्गवाः। 

एव॒ भवन्त्यन्ये क् धक । 

सङ्गो द् 

माता यं ये खरं ग्ब्छेत् तं तं वंशेन तानयेत्'' 

म्निनायष्टतम् । “गायन्ति दिव्यतानेस्ते भा०स०४अ० । 

तानव न तनोभांष" ष्वा पच्चे अण् । तनुत्वे ^“तानव 

तदुता गाल्ने दौकल्यशभ्वमणादिशत्'" उज्वलमश्णिः *८अ- 

द्ूगनामतितानवं कथसिट्ं कम्म कछार कुतः'' अमरः । 

तलानव्य एसी तनोरपत्य गगर यज् । तनोरपत्य स्त्रियां 

लोहि° ष्फ षित्त्वात् ङेष् । तानव्यायनी । 

तानूनप्त्र न° तानृनप्रा टेवताऽख अश् । तन्नप्न,रेवत(के 

चृषदाच्ं “तानूनप्त्र ग्टद्हामि कांस्ये चमसे वा'” मा- 

नवद. । ५“ताननप्न मेतत्" काल्या च्रौर ८।१।२४ | 

“एतदाज्य'तान्नप्ु सं भवति" ककः | ^“तदेतत्तानुन् 

निदानेन" शत° ज्रः ३।४।२।८ ““तान॒नप्रा च प्रज्ा- 

पतिः वायव" तन॒नघ्रशब्दे दण्यस् | [निकार । 

तानूर ए तन~-वा० उक् । पयसां श्लतोभ्बमे आवतते 

तान्त वि तम-~क्त | शन्छाने श्क्वान्ते च | शब्दायैकल्य० । 
““द्टदलतान्तल तान्तमलो कयत्” ““रतिरभसविलासाम्थास- 

तान्न न यावत्?" भाषः । (शअलसतान्ततारकेख” दश- 

कुमा० | 
तान्तव न° तन्तोधिकारः अञ । वस्त्र +मणिक्ताप्रवालानां 

लोहानां तान्वख च'› “सञ्च तान्तवं रक्त शाणच्तौ- 

साविकानि च मनुः | 

तान्तव्य एद्ी तन्लोः सन्तानख्ापत्य" गगेा° यञ | तन्नो- 

रपत्य च्या लोहिता" ष्फ षित्त्वात् डेष् । तान्तव्या- 

यनो | 

तान्तुबायि इ"स््ली तन्ठवायखापश्य' “छदौचाभिज" पार 

इञ् । तन्तुवायद्यापत्ये । अन्यमते सेनान्तलच्चणका- 

रिभ्यः” पार ख्य | तान्लवा् तदये | 

तान्तिक लि° रन्त" शि्धान्' वेत्ति शास्त्रमभीते वा उकया० 
ठक । शन्नातसिद्धान्ते रथास्त्राभिन्ने च “वं प्रयननतरदिष्य' 

{ ३२६८ | ताप 

श्तन््रवि हिते निर स्तयां गेय “वेदि तान्विक्ो 
सन्धया यथाद्ुक्रमयोगतः" तचम् | इदमर्थे उञ । 
४शास्त्रसम्बन्धिनि च | अथातो धमः नयाकछादाम & 

छतिप्रमाणको धम्म चति दविधा वैष्दको तान्तिको 
्व'› हारीतः । 

तान्दुर् न^तन्ुरेण पाकयन्तभेदेन निर सस् अण् । नन्द् ,र- 
पक्रो मांसमभेदे तत् पाकविषिः शब्दार्घचि० टतवाक्यो यथा 

“चदश र पू गन्त यदलम्नमवल्म्वितम् । संतः 
पिहित मांसं पकः तान्दु रच्यते" इखवाद् तान्न् 
^“पचेदतते'ऽन्नरी्तस्थं लम्बि सम्भारसम्भ, तम् । प 
मरण्डलाकारः पाच्ंप्रज्चलितानले । विपक' चरम का 
तान्द.रभिति कोतिंतम् । “कोधिकावां 
छसम्द्ारमलम्नमवलम्बितम् । भांसं पिधाय वाद्याग्नि- 
ज्वालया सखेदितम् वरम् । तान्द्रं रुचिदं बल्यं चद् 
पच्यतसं ख,तम् । खद्योतं नवं स्यु लमन्धवा दोष. 
कारणमिति" 

च्न्यञ्च | 

तान्व ° तन्वाः प्राख्ाधिहितत्वात् ` प्राणवाया चयम् 
““प्राखिरजतादिभ्योऽ"पा० चज संत्तापूेकविेरनितय- 
स्वात् वेदेन शणः । तनखे षवे । ““न जामये तान्वा- 
रिक्थम्” ऋ० ३।११|२ | वचुनामश्ख कपतेरपन्यम् 
पराख्ित्वात् च्यज् पूवेवह् याभावः। र्छभिभेरे | “सद्यो वि- 
दि तान्वः” ऋ. १०।६४।१५ | तान्वो माभर्षिः" भा० | 
तह दथापविनवल््रम् तखेदस् चण् पूव खाभावः । 
श्ट्थापमितरवस्त्रसम्बन्विनि ("जडमपि तान्वा चर. 
२।१४।४। “` तान्वा तान्वानि छान्दस राच" भा.| खारः 
खण । ४दशापविलवस्त्त च । ̂ “्टभणाति रिप्र विरख् 
तान्वा" ऋ०€।७८ |. (“तान्वा खक्षौयेम वशे श?” भा० 

. पूववत् तुतोयास्थाने च्या , 

ताप ए तप-षञ् । कं जनके उष्णा दिश््रथंजन्दैः +खन्तापे 

स्टच्छे च मेदि०। “निदावकालोसलणतापयेव” 
“करम्म्वाल्काताणएन् , इुग्ध्ीपाकांश्च 

दारुणान्? भनुः 

तापकं ह्विश्वाप्यति तापि-ख्वल् । १तापकारके च्चे ए 
शब्टर० | श्रजोगुणे च तप्य सत्व तापक्ष' रजः सा 
शास्ते प्रसिद्धम् । “(सक्तवः तप्म' बद्धिभावेस इत्त' 
भावात्रे वा राजसाखरापकासते । तष्डा मेदपाहि्षी 

तामरो या बनतिख्ां तथ्य इन्र चाहम ति” उवेद्० । 

करञ्मा० | 

तान्त्रिकः परिकौर्तिंतस्"" भाषा° तन्त्रो विहितः ठक् । । तापत्य इ श्लौ तपल्माः यं कच्वायाः अपत्य चनियलादु 



ताष 

ख्य । कौरये तपत्यपत्ये तपतोशब्द् दग्यम् | तपत्या 

उपाख्यान षद् । श्तपत्य् पाख्वाने न | तापत्यमव 

वाथिढमौषः चाख्यानखत्तसम्" भा० व्यार १० | तदा- 

यानं च भार चेवरघपर्वरि १७२ अध्याये दृश्यम् । 

ताप्य नर । ६त०। खाध्याल्िक्ञाधिदे विकाधिभौतिकद््ये इः- 

खनये । “अाध्यास्मिकादि मेमेय|न्तात्वा तापल्रयं बुषः। 

छत्पचचन्नानवेराग्यः प्रापनोत्यालयन्िकं फलम्" विष्ण् एु° । 
तापदुःख न° वापख्पं दुःखम् । “पातञ्मलोक्तं इःखभेरे 

<"परिखामतापसंस्कारदुःखेगुं यटटत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव 

सै विवेकिनः'' ० | “ते जन्मायुर्भोगाः इर 

ष्हेतकाः दुःखफला 

॥ ४८ 

छखफलाः, चषुगयद्धेतकाः 

दति । यथा चेद् दुःखं प्रतिकूलात्मकतं णवं .विष्य 

खखकालेऽपि दुःखमस्यंव प्रतिकलात्मक योगिनः। 

कथं तदुपपद्यते”। “अय का तापदुःखता स्वदय देषाहु- 

विड्ड तनाचेतनसाधमाधौनस्तापालुभव इति| तन्रास्ि 

देष्ञजः केम्माशयः दछखसाधनानि च प्रा्धैयानः 

कायेन वाचा भनसा च परिस्यन्द्ते ततः परभमनु- 

ग्टह्त्ि पन्ति वेति परातुपरहपौडभ्यां धरम्माधम- 

वृपचिनोति स क्मांण्यो लोभाकोहाद्च भवतौ- 

च्व घा तापडुःखतोच्यते'" भा | “न्ते जन््रादुर्भोगा इति 

यद्यपि जन्दायुषोरेव द्वादपरितापपूषैभावितया 

तत्फलत्व म तु भोग्य दभादपरि तापोदयानन्तरभाविन- 

सतद्लु्भवात्ननस्तथाग्यतुभाव्यतया भोग्यतया भोगकश्ध- 

तामाल्रेण भोगफलत्वनिति भन्तव्यः मन्वपुर्यष्ेतका जा- 

त्यायुर्मगाः परितापफला भवन्त देयाः प्रतिकलवेद्नो- 

यत्वात् । कस्मात् ९ एनः एुण्यडेतवस्यञ्छन्ते दुख फलाः 

च्यचुकरूचवेद्नी यत्वात्; न॒ चेघां प्र्याकवेदनौवारकूरता 

शक्या सख प्ाप्यहुमानागमेरपाकनु, न च द्भाद- 

परितापौ परख्छराविनाभृतौ यतो शाद् उपादौयमाने- 

नेव परितापोऽ्यवर्जनीयतयापतेत् तयोर्भिन्रहेत- 

कत्व द्धिच्नश्छपत्वात् च्यत ऋङ् यथाचेद्सिति” विवरणम् | 

तापन न तप-णिच्-भाये ल्युट । (तापान) ¶तापकरणो 

हेनच० । तापि-क्रि चछ । रस्ये" शकामायमेरे ए 

जटाध० । $ कान्तमणौ राजनि° | ५ अकंनासमामके 

खक इच्ते च |६तापके वि° । ““तसोऽम्बराञधिन्तितिमाल- 

सागतं महाप्रभं चक्रमनिल्तापनम्” भा० खाज १९अ०। 

“(नवस्तु राजानममित्रतापनं समीच्छते तख प्ख 

मन्तिणः" ४४ चग | 1 

{ ३२६९ । ताप 

तापनीय न" उपनिण्डधरे। उपनिषच्छन्द् १२२२० दशम् । 

मोपालतापनीयः न्सिंहतापनीयः | तपनीयस्य खथ 

विकारः खण । र्स्यसये तरि* ^तापनोये तथा वषश 

कच्चोपरिविलम्बिते" इरि वं° ८७ श“ | जातष््पेभ्यः 

परिमाणे अण । श्लणेनिष्कपरिमाये चवं न° 

तापित ° तपसि चोयते चि-क्त ख्ये अण | सत्तमे 

तदिघानादि कात्या° श्रौ २४।५।१ । यथा 

“वापदधितम् दी्ताः संवत्सर्ठपसद्द्च तथा इ्त्याः'? 

° “(तापद्धितमिति सल्ननाम तन्न दीच्चाः संवतृसर' 

इ्दानोमद्ान्याह यव 

गवामय- , 

भवन्ति उपसद्: चत्याच्च'” 

छ्त्या खा "कर्कः" ^गवासयनेनेयुः* २.० 

ममेव कत्त व्यनित्यथेः ।““खग्नि्ोमेन वा" रेद्° ^ईयुः 

वयपूश्चायमग्निषठोमः मेकाह्िको न दादशाह्िकः सस्या 

भालोपरेशात् । अग्निटोमसंस्येन ज्योतिष्टोमेन पूरणं 

कन्त व्यमू'' ककं: | शत°व्रा०१०।२।५।२ तन्निरुक्िट् शिता 
यथा “एतदु ह यत्ने तपः । यदुपसदस्तपो वा उपषद्- 

्तद्यत्तपसि चौ यते तस्मात् तापञितस्तद्वौ यावदेवोपसङ्धि- 

चरन्ति तावत् प्रवग्येःण घंवत्सरमेवोपसद्धिशरन्ति संवत्ध- 

रप्रवग्ये^ण" ^यावतीरुपसदः कुरयात्तावद्धिः प्रवग्यैखरि- 

नव्यम् उपसद्: तापद्धिते चयने संवल्सरसंसिताः'* भार | 

तापस व° रपसच्चरणं शौलमख खत्रान्य | १तपद्यरणशोले 

स्त्रियां टाप् 1  तपोऽस्लख “व्यथ च''पार अष् | तपो 

विशिष्ट लि  “ापचेष्वेव व्प्रेष॒यालिकं मेचमा- 

श्रेत्" भुः । ““सोटन्ति तापसङ्गलानि सगोकुलानि" 

० स० १९ अ | स्तियां ङोप् “अब्रवीच्च श्यरामोति 

ख त्व .दटतापखि"' भा० ° ७8 कर | 

तापसतस ए तापसह्डितस्तरुः शा० त° | 

अमरः । तापसद्रुमादयोऽप्यत्न । 

तापसदमसत्रिभा स्तौ ताप्सदरमेष दल्या निभाग नि 

स | गभेदात्रचुपभेदे राजनि° | 

तापसपतौ ली तापषप्रियं पएव्मद्याः लजानित्वात् डप् | 

दमनकटत्ते राजनि° । 

तापसप्रिय इ° वापक्षानां परियः खछायाप्रदल्वात् । शपियाल- 

छत्वे राजनि०} रतापसप्रियमाने बि°। 

तापषेष्टा सनो तापसेन इटा शद्राथ्ायां राजनि 

र्तापसाभिखधिते तिर । 

तापस्य न° तापस घम्् ; ष्यज् । तापसो" स्ञीषमे- 

योगं तापद्छ' सोकं संन्यासमेव च । राश्नश्च धम्मं 

+ । 

इृङ्कदीट्त 



ताम [ ३९७० ] ता 

कार्यं च विनिययः" महः “एरा रामभयादेव तापय 

सखपाच्चितः" भार वर २७६ ० । 

तप्र लि तापं इरति छू-ट । तापनाशकरे | स्यां 

डोप ऊोगन्तः। रग्यञ्जनभेदे (ताड्रो) भावर प्र 

“'हते हरिष्टासंयुक्ा मांसानां भजेयेदटोः । स~ 

खड लां साप निद्ैतान् खेय परिभजयेत् । सिद्धि 

योभ्य' जलं तल् प्रिष्य कुशलः पेत् । लवचाद् क- 

हिङ्कनि मालया तन्न निःचिपेत् । खषा बिद्धि शमा 

याता प्रोक्ता तापडरो बधः” खया षाः | भवेत् 

तापच्री बस्या दृष्या क्न द्रा्यमाइरेत् | दशं, 

तपरो रुच्या युं तन् याः खताः'” 

तापिक लि० तापे तापकाके भवं ठञ् । खीघ्रभवे जखादौ न०। 

तापिच्छ(च््) ए* तापिनं छादयति. लयति वा छद्+जि- 
वाड पषो० | १तमालट्े अमरः । “अच्छोनिचि- 

पदञ्चनं अवयो च्तापिष्छयुच्छाबलोम्"गोग्गो “प्रफञ्चः 

-तापिञ्छनिमेरभौोषभिः” साचः। शधाठमाचिके राजनि° 

तापिन् लि तापयति तापि-खिनि। ¶तापके लप-खिनि। 

्तापयुक्त वि° स्तिया वा डोप । शबुद्धदेवे इलिका 

तापी को तापयति च्च गौरा खोष् | विश््याचनसये 

पिभवाह्िनिदीभेदे राजनि*। साच भाचिक्घाट- 

इवदडनिब्नशष्टा । रयदछनायां बिका | 

तापौज ० ताष्या नद्याः समौपे व्याकरमेदे जायते जन- 

ड । भाचिकधातौ ^“ एवच्च माकं धातु तापीलम- 

ब्धतोपमम् | भधर काद्चनाभासमम्डः बा रजत- 

प्रभम् } पिबन् इन्ति जराकुषमे हाना हामयचयान्" 

चतः तापोखम्मवताष्यतायय् इवादयोऽष्यवर । 4 

तापेश्वर इ० तोधेभेरे हेम° भि° इ । 
ताम ए* ताम्यत्यनेन तम-करणे घञ् । $भौष्ये रदोषे च 

अजयपाखः देग्लानिकारष्ये लिगभावे घञ् ।8 ग्लानो ए 

तामर न तामं ग्लानिं रवते इ्निल्ि खुड-वधे वा. ड 

“^ जले शते च भरवतष्टतदद्रः । 
तामरस न° तामरे छले चत्ति सस-ङ । पद्ये , ताग्यते- 

ऽनेन र्यते इति रसम् कभ. । र्खे श्ताच्ने च भेदि° 
धृस्तरेऽभर; इह वद् ताखरसं भजजायः ह° र 

चकत ५हादशथाच्षरपादके छन्दोभेदे च । “तामघतस्दास- 

रसान्तराभासू'" ˆ स्ञमवत मवतानरसाननः”? “विकच - 

तामरसा म्टङ्दौधिाः"” रघुः | < नवरममन्दराग- 

तानरह्ः" माघः । ५पश्चिन्ां श्लो छए् । “ववा 

गजस्तामरसौं मदोत्कटः” भारते धिराटपर्ख ७ ख० | 
तामलकी सलौ तम शिच्-किष् तान् कर| म्म्यासलक्याम् । 

ऋमरः | ^“कटुेन्द्रयबोशोरसिं डोताभलकोषनेः",दुश्तः 

तामलिप्त इ° (मलक) देषमेदे लिका० । खाये क | 
तन्ना । स च देः ट°स १४ ख० करमेविभागे प्राच्या 
क्तः “ "खय पूे्ाम्”” पुण्क्रमे “८एकपाद्तामलिघ्न 
ककोलकावङ् मानदः" |. गौरा० डनेष तनाय स्तौ । 

तामस लि तमोऽव तमः, प्रघानत्वेनाख्यद्य वा खण ] 

$तमोयुखयुक्त रतमःप्रघानयुयके स्न्ियां डोप ¦ रसे 
ष स््ो° लातितवात् डोप । $्ले विर सेदि, ५उलके 
स्त्री राजनि* स्त्रियां डोष् |६ चतय मनौ ए “सन्या 
देवगणाच्च व तामसद्धान्तरे मनोः । पृलतांद्ोव प्रवच्मि 
वामसख्य मनोग्ट प ! । श्युति्लपद्यः तपासलधोमलस्त. 
पोऽशनः| तपोरतिरकलमाषर्तन्वौ धन्व परन्तपः । 
ताम मनोरेते दथ एला महाबलाः” इरिवं* ऽदख०। 
“चुं उत्तमभ्राता मचनांम्न! च तामसः । यः भा- 
तिनवः केदरिव्यद्या दथ तवृद्ठताः। स्वका इरयो 
घोरा देवास्तिशिखर्शरः। च्योतिधामाद्यः सप्र 
ऋषयस्तामसेऽन्तरे | देवा वैष्टतयो नाम् विष्टतेद्लनया 
न्दप || महाः कलेन ेरवेद्ा विष्टेवाः स्तेन तेजसा । 
भाग० ८।१।२४। भागवते खन्यचोक्ञ' कल्समेद्ादविरुदधम् । 
तमोऽधिशब् प्रत्तम् चख तमसा रता या य ॥ 
ॐतमोगुखाधिकारेख प्रदत्ते शास्त्र र्तमसा्ते च 
स्ियां ङोप् । तामसथास्त्राणि च यद्मराखे 
पावेतों प्रतोश्वरवाक्येनोक्गानि यथा 
“श्टणु देवि | प्रवच्छाभि तामसानि यथाक्रमम् । 
येषां वमाने ख पातिव्य' न्नानिनामपि | प्रथमं हि 
सयेवोक्त येवं पापतामिषम् । सच्छक्तयानेथितेवि; 
संप्रोक्तानि ततःपरम् । कणादेन त॒ सम्भोक्तः शास्त 
वैशेषिकं महत् । गौतमेन तथा न्यायं साद्यन्त कपि- 
डेन वे। दिजन्द्रना जेमिनिना पूवे" बेदमपार्धतः । निरी 
शरे वादेन शतं शास्र भरत्तरम्-] पिष्रयेन च सभोक्त 
चार्वीरुमतिगह्हितस् । देव्यानां नाशनाय विष्णना 
बद््पिणा । बौ ब्धास्तरमसत् मोक्त' नम्ननीलपरटाद्- 
कम् । नायावादनसच्छास्त" प्रच्छन्न" वौद्धसेव च | सयैव 
कथितं देवि ! कलौ ब्राह्मयष्ापणा । पार्थ" शति 
वाक्यानां दभेयज्लोकगङंतस् । कमैसखर्ूपत्याच्यत्वमल 
च प्रतिपाद्यते) 

व क 

क्क कक अ गगा कत पकक क न्क चक गकक्काक क 

0 च पक क क 

समैकनेपरिग्व पादन यकस्य' रल ` 



ताम 

चोच्यते । परात्मजोवयोरेक्यं मयान प्रतिपाद्यते । बद्ध 

शोऽख पर परं नियुःणां द्भित' भया | सभन जगतो- 

ऽष्वख नानाथ कलौ युगे । बेदाथंवन््डाथास््' माया- 

वाद्मवेदिकम् । मयैव कथितं रेवि ! जगतां नाशकार यात्” 

करमेएराये बेप्राद्धितन्ताणं तामसत्वचक्त' यथा 

“यानि शास्त्राणि इष्यन्ते लोकेऽख्िन् विविधानि च। 

खुतिखछतिविर्द्धानि निष्ठा तेषां दं तामसो 

करालभेरवञ्चापि यामलं वाममाचितम् । रवंविधानि 

चान्यानि मोहनाथांनि लानि त॒ । भया इष्टानि 

चान्यानि भोडहायेषां भवार्यबे" | तामस पुरणानि यथा। 

“सातृद्य' कौम तथा रङ्ग भवं स्कान्द्ः तथेव च। 

च्याम्नेयञ्च षडेतानि तामसानि निवोचघत" | साच्त्िक 

घराणानि यथा| “वैष्णवं नारदोवञ्च तथा भागवतं 

शभम् | मार्ड्न्च तया पाञ्च वारा शुभदशेने ! । 

साच्ति्ानि पुराणानि विन्ञेवानि शुभानि वे" | राजस 

घराणानि यथा “श्रद्याण्ड ब्रह्ममेव माकोगङयं 

तथेव च । भविषयर' वामनं ब्राह्म राजसानि शुभानने!” 
यदम" =° ख० ४९ अ०। “वद्कोेष् सरलया, पितुथां 

व्यषिरुच्यते । म्न : भिवख सा इाल्य तामसेषु दिवा- 

करे । राजेषु च माहाल्यमधिकं बरह्मणः खूखतस् । 

यञ्जिन् कलसे ठु यत् प्रोक्त राणं नह्मणा परा) 

तस्य तख ठत भाह्ाल्य' ततृखद््पे ख व्यं ते | साच्त्वि- 

केष्वधिक्ं॑तददिष्णो मां हाब्व त्मम् | तयैव ॒योगसं- 

सिद्धा गमिष्यन्ति परां मतिम्" भत्ख ए* |. 

तामखषनय; पद्मए =° उक्ता यथा । “कणादो 

गौतमः शक्तिरपमन्य, च जेभिनिः। इ्वांघाञ् स्दकण्ड च 

भागवश्च इड्श्यतिः । जमद्ग्निद् इ््येते छनयस्तामसाः 

खटताः'” । तामश््य,नयल्ेगोक्ता यथा ्वाङुष्छत्या 

गोतमी च खांवरत्ती यमनिश्छिता। शाङ्कखो चौशनसी 

चेष तामद्यः ख,तयः ख. ताः” | वामबच्रह्धादिकंगोतायां | 

१७ख० जक्तं यथा| 

लिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावज्ञा। सानवि 

कौराजसौ चैव तामसो चेतितां श्ट्ण । यजन्ते खा- 

चिका देवान् यच्चरच्ांसि राजसाः | प्रोतानु भूतागां- 

चान्य यजन्ते तामला क्नाः" 1 तामखाहारादिक- 

^यातवाभं गतरसं भपि भा १७ श. छक्तं' यथा 

पूति पञच् .भितञ्च यत् । उच्छिष्टमपि चाभेध्य' भोजनं 

तामसप्रियम्" . .विधिद्ोनभद्दान्नः मन्न्रहोनमद्- 

८१९. 
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लिखम् | श्रद्धाविरद्ितं यन्न तामसं परिचच्वते'*। 

“मदा हेष्णात्नो यत् पौड़या क्रियते तपः। परख्योत् 

सादनाय बा तत्तामसलद्ा हृतम” । “अदेशकाले यहाम 

भपात्रभ्यञ्च दयते । अशतृक्लतमवन्ञानं तत्तामससदा- 

तम्” । किञ्च “नियत्तख ठ संन्यासः कन्मणो नोपप 
द्यते । भो हात्तद्च परित्यागस्तामसः पररिकौर्तितः" | 

“यन्न् कतृद्छषदेकणिन् काश्ये" सक्तमदेतकम् ¦ अतत्चार्य- 
बल्यश्च तत्तामसषद्ाषतम् । आदुबन्ध' श्षयं हिसा 

सनपेच्य च पौरुषम् । मो इादारभ्थते कमे यत्तत्तामस- 
„ खच्यते"" ¦ “अयुक्गः. प्राकतस्तव्छः शठो नेक्तिकोऽलसः । 

विष्रादी दौचष्लौो च कत्तं तामस उच्यते | चखधर्य" 

धरमेिति या मन्यते तमस्ता । स्वान् विपसी- 

माञ्च बुद्धिः सापाथे | तामसौ'। ˆ“यया खघ्न' भयं गोकं 

विषाद् सद्मेव च । म विषद्धति इन्धा तिः सा 

तामसौ मता” |““यदसे चाचबन्धिं च सुखं भो हनमात्मनः। 

निद्रालखप्रमादोल्य ̀  तत्तामसखदाृ तम्" १८अ०| राजसता- 

सकम्प्रखि यथा “यत् येवं देवतं पेलर' वौपरेवं तथा- 

ध्वरम् | शाक्त भवं गाणपत्य' यागोमादिनं तथा | 

पौरहहित्य' याजन देवल्य' पामयाजनम् । ̀ विष्णु लेवा- 

पराञ्च तथा नामापराघकः | असतप्रतिग्रहो देवि! 

~ सद्भत्य चछाभिचारिक्ः | पश्ुजोवादिहननं पातक्षञ्चोप- 

पातकम् | आतिपापरं भह्ापापमहुपातकमेव च। 

लोभो भोहो ाहङ्धारः कामः क्रोधः दस्तथा | एतद् 

-यद्परं कमे गङ्ितञ्च वरानने ! । राजसं तामसं परोक्त 

भया च निभिः षद्” पद्म° =° ख० । 

ारोतः “शतामदेन त॒ द्रव्येण च्टविगभिस्ताभसे- 

स्तथा | तासं भावमास्थाय तामसो यन्न॒ उच्यत | 

लामसेन तु यत्नेन दानेन तपसा तथा निरये जन्् 

चेद! डि" विद्याच्च तामसोम्" |“तामसो उचिन्त् च्छा- 

धिपत्यं श्प" इति रलाकरः । तमसो राहोरपत्यम् 

णा । €राछ्कघते तामसकोलः | 

तामसकौल एण्तागसः राङचतः कोल श्व | ए-सरद्न्डक्ते 

रा्धष्ठते केतभेदे । नच्िसिन्तोत्पातमेदस्तव्मोक्तो यथा 

^“ ताससकौ ल सडनश्चका राद्छताः के तवद्रयस्ति यत् । 

वस्वानाकारोस्तान्दषाके फलं ब्रवात् | ते चाक- 

सर्डलगताः पापफलाचन्द्रमण्डके सौम्याः | ध्वाङ्खा- 

शवन्छप्रङरणष््पाः पापाः शथाङ्ऽपि। तेषाखदये 

ख्ूपायम््रः कलं रजोडतं व्योम । नगतङ्शिखः 
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रत्िमदौ सथ्रो भारुत्चगडः । ऋदपिपरोतास्त- 

रयो दोप्रा खगप्क्तिणो दिशां दाहः | निषाँतम- 

ष्ोकस्पादयो भवन्त्यन्न चोत्पाताः न वक् फलानि 

तेषां शिखिकोलकरा्छद्भनानि यदि। तदुद्वका- 

रणसेषां केत्वादीनां फलं ब्रुयात्" । “यसख्खिन् यिन् 

देये द्ैनमायान्ति श्ढयेविम्ब्याः | तसि स्तख्िन् 

व्यसनं मह्ोपतोनां परिज्ञेयम् । च्त्प्र्ञानशरोरा 

खनयोऽप्य तरधमेउद्धरिताः | निमेंसवालहस्ताः 

कच्छरेणायान्ति परदेशम् । तस्करविलुप्रवित्ताः प्रदो 

सैनिःश्वायाकलिताच्िषटाः। सनः सनच्वशरौराः शोको- 

इ़ववष्परूडढशथः । चामा ज॒युपसमानाः स्व्॑टपतिपर- 

चक्रता भदलाः। खन्दपतिचरितं कमे च 

पराङ्लतं प्रन्र्बन्त्यन्ये | गभेष्वपि निष्यच्ना वारिः 

ख्चो न प्रभूतवारिषचः। सरितो यान्ति तद्त्व' 

कचित् कचिच्लायते सुखम् । दख्ड भरेन्द्रख्लुव्यां- 

शिभयं स्दात् कवन्धसंस्थाने । ध्वाङ्को च तस्कारमयं 

इमि कोलकेऽकस्य | राजोपकर णद््पेग्खतध्वजचा- 

भरादिभिर्िद्िः। राजान्यत्वज्दकंः स्फ लिङ्गघमादि- 

भि्जनंद्ा। रको इर्भिचकरो ह्याद्याः स्ुनैरपते- 

सितरक्षणैरश््यं सन विं्धोऽकरगऽदव न्नः । 

द्यन्ते च यतस्ते रविविम्बशोलियिता भहोत्माताः | 

च्यागच्छति लोकानां तेनैव भयं प्रेयेन” । 

स्ता क तवायं । लि'शवृल्यधिकाराहोच्ते तासस- 

कगिलकरा इति ख्याताः ह° स ११ अर । 

तामसध्यान न बटुकभेस्वश् ध्ये यद््पभेदे । ^ ध्यानं 
विधा प्रोक्त' साच्िक्षादिप्रभेदतः इय् पक्रमे सात्त्विक 

राजसे उक्ला तामसष्यानसुक्तं तन्त्रसार यथा 

विभाशाय। 

“व्यायेन्ञोलाद्िकान्त' शशिशकखधरं छगडमाल 

सङ्धेशं दिम्बस्तरः पिङ्कलाभः इमर्मय स्टणिं शङ्खुन्ला- 

भयानि । नागं बण्टां कपालं कररसिरद्धविश्वतं 

टद सर्पाकव्य' लिनेल' सिनयविचसत्किद्िखोनपुरा- 

दयम्" “तामसं शत् शमनं छनयाम्तगदा पस्"? तन््रस्ा०। 

तामसिक ल्ि° तमसा निष्टत्त ठञ् । तमोयु्काष्वे" तिर 

तामसी श्तौ त्मामि मृन्त्रा सन्यदयां प्रन्ता० चण् छप । 
श्रन्वकारब्लायां रामौ रमद्ाका्यां सेदि" ३जटा- 

माद्यां राजनि | ४तमोगुखवत्वां स्त्रियाञ्च । 

तसामालेव विर नामालषटचद्धादृूररेथादि स्या ठञ् । 

तमालबनष्या-दूरदेयादौ । 
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तामिस्र ए, तजिश्चा तमस्ततिर ख्यत अण । नरकेदे । 
"नाजिच्तो दन्वताभिख इत्य् पक्रमे | तच्धिदानष्ूपादि 

भाग । ५।२६ क्तः यथा “यस्तु परिवित्तापत्यकल - 
त्रारयपद्रति ख हि कालपाशबद्धो यसपुर्परेरतिभयान 

केस्तामिच्ते नरके बलाच्चिपा्यते" ““स पथ्याय यातो- 
भान् नरकानेकविशतिम् | लाभिखमन्धताभि्त' महा 

सौरवरौरवौ | नरकं कालद्रबञ्च भडह्ानरकमेव च । 

सद्योषनं महावीचिं तपनं सन्तानम् | संच।तञ्च 

सकाकोलं कुड्मलं पूतिङ्डन्तिकम् । खोहशङ्् जोष 

पन्थानं शालमक्ीं नदीम् । असिपबवनद्चौव रोहदा- 
रकमेव च^' मनुः अलोपक्रमे यातोति क्रियासम्बन्ा- 

पे्तवा पन्थानं चाल मलं नदौनिष त्रत्र खष्ट' दिती- 

याचवणाञ्च ताभिच्ादिशब्दागां इितीयान्ततेव नरकविये- 
भवाचित्वाख्य ए स्तात् । शब्द्ककपदुमे क्तोवतोक्रिः मतु 

वचने दितोयान्तामितशब्द ` प्रथमान्तत्वभ्वान्दय वेति 
बोध्यम् । तभिख्लया साध्यम । २ हे ये'। ““भेदस्तमसो- 
ऽ्टविधो मोच्ख च द्शविधो मानोः । “ताभिस्रो- 

ऽद्धा" सा. कार | “ताभिखो इमोऽटादथधा 

शन्द्ादयो दशविष्या रञ्जनोयाः श्वद््पतः, रशवं" 

त्वखिमादिकं न स्तखपतो रञ्जनं किन्तु रञ्मनौयशब्द्ा- 

द्युपायाः। ते च अब्दादय उपस्थिताः परश्रेणोपह- 

न्यमानास्तदुपायाञ्चाखिभादयः खरूपेसव कोपनोया 
मवन्तोति | शब्दादिभिदेथभिः सडाखिमाद्य्टाद्णयेति 
तदिष्यो देषसताभिसोऽरटादशविषयत्वादशाद्थेति 

लन््यकरौ° हे षमृलत्वात् भोगेच्छाप्रतिषातद्धपे रेक्रोषे 

भाग० टौ चोधरः । 

तासु लि° तन-उण । स्तोतरि निष् : | 

ताम्बली खनौ तान्बलो+षटषो०। (पान) तान्ब ल्या “चञ्चका 

शताम्बलयारसानाः” गोपर बा० १।१.|७ | 

ताम्ब,ल नन्तम--छक्च् नुगागमः दौर्घच गौ" छोष् तदाः 

9 (पान) ख्याते १नागवङ्गोदले | रकरके च मेदि^। 

“तम्ब लं कट्तिक्तष्णभधरं श्वारं कघायान्वितं वातन्न 

कभिनाशनं कफर दुगेन्धनिनांशनम् । यक्रख्ाभरथां 

विशुद्धिकरणं कामाग्निसन्दोपनं ताभ्ब ल्य सखे ! बयो- 

दशगुणाः स्व्रगेऽपि ते दुलंभाः” पि चाकः ^ताम्बलं 

विदं रुचद' तोच्छोण' वयर घरम् । रख तिक्तं 

कट् वारं रक्तपित्तकरं खघ | वल्य क प्राख्दौ गेन्षधमल- 

षातश्रमापहसू" भाव* प्र । ८'ऋनिधाय इख पकं" पशं 
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श्वाद्यते नरः } मतिश्च थो दरिद्रः खादन्त न खरते 

रिस् राज्ञनि° । भावप्रः दिनचर््यायाक्तः यथा 
“धूमेनापोा द्यौवां कषायकटुतिक्गकेः | पूगकपूर 

कस्तूरी लवङ्गदुभनःफलेः । एलः कटुकभायेवां छख- 

दशद्यक्षारिभिः | ताम्बूल पल्स हिते चमन्वे वां 

विचक्चणः | धूमेन च्ुवां दधमेन । अपोह्य कफ 

दररोलत्य कषायकट्तिक्ञकेः फलेः कपूं रक्त रोलव- 
करादिभिः पूगैः जानोफलेः 

खला हरोतक्यादिफलेः । रातौ दप्रोव्िते ञाते शुक्त 

वान्ते च सद्गरे । सभायां विदुषां रान्नः क्यातताम्बल 

च्यम् | ताम्ब लछक्तः तोच्छोष्णं रोचनन्तु पर 

3 २ 
क्रख्ुकः छलनःफलः 

खग्म् । तिक्त चारोश्णं कामरक्तपित्तकर' लघ् । 

„ वश्यः केद्माखदौगेर््यमलवातच्रमापहम् । चख 
वेशव्यसौ गन्यकान्तिसौठवकारकम् । ₹लद्न्तभल- 

ध्वसि जिह्खन्द्रियविथोधनम् | रुखप्रतेकशमनं गला- 

भयविनाशनसम् । नवं तदेव मधुरं कषायादुरसं शुर । 

वल्ासजननं प्रायः पन्रशाक्युणं टतम् । वदङ्ख्देशो- 

हवं पथ" पर कटुरसं सरम । पाचनः पित्तजनकश्ष्ण' 

कफर शटतम् । पणे धुरा जमकटु खद्धकन्तत पाण्डु - 

रम् | विशेषाद् ुखषद्धं व्यमन्वडोनगुण' खटतम् । 

खदिरः कफ़पिन्प्न् प्यः वातबलासहत् । संयोगत 

स्िदोघ्न' सौमनं करोति च। छखतेशयसौगन्ध्य- 

कान्तिसौषवकारकम् | प्रभाते पूगमधिक' मध्याङ्क 

ष्ठदिरिं तथा| निथाञ्च चणंमधिकं ताभ्ब,खं भन्तयेत् 

खदा । च्यायुरणे यशो भृले लच्छोमेध्ये व्यवसिता । 

वश्षादसं तथा सूलं मध्यः पेख्य वंयेत् । पयोमूले 

भवेद्वाधिः पर्णासे पापसम्भवः जोणे' पं इरत्यायुः 

सिरा बद्धिविनाशिनौ | श्चाद्यं विषोपमं पोतं ददितौयं 

भेटि दजरमरं । दतीयादच पातव्य छादल्य रसाय- 

ममू । ताम्बलं नाति्ेवेत न विरिक्तो बुमृचितः ॥ 

देढककेशदन्ताम्निचरो नवष्येवलच्चयः | शोषः पिन्ता- 
निलाक्त द्यादतिताम्ब् चचवंणात् | विषमच्छंमदा- 

त्सौनां चयिथां रक्तपिसिनाम् । ` 

«विना पणं" खे दत्त्वा युवाकं भच्चयेद्यदि ! तावद्वति 

चण्डालो यावद्ङ्खां न गच्छति" कमेलोचनम् | 

^ ताम्बलं विघवाद््ीष्यां यतोनां बह्मचरारिष्याम् । 

लपस्लिनाञ्च विप्रन्द्र | गोभांषदडशं मवम्" इति नह्ञ- 

° त्र" खर । मेष्यः ““भयोऽ्याचस्य कतव्य 
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ततस्ताग्बू लभच्च णम्” वशः “पूगञ्च चप्यं घवूर्खेन 
समन्वितम् । अदत्वा द्वि जरेगभ्यस्तान्ब ल वजगेदूब धः” 

“ताग्ब लद्यमासनञ्च लभते यः कान्यकुले श्रात्”' नेष” 

^“ताग्बलाक्ञ दशनमसकद्थयन्तो ह चेटी” सा० द° । 

श्पथेषटचे खौ गौरा० ङोप् । “ताम्ब् लनां दलेलत् 

रचिताः पानभमयः”' रषः । [हेमच° | 

ताम्ब,लकरङः ए“ ६त° । (पानडिपा) ठाग्ब॒लपानभेदे 

ताम्ब.लद् लि° नम्बलं ददाति दा-क । प्ान्नां नाभ्ब्ल- 

दाने अधिङते दासभेदे र्विप्रादिभ्यो ताम्ब लद्ातरि च 

ख््ल् । नाम्ब लदायकोऽषय् भयन्र॒ ““जलताम्ब,लङग्ेम- 

गन्छमाल्यादिदायकाः” कामन्द्कौये । 

ताम्ब.लपलतर ए* ताम्ब, लमिव पत्रस्य | पिख्ड़ालौ राजनि०। 
कञ्मं ° । ताम्बलोपले न° । 

ताम्ब.लपेटिका खलो ६ैत° । ̀ ताग्बलकरद् 
ताम्ब,लराग षु ताम्ब् लतो रागः शाक ° त° | (पानेर 

बोल) श्ताम्ब् लजनिते रगे ताम्बुख्छय राग इव रागो 

रक्तता यद्य । रेमष्रे हारा० | 
ताम्ब,लबज्ली श्लो ताब्ब लाया वहो । (पान) नागव- 

त्राम् अमरः । खाये क अल वार्य | 

ताम्बलिक बि° ताम्ब.लं तद्रचनं शल् पम । ताम्बलर- 

चनाधिकते ` अादिशन्दा् मालाकररजङताम्ब् किक. 
गाज्िकाद्यः" सा. द्०। 

ताम्ब,लिन् नि° वासवं पण्यतयाऽसयख नि । १तान्बल- 
विक्र तरि (ताखलि) ख्याते जातिभेदे ए सती स्तिया डोप्। 

तास न° वम-रक् दषेः।१घाठभेरे (तामा) अमरः कट - 
भेदे कम््ंविपाक्तः | ररक्तवेः हेमच । ४तदति त्रि । 
घाठमेदखोत्मत्तिकारणयुणादि भावप्र, क्त' यथा 

“खथ तागख खत्मत्तिनांमलच्णगुखाच । “शुक्रः यत् 

कारििकेयख् पतितं धरणोतले | तसात" स्त्पन्न- 
भिदमाद्ः एराविदः । नाच्मौन्दुवरं श्लखडम्बर- 

भपि ख्टतम् | रविपरियं श्रं च्छछखं शवथ पग्यांयनाम- 

कम् | जपाङ्घपनसङ्धाथ क्जिग्धः खदवनत्तमस् । लो- 

नागो च्छित" ना भारणाय प्रथद्धते । शष्ण' त्त - 

मतिन्धः ख तञ्चापि घनासहम् । लोहनागयुतञ्चति 

ल्व इटः प्रकौ्तिंतम् । णको टोभो विषे तान्न 
स्वसस्यग्सारिते इनः । दाहः खेदो खचिभच्छां 

क्ञोदो रेको वमि्वंमः” (रेकः पिरेकः;]तखड मारणवि- 

धिश्वलोक्रो यधा . 



तास 

““छच्छाखि ताजषलाखि कतवा संव देद्बुधः । वास 

रलयमस्ेन ततः खाते विनिःच्िपेत् । पादांथं तकं 

दत्त्वा यामभस्हे न सहुयेत् । तत उद्त्य पलाखि लेपये- 

दुद्ि्ुखेन च । गग्धक्ेनास्हवेष्टो न तद कुव्यांद्च गोल- 

कम् | ततः पिदा च मौना चाङ्घरी षा एुनने- 

वाम् (चाङ्गरो चदुष्म्ाल्ालोनिकाभेदः ।) तत्कलकेन 

अहिर्गलं लेपयेद्हयङ्कलो न्डितम् । शत्या तदो लकं भाख्ड 

सराकेण च रोधयेत् । वालुक्षासिः प्रपूवयाध विभूति 

लवग्णाम्ब्, भिः । दत्वा भाण्डसुखे सटां ततच्ह्यां विपा- 

चयेत् । क्रमषङ्भयग्निना खस्यगयावद्याभचतद्यम् | 

सताङ्गथोतं सखद्धत्य मरदवेच्छ,रणटूवेः । यानेक 

गोलक' तञ्च निःचिपेच्छ रणोदरे । श्टदा जपस्तु करतेवयः 

सूवतोऽङ्कुषटमालरकः । पाच्' गजपुटे च्िघ्र' सतं भवति 

निशितम् | वमन" च विरेकः च भ्वमं श्ासमथार्- 

चिम् | विदां खदसतृक्तदं म करोति कदाचन । 

णवं भारि तद्ध ताजसय रुणा ताल कायं भधर च 

सिक्रमच्छञ्च पाके कटु सारकञ्च | पित्तापहं केश्रहरञ्च 

शोतं तद्रोधं खा ठेखनञ्च | पाण्ड दरार्थोज्वर 

कुष्टकासश्चासच्यान् पीनसमन्छपित्तम्। शोथं ठर्मिं 

च्यूलमपाकरोति प्राहु चा ड ह णमल्पनेतत्'” । 

“तामनेन शदधयति""नतः । ताजपलथब्दे सोलननि- 

मेघः ठतेतरोड, तसारगव्यभोजन निषेधश्च वच्छति | रक्त 

वर्थविशिषट भताच्नौटपरयंस्तरुचः सतख" ““तपखिने 

ताजरूचा करे" कुमा०चक्रमे पञ्चवरागताचा""रवः | 

५ होपभेरे ए० । खार्यै क । त्राय घमरः |ˆ 

 ताखकरणं नि° ताजौ क वद्य | ररक्रकथयुक्त स्तियां 

ङगेघ । इडगेषन्तः २पञचिम दिग, इ स्तिन्याम् असरः । 

तास्रकार इस्त्री* ता ताख्पात्रादिकं करोति ठल-अखण 

उपर स° | ताख्ोपजोषिनि सङ्ोखंजातिमेे | “यरा 

योगवेन विप्रायां जातास्तास्नोपलजोविनः'” 

श्ट दृश्यम् । स्त्रियां जातित्वात् डोष । 

तासखकुट् ऽ'स््नी* तान्व कुद्धयनि कड़-अण् उप सर | 

ताच्वकारे (खारि) संकोर्यजातिभेदे । रल् | वा- 

स्वकुदुक तनाथ अमरः । 

ताश्क्घुण्ड न° कुण-ड किञ्च तास्नमयं क्ञणडम् । तास्रमये 

देवजलाघारे पालभेरे “देवतान्यजलाधारः कख" कु णञ- 
खा ख्टताः? (“शाश्वतः उ पचारात् ताखकणडम् " च्च ° 

तास््रकूट इन° ताज ज्ूटभिव । रक्तवीनियासके ( ता- 

कंसकार- 

{ ३२७४ ] 

तास््रदीपं भन । कर्कर । 

तासन 

साक) शुपमेरे “संविदा कालकूटः च तासक्रुट' च 

धुस्ठ॒रम् | अह्हिफेनं खज रसस्ताष्डिका तरिहा तथा । 
श्त्यष्टौ सिद्धद्रव्याणि यथा खर्याशकं तया" कुला. त| 

तास्क्षमि इ* कम्म ° । इन्द्रगोपक्ञोटे हारा० | 
तास््रगभे न° ना गम दोतनतस्यानभच्ड । तले (तते) 

राजनि । तस ताख्नोद्धवत्वः तलशब्दे ण्यम् । 

तास््रचृड ए स्त्री° नारा रक्ता चा यख । १कुक् टे (वाकड़ा) 
ख्याति खगे अमरः स्तियां डप् । तद्र, नविशेषफलं ह०सु* 
चपर यथा ^भोना रूबन्ति कुकुङुक्रिति ता््च्डास््क्वा 

रुतानि भयद्ान्यपराणि रान्नौ" | बुक्त्.ट् दिविधःनारि- 

केलारतिः प्राच वाटः, वलाकाङ्तिच प्रतीचःुवाटः। तत्र 
प्राचद्रवाटः बलाधिकः । तथेव वर्धितं द्शकृमारे ताख- 
चड्युद्धाधिकारो | “कथमिव नारिकैलजातेः प्राचः 
वाटङक् ट्छ प्रतौचग्रवाटः पुरुमेरखमोच्य वलाका- 
जातिस्ताच्रच्डो बलप्रमाणाधिकस्ैवं प्रति विष्ट इति । 
“प्रायुध्यत चातिसंरव्चमदुपरारप्रहट्तख पच्च छक्तकयटी ~ 
रवरवं विहङ्मदयम् । जितचासौ प्रतौच्यवाट ङक टः" 

दशक" । रक् रद् मे (ककसिमा) राजनि° । तद रक्ञ- 
शिखित्वात्तथातवन् | ““हदाभ्यां ग्टहीत्वा पाणिभ्यां शक्ति 
चान्येन पाणिना | खणरणाम्निदायादस्ताखर चं भजेन 

खः । भहाकायपर्चिष्ट बकर टं बलिनां वरम्"भा.व० 

९२४अतले व अरय स्तासच्ड्चच प्रददौ चरंणायुधम्"” । 
शकमाराहचरमाटगणमेदे स्तो “भगा कम्बिनो 
लम्बा ता्चड्ाविकाशिनी'” भा श 8७ ख. | 

सारगणौक्गौ रत्तशिखायुक्तो तरि तालच्डुमैरवः । 

तास्नजात्त ए* सत्यभामायां रष्णाच्जाते एमे । “जज्ञिरे 
सन्यभामायां भोमो मौमरघः च्षपः । रोहितो दौश्निमां- 
चव तामजाश्चो जलान्तकः । भान्ड्भोभिरिका चेष ताम्- 

चतस्रो जन्ञिरे तेषां खसारो गर्- 

ध्व जात्” इरिवं* १६२ अ० 1 

तास्रतरपुज इ० तामच्च ल च ताभ्यां जायते जन-इड। 

कांस्ये भावप्र | तद्छोभयधातुजन्यत्वात् तथात्वम् । 
तास्नदुग्बा स्तौ ताम् रक्त" दग्ध नियांसोऽखाः । गोर 

इग्धायां राजनि° | 

पत्ता जलन्वमा । 

दचिणदेशस्थे हौपभेदे । 
“द्दीपं तामान्चयञ्चौव पेतं रासकं तथा। तिभिङ्लिञ्च 

सन्डपं वशे कत्वा महामतिः" भाण षु° १० खर | सह 

देवदच्िणदिगविज्ञवे। 



२०० ० भाग थ 

तान 

तास्नपक्तास्तो स्यभामासुतायां तामजाक्तशरबट टश्यम् । 

तास््पट् नर तास्निभितं पद्म् | 

“दद्याङ्ग.मि निबन्धं वा छत्वा लेख्यञ्च कारयेत् । ऋ- 

ताममये लेख पनभेरे 

गाभिभद्रन्टपतिपरिन्नानाय पार्थिवः | पटे वा नाम् 

ष्टे वा खवसदटरोपरिचिद्कितम् | अभिलेख्यात्मनो 

व॑श्यानात्मानन्च मह्नोपतिः। प्रतिख्रदपरीमाणं . 

भानाच्छदोपवणेनम् | खश्हस्तकालसम्पच्न शासनं 

कारयेत् स्थिरम्” यान्न । 

तास्नपत ए" ताम् रक्त पत्रमख। शये वशाके राजनि° । 

र्रक्तवं पत्रके टन्तमातेः च । कम्रं ऽ। तारमये लेखन 

पत्र । रक्तं टले नवपज्ञवे च नऽ। 

तास््रपर्ण स्तौ दज्निणटेगस्य नदीभेदे । 
““ताम्पर्णैन्ति कौन्तेय ! कत्त यिष्यामि तां टणु 

यत्र देवेस्तपस्तप्र' भडषट्च्छद्धराश्मे। गोकर्णं दृति 

| विद्यातस्तिघ लोकेष विधतः । शोततोयो ब्छजनः 

छण्यस्तात ! शिवः शुभः । दः परमदुषप्रापो मानुष्र- 

छताकभिः। ततर इन र्णादोच्च सम्यत्रफलसनवान् । 

अआच्रभोऽगसयगिष्यस्य पुण्यो देवसमो गिरिः | वैदूर्य 

अगसूयसखाचम- 

खव बद्धमरफलोदकः'” भातवन्दप्अ० । तसाः सिन्व, 

पपेतस्तनर खीमान् मणिमयः शिवः । 

सङ्गमस्ाने छक्ताजन्् यथोक्त ^“ ताम॒परणतमेतख सक्ता- 

खार महोदधेः । ते निपत्य ददुस्तख यशः स्वमिव 

रुचितम्” रः ““सिंहलकपारलौकिकसौर)दुक्ताम्- 

पर्योकिपारथराः” कौवेरपाण्डयुवाटकहेभा इत्छाकरा 

द्यौ?" ह° स ८१ खन सक्ताकरोक्तौ | र२शिलाभेदे च। 

“तापी शिला राजन् ! खोमान् मलदपवेतः" भार 

भी° & ख० । 4 

तास्रपल्लव ए° तामाखि पल्लवानि यस्य | १अशोकटचे 
राजनि.। ररकतपज्ञययुक्ते ट्चमालि च । कञ्मो०। दरक्त 

पक्ञवे ऋर्त्री । 

तास्रपाकिन् पु° पच्यते पाकः फलपुष्यादि ताम्ः पाकः 

खस््यस्य दनि । गहु भाण्टच्ते । रल्नमा० | 

तास््रपात्र न° ताच्खख विकारः अर् क्े० तामे 

“श्ट हेत्वौ ~ 

डम्बर पालम्” इन्यादि खन्या स्ये संकल्मपालतोक्ता 

पात्रे तत्र तपं शविधिस्तप्रणशब्ट उक्तः। 

तत्र भोजननिपेघो मनुनोक्तो यथा ^“तास॒पाले नमु 

शीत भिन्नकांख्धः खलाव्लि | प्रलाशपद्मषत्रेष स्ट 

भक न्द्वं च॑रेत्” । तत्न ठतेतरो ज्ु.त संर गव्यादिभोजन- 

[ ३२७५ ] तास 

निषेधंमाद् ख्ढतिसागरे स्छतिः (ननारिक्रैलजलं काश्यं 

तामृषाल्ने स्थितं सघरु | .गव्यञ्च तामफाठस्ं मटा- 

तुल्य तं विना | तारपात्रष्टतं मांसं यञ्च गव्यः तेत- 

रत् | व््रामिष्न्तु गवां ससे दधि मद्यं प्यो रजः। 

द्रव्यान्तरयुत' मांसं पयसा संयुतः दधि । पयोऽतु्त- 

सारञ्च तासपरात्रे न दुष्यति? "उन्तराद्नुसारात'“ततेञ् 

संस्छते वद्धौ गोच्लौरेग्य चस घचेंत् । स्तरण न्षालिते 

पात्ने नवे तामृमयादिकिः शौरदाति° वाक्यस् अनद्ख,त- 

सारक्तोरविष्यम चं तसारण्टंव तत्र खितत्वे निषेधात् 

पानपात्रं च तापाः प्रशस्त' यया सुखतः दद्यात् 

टाममये पाते छशगेतं चष्टतं पयः" । “जनपातर तु 

तान्नरस्य तद्भावे टो हितम् भावकः | 

'तास्रपादी स्तो तामः रक्तः पादो मृलमलाः खोए । स- 

पद्याम् राजनि०। तथ्या हरस्य व रक्तमलत्वात्तथ।त्वस् । 

तास््रपुष्प . ए° तास पष्प यख । †स्क्काञ्चने .जटा० ररभूमि- 

चम्पके शन्द्च । श्रक्तापष्पयुक्तमाते तरि । ̂ तामपुष्ये च 

चिंखरेदीम्यसानः तेजसा" रिषं २१७ ऋअ० | 

कमं" | ४रक्त पुष्पे न° । 

ताखेषुष्पिका स्तौ तामं ष्म याः कष ` कापि खत 

दत्वम् । रक्तविटति (लालतेड ड़) राजनि° । 

तास््रपुष्पी स्त्री ताम् रक्त पष्प यद्या: डो । शधातकौ 

इत्ते रपाटलादच्ते च राजनि । 

तास््रफल ° ताम् रक्तं फलमस्य । १अक्तोटकटदया | राजनिर। 

ररक्तफलयुक्तं टच्माते ति कम्मं °| देरक्तं फले न° । 

तामूमृला स्तो तामं रक्तः सूलं यदखा अजादेराक्शतिगण- 

त्वात् टाप् । शुरालभायां रलव्जालौ च राजनि°। 

श्कच्छ राट (खराद)रत्रमाला। 8रक्तमलके.टच्चमातरे 

लि । कम्पा" । रक्तो सले न° । ४ 

तास्रयोग प° चक्रदत्तोक्त व्ौ षधमेदे बदिधानादि तत्रोक्त 

यथा““स्थाल्यां संमद्यै द्तव्यौ माधिकौ रसगन्धकोौ । नख 

चख तदुपरि तर. लोयं दिमाधिकम् | ततो नेपाल- 

ताच्ादि पिधाय सकरालितसम् | पांशुना पूरयेदूज 

खवैं स्याल ततोऽनलः | स्थाल्यघो नालिकां याव- 

ह्यस्तन श्टतसख्य च। तासो तास््र्य रत्येका 

लिफलाच्येरत्तिका । न्प्र षण च रन्त्यका | किडि- 

ङ्स च वन्धु | टतेनालोद्य- लेद्व्यं प्रथमे दिवसे 

ततः । रत्तिष्द्धिः प्रतिदिनं काय्यं तास्त्रादिष विष । 

स्थिरा विडङ्करत्तिसतु यदा भेदो विवच्छितः। तदा 

८२० 



तास्त 

विडङ्कन्वधिक दद्या द्त्तिहयं पुनः| द्वीद्शाहं योग 

इङ्िस्तत्े छासक्रमोऽपययम् । यडणोमस्त्पत्तञ्चं च्षय 

भ्रालद्यु.सवद्ा | तास्रयोगो जयल्योष बलव णाँ ग्लिवद्धनः | 

तामुरसायनी स्तौ तास्रसख रक्ञनिवांखन्दायनो । गो- | 
रन्तदुग्धायां जटाधरः। 

तामलिप्त पर्देशभेदे ¦ सोऽभिजनोऽख तख राजा बा अख । 

तहे शवा सिनि लन्न,पे च ब चणो लक् । खच देशः 

` राजान प्राचीस्यः। -'तामलिष्रचच 

` पति .तथा'› भार स^ २९ आअ° | भोमप्रा ची दिग्विजये | 
“वद्धगः कलिङ्धं मगंघास्तासलिप्राः सपुरड काः” भा० 

स०५१अ० खाय क । तवार्थे “किराताः कर्वराः सिज्ञाः 

वेदे हास्तामलिप्रक)ः'" भाग्भौ ७ अर ।ननपदोक्तौ । 

तामवण२० नामो रक्तो वर्पऽख । १पल्िवादष्के दणमेदे 

राजनि | २जटायां स्तो शब्टच ¦ ३ताम्वणयुतमात्र 

लि! कश्मर ° | $रक्तं वरणं पु°। 

तामृवल्ञी स्लो कनं । पमश्चिष्ठायास् गब्ट्च०० रचितः 

कूटदेशप्रजिद्वं लताभेदे राजनि०। देरक्तलतामाल्े च। 

तामृवीज पुन्तास' वोजं यच्छ । श्कृलल्े रःजनि° । श्रक्त 

वोजके ठचमाते लि०। कस रैरक्त बोजे नर $कृलल्वि- 

कायां स्त्रो शब्टाथेचि° |: [रेरक्रवणंङे ठक्ते पु | 

तामृक् ए कनं । रक्तचन्दनदैे २कुलल्ये च रत्नमा 

तामृन्त इ° तामृ नमस्य । शकनल्ये, स््लौलनपि टाप् 

लिका | ररक्तन्तके टृच्तमात्े लि* | कस्स | देरक्ते 

ठन्ते न° | ं 

तामृशिखिन् पर "तामा रक्ता शिखास्त्यख इनि । ककत, 

जटाधरः । ब° व° । तामथिख द्यपि तत्र | ताम् 

शिखायुक्त च लि°। | 

.तामसार् न° ताः रक्त सारमस्य | शरक्तचन्द् नडन्ते। 

रत्नमाला | देरक्तसारकें त्तमाने बनि° । केम्ब्न० द्रक्त 

सारं पुन । 

तामसारक पु तासो रक्तः सारोऽख कप् | !खरद्रे 

राजनि०।३रज्रचन्द्नदत्ते "च | रतत्काष्ट न° शब्दधाधि०। 

तामुसारिक ए ताम्ः सारोऽच्स्य ठन् | श्रक्तखदिरे, 
श्ाक्रचन्द्ने च शब्द््ाटचि° 

तामा स्तो नान्+टाप् । श्ये {दिल्या २तामवज्णवां शब्द् मा० | 

तामाख्य ४० उपदीपभेदे शब्दमाला । तामद्ौपे । 

लामात्त षसो तामे अक्िप्ो यख षच् समार | १को किले 

1नका० स्त्रयां धिक्वात् जातित्वाञं ङगोष । रर चण 

शै ३ 

कवटाश्वि- 

[ ३२७६. | तार 

युक्तो (त° स्ति या पित्वात् डोष। ३विशाला यत्र ताम्तेः 

पूसा चन्द्रग्भाननैः | वषभः कय्यं ते" भा० क ४६ अन। 

तामांभि न तार ऋमेवाभा यख | रक्रचन्द्ने 'शब्धच> |. 

तासा रक्ता अभा यद्ध । ्रक्तवणाभायुक्तो ति० ““स्धि- 

रो्तसवाङग स्तं स्तदायोधन्, बभौ | कबन्धे; संत सथ 

तामाभेः खमिवा्टतम्” भा द्रो ११९ खर | 

तापूरुण न” तीयमेदे ^तामारूं खमाखाद्य ब्रह्मचारी 

समाहितः । अश्वमेधमवाप्नोति ब्रह्मलोकञ्च गच्छति"? 
भार व° ८४ च्छ, । 

तामूं पर ामृषटा्ऽ"शनेद =त्पादकेाऽख्यैः | कासो वरिका. 

तामृंवतो स्तौ ताममाधेयत्वे नाऽस्य मतुप् मख ध्व 

संत्नायां दषः। तामाकरै नदीभेदे ^तामावतौ बेन्रवतीं 

नद्यन्तिषोऽ् कौ शिको",भा० व° २२१ अ° | 

तामुाष्मन् ए नि° कम्रं ° । पद्मरागे “तामाश्मरग्सिच्छ् रिते- 

नखाः" साधः ।५तामाश्रसनां पद्मरागाणाम्” मङ्ञिना। 

तामिक लरि° तास तत्पालादिगिमणं शिलपमस्य तां्येदं 

ब्रा ठञ् । १आंखकारे रसङ्धौणजातिभेरे पुसी स्त्रियां 

ङो । दतामृखम्बग्विनि लि ।: “काणक ताभिके पणः" 
अमरः । ^“काषां पणस्तु विन्न यस्ता भिकः का्निकः. पणः” 

सुः ¦ ८“निषकाः सुवणा ्त्वारः कापिकस्ता मकः पर ः'° 

मान्न°। गु्चायांस्त्रीटाप राजनि | ५्वाद्यभेदे कब्दार 

तामौ स्त ताम्द्ध विकारः व्ण येप | वाद्यभेदे लिका । 

ताय पालने विस्तारे च म्बा० आत्म संकर सेट तायते 

अतायि-चखतायि्ट। तताये । ऋदित्+ खिच् अतता- 

यत्-त । -ताधथित्नः वातिः उभौ सायां व्यःतावेता्ु" 

भङड्धिः । खरस सुंताचमाने" यज् ३६।५। च् । तायः 

दषा० ब्य् दात्तः । ल्युट -तायनम् इत्तिसमैतायजेष ` 
क्रमः” पार । 

तायिक बिन्ताये हड्ौ साध ठञः तल्निंकाभिधरैशे हेमच | 

तायु ध ताय-उण् । केरे स्तेने निचरट्,: ““श्पत्ये | 

तान्वो यथा नक्त" ० १।५०।२ । 

तार पु-तारयति खजापकान् संसाराणेवात् तृ-चिच्-अच् 

ताययंतेऽनेनवा नृ-ण्िच करणे कच्, त-िच्-भावे खच् 

वा। प्रणवे चो ङ्1रे^तारयेद् यद्धवाम्भोषेः खजपासक्त- 

मानसस् । ततस्तार इति ख्यातो यत्त ब्रह्मा व्यलो कयत्'? 

काशोख०. ७१ अ०-। रेवानरमेरै श्णु्मौ क्तिके ४सक्ता 

विशङ्गौ मंद ५देवोप्र्वे क्रचदीजे (छो ) तन्त्रसा« 

तारण विश्व, ऽमहादेवे काश्यां विश्वे रोऽ गिरिः 



तार [ ३२७७ | 

पतितनयासंयुतो वामभागे शुण्ड दण्डन दन्ते लिप्थ- 

मतटिनौतोरशुडाम्ब् भागे । मायावोजच्च कणौ सुर- 

सनिसद्ितो ध्यानयुक्तं वदानि प्रो्या नलोञ्य तात् 

छरखनि गणकैरुच्यते तारनामेति" शब्दे ° छतवाक्यम् 

र्कषये न°राजनि०।६ न त्तत्र न°स्त्री°मेदि०“"विपन्तारे गड 

दद्यात्" ताराबनाटिन्द् रयेनद् व्यात्" च््योति९ तसां 

त° उक्त ऋध्ययनद््पे प्रयसे १०गौणसिदभेदे | “ऊहः 

शब्दोऽध्ययनं दःखविचातास्त्रयः द्तप्राघ्धिः। दानञ्च 

सिदवोऽ्टौ सिद्धः परवऽङ्क शस्तिविधघः” सा० का० । 

%नविदन्यमानख दुःखस्य वित्वात् तदिषातास््य 

दति दमा सख्याः तिसः 

त्वितरा गौणः पञ्च॒ सिद्यक्तत्रापि हेतुमत्तया तिच्ः 

हेतुतया पञ्च व्यवस्थिताः । तास्ठाद्या अध्ययनादिलच्तषणा 

सिङ्यो हेतवः सख्यासतु हेठमल्यः । विर्धिवह््,रुखखाद्- 

ध्यात्मविद्यानामल्रष्वरखपस इणमध्ययनं प्रथमसिङ्धस्तार- 

सचरति" त्क" १ एविष्णौ पु*“खश्ोकस्तार यस्तारः श्रः 

शौ रिच्नं नेश्वरः" भा अनु० १४९ अ० सह सनामकथने । 

१२उअगन्टर् पु*।३तहति विन्ेदि० १ धस् रितक्रिरणे 

१५निमले तिर धर । दिकशन्दात् परम् तीरथ्य 

तारादरेशः | ¶दतीरे | द्निणतारं दन्लिफतोरमित्यथेः 

१७उद्गस्तर त्रि* ए८नेतकनौनिकायां न° स्ी° ((मन्तयेव 

घृणि तमन्द् तारया" काद नारेगभूवै परभागनाभतः" 

सिद्धयस्तदुपायतया 

मावः शुडसक्ताफले | ` 

ओोभितस्" भाग* ४।६।२७। प्रणवे ̂ ^तारो ,मायारमा- 

योगो सनोढीधिनखचपरति" । (अओ" शीं हा) दी त 

“नारं व्योमाग्निचुयुगदखण्डो च्च तिमेदुमेतः'? दो 

त° । ““हृररिममलं तरलतारख्रसि दधतम्?" जयदेवः न 

"उरन्ि निद्िततारोहारः" -अमस्ः] ^तारलोलबलयेन 

करे" साण्ट्० |. 

तारक ति तारयति त-शणिच-रुव,ल्। शनारयितरि । “तत्र 

चि जन्तोः पा षतऋरममाेप् स्दरसतारकं वक्व्याचद ” 

जाबालोप + स्तिया कापि अतं इत्त्वम् । रटेत्यमेरे 

तत्कथा शिवणुराशे टग्या | र्ये मेनके च नेदि०। 

तारेव खार्थे क। “तारका ज्योतिषि" पा० चजादि 

टाप् न अत इन्वम् | तारका । ५ नेलकनीनिकायां सो । 

है चन्तृषि न“स्तो° भेदि०। ““तस्खिन् विप्रलताः काले 

तारकेण दिवौकसः” कुमा | “खभिभाव्यतरिकम- 

ट्टाहिमद्य तितरिम्बमस्नमितभाद नभः माघः “ कुमार- 

` -ध्ध विनाश्पि शुनम्” 

(<तारदहेममदारल्रविमानशत- . 

तार 

स्तुतिणं तारकोद्रणम्” काद्० | न दण्डानां नेवो- 

त्पाटनमि।त ध्वन्यथेः| “पतनं लारकाटोनाम्” चुः 
८६ > ध्य् 39 [९4 ४८ 

तनुक्काशेन विचेयतारका रुः तारकावघर््िव 

“कापि वित्य दिवावसाने 

लोद्िततारका” कादट्० | “व्रवधिकद्शयतिनननौ गनै 

भवेतां ररौ वीरंका,“ इत्तरल्लाकरोक्ते अरादशाच्तरपा- 

दके ङन्द्)मटेः च । [तत्कथा शिवपु, दश्या। 

तारकजित् ० तारकं शेतय' जयति जि- किप् । कान्तिकेये 

तारकाक्त ए त्तारकाद्वरस्य ताराच्तापरप्थौवे पतमेटे 

“निजितेषु च देव्यैष् तारक हास्यः | ताराच्हः 

कमलाच्त्च विद्युन च पार्थिव ! " इतय् परमे ̂ का- 

ञ्यनं बारकान्तल चित्रमासीन्दरद्धात्मनः | राजतं कम - 

लाच्तस्य विदून््ालिनि पायसम्" भाग कर ईतर , 

र्कृमारात्तचरभेदे “मदह्ाजठरपादाङ्ास्तारकात्ताञ्च 

भरत |” भा ग० ४६. । 

तारकब्रह्म न करं ° । रभख (ओ रामाय नमः) 

्डलरे मन्ते । ^प्रड्क्षरः महामन्त्रः तारकब्रह्म 

चउचग्रते। रामाय नम इध्यतत् प्रणवादि षडक्लरम्'? 

दूति अन्योऽपि मन्त्रः पद्यपुर, क्तो यया । “समर्घो- 

ख निकणरन्तु अर्खादकनिवासिभेः। अदं दिशामि ते 

मन्त" तारकं ब्रह्मवाचज्म् । चरो यीरामरामत्धेत- 

न्दन्व' तारकखचयते । च तश्च जानकमेनाय ) परं ब्रह्म 

विनिञितम्* | ` 
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तारकादि सजञातार्यै इतचगप्रत्ययनिनित्तो पा० गण द 

क्तो शनब्दगस्प सश्च गणो यथा 

^तारका, एध्मि, कणेक, मञ्जरी, कजीप्,- च्तण, 

खन मूल, निष्क्रमण, पुरेष, उद्धार, प्रचार, विचार, 

दुद्यल, कण्टक, ससल, सङल, कस्म, कुटल, स्तवक, 

ज्िशल्य, पञ्ञव, खर्ड, बेग, निद्रा, सद्र, बुमृत्ता, 

सेव्या, पिपासा, चडधा, य, पुलक, छंद्गारक, वीक, 

द्रोह, दो, वषः दुश्ख, छत्करढा, भर, व्याधि, 

वमेन्, व्रण, गौरव, शाच्छर, तरङ्क, तिलक. चन्द्रक, 

न्यस्वक्षार, गवे, सकर, हष, दत्कः, रण, दुावलय, 

गप, कुघ् समन, ज्वर , गर, रोग, रोमाद्, पडा, 

कचञ्जल, ठष, कोरक, कल्लोल, स्यएट, फल, कञ्च, 

ण्डङ्गार, अङर, भदान, वकल, शश्व, चराल, 

नङ्क, कर्टम, कन्द्न, मृच्छ, वाद्धार, हस्त क.प्रति विम्ब, 

भरिन्त, तन्त्र, प्रत्यय, दक्षा, गज,(गभादप्राखि >)“ "तदख 



तार 

संजातं तारकादिभ्य इतच''पा० इतच् तारक्रित अख 

अङलतिगयत्वात् अन्य ऽपि शब्दा यथाप्रयोगमलनावेयाः। 

लारकायण ए° चिच्वामिल्रपुत्रेदे “सखौ दम्बरा द्यविष्णाता- 

स्तारकायणचद्् लाः हरिबं* २७ अर | विश्वामित्र 

पुत्रकथने । [तयोंऽष्यन्र | 

तारकारि ए ६न° । कार्तिकेये हेनच० | लारकशन् परब्ट- 

तारकितन० तारकाः खज्यता शरस्य 

नत्तत्रयुक्त  अकाओ“क्ितनिशाडर्षद् स्प्,टनिष्य॑तत्कणग- 

बार इततच । 
>, , 

शाधिकतारकिताम्बरः'' नेष | 

तारकिणी स्तौ तारकाः सन््यत्र दनि ङोप् । १्नचतर्रक्तायां 

रात्रौ राजान रतारकायुक्तं विर स्तिया डोप् । 

तारेकोपनिषद् स््लो तारयति ज्ञानदानेन तारि ल् । 

बारिक्ा उपनिषत् | ञपनष्ड्धंटे उपनिषच्छन्द टश्यस् | 

तारच्तिति ए० तारा उक्ल तिये । देशभेदे ख च देशः 

व° स॒° १४ अ प्रतोच्याखक्तः “(अपरस्यां सणिमान्" 

इत्य पकरमे «“पञ्चनंद्मडपारावततार च तिष्ट ङ्प थकन- 

कशकाः” कम्रं । २उञ्धभूमौ स्त्रो । 

तारण पुश्तारयव्यनेन ल्युट् । मेलके र्न°। केर च्यु । 

रतारथितरि लि° ३विष्णौ पुर| ““खअशोकस्तारणस्तारः" 

विष्णुख° । भात्रे ल्युट् ¦ ५तारखकरण ६ैउङ्गारणे 

. च न° “तंत्र चोौत्मतृख्यते जन्तमवतां तारणाय बै"? भा 

° १२अ | भावे युच् । तारणा अनरणप्रापखे स्त्रो 

^तारणा पारणं चे तद्वतं स्वंकाभिकम्"हरिवं०१४० 

अर | 

इच्च्चि जयेत धान्य्षाथ प्रपोडनम् । शदः भवति 

षट्टिवषेमध्ये टदे स्वभेभेदे । “अति 

सामान्य तारणे सुरवन्द्ति |“ ज्यो तु| “तारणं तदनु 

भूरिवारिदं शख्यडृदधिखदितच्च पाथिवम्" ठ० सर र्रर 

तारशि(शी) श्लौ ताथ्यं तेऽनया त-णिच्-अखि। नौकायां 

हारा वा ङ् । ङोवन्तः रकाशग्रपपलोमेदे यौजोप 

याजयोकऋंष्योमातरि तस्या अपत्यम् टञ् | तारयोय 
तदपत्ये । “तथेव च मेद्धाभागः सोऽपशगच्छःसितव्रतौ | 

याजोपयाजौ बद्धर्षौ शाग्यन्तौ परमेशिनौ | संह्िता- 

ध्ययने युक्तौ गोत्रतश्चापि काण्यपौ | तारयेयौ युक 

ख््पौ ब्राह्मणाटषिसत्तमो'” भा० अा० १६७ अ० | 

तारतण्ड ल ए°तारः शुद्धसौ क्तिकभिव शुश्वस्तण्ड् खोऽस्छ । 

धवलयवनाले राजनि) 

तारतम्य न° ` तरतमयोभावः ष्यज_ | भन्द् नाधिकत्वे “निधनं 

निधनभेतयो द्वं योस्तारतम्य विधि चक्त चेतसाम् । बोधनाय 
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विधिना विनिजता रेफ एव जयवेजयन्तिका"् द्टः। 

“शद्धो तारतम्य' नराणास्'› सटच्छक०तरतसशब्ट् उद्ा*। 

तारतार न° तारयतोति तारं तत॒प्रकारः प्रकारे दित्वम् । 

खां* तन उक्तो गौषतुतोयसिद्धिभेदे तारशब्ददशिते"ऊहः 

शब्टोऽध्ययनम्" इन्या'द्वाक्ये “अहस्तकः आगमावि- 

रोधिन्यायेनागमाथपरीन्तखम् संशय ू वैपच्चनिराकरखे- 

नोत्तर पक्व्यवस्थापनं तदिदं मननमाचच्चते ऋागनिनः | 

सा दढतीया सिदङ्धिस्तारतारचतिः' तर कौ । 

तारदी स्त्री तर्दयेव सवाय अण ङोप् | तरदीक्ते 

राजनि° तारटीति पाठान्तर तल्नार्थे | [राजनि°। 

तारपुष्य षु तारं रजतमिव, पुष्पम । कुन्द्डच्े । 

तारमात्तिक न° तारः ्यमिव माच्तिकम् उपधातमेदः। 
रजततुल्ये उपघातुभेदे । “तारमाक्चिममन्यत्त, तङ्कवे- 

दजतोपभमम् ' किद्चिद्रजतसा्ित्यात् तारमाचिकमी- 

रित् । अनुकल्मतया तख ततो इोनदणाः ख, ताः । 

न केवलं ख्ष्यथुणावत्तंन्ते तारमाक्षिके । द्रव्यान्तरस्य 

संसगात् सन्त्यन्येऽपि गुणा यतः। खात् तारमाचिकं 

स्ल्ाद तिक्त टष्यः रसायनम् । चाकृष्य वशिरुकङकुष- 

पार्ड मे हविष्ोद्रम् , अशेः शोय चयं कण्ड ̂  ति- 
दोषमपि नाशयेत् । मन्द्ानलत्व बलहानिखयां विष्ट- 

भ्भितां नेत्रगदान् सङ्गान् । तये मालां व्रणपूविकाञ्च 

करोन्य गद्ध' रजताख्यमान्तिकम्” । शोधनन्तु । “कर्कटी 

मेषण्टडःम्य, रं वेजम्बोरजे दिनम् । भावयेदातपे तीतर 

विमला शुद्धयति धर्,वस् । विमला तारमाच्चिकम् | मार 

गन्तु ̂ कुलल्यस्य कषाये ष्टा तेलेन वा पुटेत् । तेखेन 

वाऽजमूत्रेण नियते तारमाक्विकम्”” भावप्र । 

तारल ए° तरल ए अच् | तरले रिट च शब्द्ाथेचि० । 

तारवायु ए० कर्म  । च् शद युक्त पवने । 
तारविमला स्तौ तारोरजतमिव विमला । 

उपधातभेदे शब्द्ाथचिर ॥ 

तारशदिकर न° तारखख रजतसख शुद्धि" धाखन्तरयोगात् 

जातमलशु्बिङ्करोति रट | सौस्के तत्सम्पकाङ्खि 

रजतदख मलणशुब्विर्लकसिद्धा राजनि° ¦ 

तारसार ए० उपनिष्ट्वदे डपमि्छब्टे चथरम् । 
नारहार ए० तारनिभ्ि हारः । श्य् लक्ता हारे ̀ “5 - 

द्धि तोरःस्यलतार हारः" रघुः । 

तारा च््ञो तारयति रुसार्पवात् भक्तान् तृ-षिच-अच् । 

१दथमङाविद्यान्न मंते दितौयमहाविद्याभेदे |२नचले च 

तारमाच्रके 
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तत्र नन्तव्लादीनां लिद्कमेदा यथा “इस्ता स्वाती 

श्रवणा अज्लोवे उटगथिरो नपु"सि स्यात् । पुस एनवघ- 
षग्रौ लं तवस्रो स्तियः ओेषाः शधिक्टचन्द् १४००८४० 

दशयम्। “कारी तारा महाविद्या षोडशो भुवनेश्वरी 

द्त्यादि तन्न्रसा०^तारकत्वात् षदा. तारा ुखमोच्चपदा- 

यिनौ। उापत्तारिणो यद्मादपवारा ततः खता" 

बन्लषा” तच्चासनिरखा्ञः ॥ श्वुद्गदेवताभेरे ४८ हस्प तिभा- 

य्थौयाम् मेदि" । १ हषेखवानरकन्यायां वालिभाय्धोयाञ्च 

६चिड़ानामगन्धद्रव्ये क्तायाञ्च 

“ृच्ष्यतेः स वे भायाः तारां नाम यशख्िनीमू। 
जहर नरश स्वाँनवमल्याङ्किरःचतान् | स (चन्द्रः) 

याचमानो देवै तथा देविभिः सह । नेव व्यजयत् 

तारां तस्मायाङ्किरसे तदा” “ददावङ्किरिते तारां ख्य- 

सनेव पितामद्धः । तामन्तःप्रसवां ददा तारां प्राह इड 

श्यति: | अदौयायां न ति योनौ गर्म धाव्य: कथ- 

श्चन । अयोनावुत््टजत्त' वे कुमारं टश्.इनमम् । षो 

जातमाबरः 

राजनि । 

का्म्बमासाद्यं ज्वलन्तमिव पावकम् | 

स भगवान् देवानासच्तिपदपुः | ततः संथयनापन्नास्ता. 

रा्ठचुः सुरोत्तमाः | सन्यः बृद्धि छतः कख सोभ- 

ख्याय इड्ष्पतेः। ्च्छयमाना यद्ा देवैनाहसा षा- 

ध्वखाध् वा। तद् तां शप्रूमार्धः कुमारो दख्युह- 
न्तमः| तं निवार्य ततो ब्रह्मा तारां पप्रच्छ संशयम् । 
यद्बर तथ्य तदु ब्रह्हिसारे ! क्खष्तो ययम् । षा 

पाञ्जलिरूवाचेदं बरह्माणं वरद् थनेः। सोगखति महा 

क्माने कुमारं दश्, हन्तमम्" रिषं २५ र । “छुषेखा 

इदिता चेमं र च्छाविनिश्चवे । श्ौत्पातिके च पिविषे 

खवैतः परिनिष्ठिता । यदेषा साध्विति ब्रयात् कायः 

। वच्क्तसंययस् | म इ तारा भतं काञ्चदन्यधा परि- 

वर्तंते" रामा० कि २२ ० । साच पञ्चात् वालिनो 

मरणानन्तरं चपरौवभा्यं «तारया सहितः कामो सक्तः 

कपिदषरस्तद्ा"” ११अ० “अल्ला दरौपदी कुन्ती तारा 

भन्टोद्रो तथा । पञ्च कन्याः सरेच्रित्य' महापातक. 

नाशनम्" तन् खक्ञायां ५तारावलौविकर णोव्यं रच् नि- 

वासाः” मावः कनोनिकायां (“ललितनयनताराः च्ास- 

वन्न न्दु विम्बयः”' माघः | 

ताराञ्च श्विनाद्यः | व्यो त ताः तदिशेषादिक- 

चोक्तं" यथा 

“शखस्िनो भरथो चेद सत्तिका रोहिण्यो तथा | सग- 
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+भ) थे शीष तथा चादर पुनवदुकपुषकौ । चन्ञेषा च मघा 
\ 3 

पू फलगु्य्, तर फल गुनो । हस्ता चिव्रां तथा खाती 
विशाखा चातुराधिका | च्यो्ा मलं तथाषाढे पूर्व 

त्तरपदादिके। चवा च धनिष्ठा च शतभिषाद्यभा- 

द्िका। छउन्तरौदिभाद्रपदा रेवती भानि च क्र. 

मात्?" | “अश्चियमदहनकभलजगिश॒रभ्टद्दितिज्ो- 

वफशपितरः। योन्दग्य मदिनलत््वष्ण,पवनशक्राग्नि- 
भिताः । शक्रोनिक्ंतस्लोयं विश्वविरद्धौ हरिर्वच्च- 

वरुणः | अजपादोऽह्िनि भः पूषा चेतोश्वरा भानाम्" 

विशाखायाः शक्राग्न्योमि लितदेवतत्वम् अभिजितोभिनच्न- 

त्वंन अष्टाविंतिरिति तञ्च वच्यते. इति नन्तलताधिपाः 

“उखः पूमवान्का ध् बगणदत्नीगय राखि स्दभृवाना- 
दिव्यहरिब्रयं चरगणः एषश्िस्ता लघुः| चित्रा नि- 

बच्छगान्त्यभं ्टदुग ण स्तोच्छोऽ हिर नद्रयुक । भिच्रोऽग्निः 

सविशाखभः शुभकराः स्वं खल्वे गणाः।*शशाङ्तारयोः 

शुदधिर्विचाय्यां सपैकम्प्ठ। यहाणामपि सर्गेषां तच्छ 

फलदाता" चरीपतिसश्द्धये"“ताराचन्द्रबले प्राप्न दोषा-. 

खान्य भवन्तिये। ते खे विलयं यान्ति खिहिट््टा 

गजा द्व । जन्द्रसम्पत् विपत्च्तेमः प्रत्यरिः साधनो- 

बधः । भि परममिलञ्च जन्भाद्ध एनःषनः। सवे- 

भङ्गलकाव्याखि लिप जन््द्च कारमेत् | विवाटश्राद्- 

मेषज्चयानाचौरादि वजंयेत् । याल्नायां पथि बन्धनं 

शश्वविधौ स्ख नाशोभवेत् | मै न्ये मरणं तचा दनि 

यतं दाहोग्टडह्ारम्भ्े | च्वौ रोगसमागमोवद्धषिधः 

शराद्धेऽयनाथस्तया वारे बुद्धिगिनाथने युधि भयं प्रात्नो- 

त्यय जन्मे । पापाख्या त॒ लिविधा पञ्चचतर्ट्थविं्ति- 

स्ियुता । सिद्धिफलना इङ्धिकरो विनाशसन्ना क्रमात् 

कथिता" । *“जन्ाद्य कम्प ततोपि दशमं सांघातिकं 

चोडशकम् । सछद्यमटाद््शभं विनाशनः नयोविंधम् । 

आद्यान् पञ्चविषम् मानसमेवं नरः ष्डच्ः खात् । 

मनवनचनोन्धपतिः खजातिरेशाभि्ेकतैः” । जात्यच्चन्तु । 

^भपू्वालय' मानलमय्रजानां रान्तन्तु पौष्णोन सद्ोत्त- 

राखि, सपौष्णमिल पिदटेवतनच्च प्रजापतेमञ्च ठपीव- 

शानाम् । आादियहस्ताभिलजिदश्चिभानि तान्यन्यजातेः- 

प्रभविष्ण् तायास्” । (देशभं देशनासकतेम्) । ना्ोन्- 

ललाणि | “ईहारेहाथेदहानिः खाच्जन्द्् उपतापिते । 

कम्ब कर्म यां हानिः पौड़ा सनसि भानसे। मरिद 

विबन्धृनां हानिः सांचातिके तथा । षंतप्ते साख्दयिके 



तार 

नसिलण्डयाथसत्यः] वैनाशिके विनाशः स्यात् देदह 

दविणशषम्पद्स्" | नाडोनन्तत्रफनम् । ` जातिमे कृल- 

नाशः स्याद् बन्धनद्चाभिषेकमे । देशमे देगभङ्कः दयात् 

कर. रोरेवं शुभः शुभम् | यदिनाजाभिधिक्तोभवति तदाभि- 

पेचनक्भम् ध्य डद् उण ल्िक्ञाओ्यो विव रोह्िणी- 

त्यादिदेणभस् (चक्रशव्दे १२४८्ए०अतपदचक्र दग््म्) । 

ख्ग्रादिगादिकाय्य मेदः सु° चि* रक्तो यथा 

^“उत्तरान्नेयरोहहि यो भ।ख्कर ञ्च धरुवं स्यिरम्। तत्र स्थिरं 

बोजगेदान्त्याराभादिसिङकये । स्वात्याद्ये तेस्त्रीश्ि 

चन्द्रा चरं चलम् । तखित् गजाद्कारोहो वाटि 

क1गमनाद््िकम् । पुवान्नयं याम्यमच च्य ज्रं कज- 

र । तस्खित् चाताग्निशाद्यानि पिषशस्तादििध्यणि । 

विश्नाखाग्ने यमे सौम्नो मिच्रः साधारथं टतम् । तत्रा 

ग्निकाग्यनमिश्' च इघोत्सगादिसिडये । इस्ता श्चिपष्माभि- 

जिटः च्चिपः लच् युरुम्तया । तखन पगरतिज्ञानं भषा- 

शिखकलादिकम् । सटगान््यचित्ामिलज् डु मेल भ्ययु- 

स्तथा । तत्न गोताम्बरं क्रोडा सिल्काययं विभूषणम् । 

स्लेन्द्राद्रच्िभिं सोरस्तीच्छ दारुणसंनज्ञकम् | तनानि- 

चारवातोभेटाः पणशुद्माद्किम् | सलाह्िभिन्रोयमनो- 

सं भवेदरध्वाश्मादरज्यहरित्रयं प्रवम् । लियेङ्मचखं 

सत्रकरानिनला दितिज्यं छाश्चिनानोड गक चमेष'" । 

ताराङ्ृट न° दम्पयोतरिाहशुभाशुमन्नापके ज्रूटमेदे उप- 

यशब्द १२६८ ए" दशव्रम् । ^ वशव्रस्तया तारा 

योनिच्च सड्मेनकम् । गमितः भङ्टञ्च नाडो चेते 

गुणाधिकाःभसद्छर्च्ल| [भेदे तारकाक्वशब्दे दृण्यस् । 

तारात्त प तारकाच्तापरपर्यायक्रे नारकाद्रख एब देन्य 

लाराचक्र न°तन्त्नोक्तो दत्त खोयमन्तर गुभाशुभच्चानायेः चक्र 

मद तास्व््पादि् चक्रन्द 2८०६ ए°नक्तत्र चक्रो दणश्यम् । 

ताराचमन न तारायाः पूजाद्यङ्खनमाचमनस्" शा० त¬ । 

तारादेवौपजाद्ङग अआचमनमदे तञ्च मैरष्रतन्त्रो चन्त 

यवा ““तारामेदे स्त्रिभिः पौत्वा मायया चालयेत् करम् । 

ड अषौ तु द्विर्न्ख्ज्ख फट्कारः जानयेत् करम् । 
णः नाने दशौ चते नाभिवन्तःशरोभुजान् । 
कैरोचनाटिभिः, स्रा सप्रपापः प्रख्ये) ऋचस्य 

मेरवो भत्वा वर॒सरात्तां प्रपश्यति" 1 ताराभेदरिति। 

च्यत।रेकजटानोनमरम्बनोमेदः। वैरोचनाद्यस्तु। 

वैरोचन, शङ्कु, पाण्डर, पद्मनाभ नाम, मामक, 

पाणडव, तारकाःिताङ्क, यत्ानक्र, विह्नान्तक, नरा- 

[ हेरे८० | तत्य 

न्ताः, सचतुर्गुपरणव।दिनमोऽन्तकाः" ष्छानन्द्तन्त्ररुा* । 

ताराधिप ८५६०१ चन्द्रं ५३३३ हस्य तौ ४वालिवानरे५ योते 

च |“ततार ताराधिपखण्डधारी" कुमा | «“ताराधिपे 

लिनि लम्नगतेऽथ बाखखन्) ज्योऽतर | तारापतितारा- 

नाथादयोऽप्यत  ““कठोरतारापतिलाञ्कनच्छविः'"माघः। 

६ैनच्षलाधिपेषु चअश्विनोकृमारादिध् ताराशरदे दृश्यम् । 

तारापरथ ए. ताराणां पन्थाः ऋच समाः | अआकाये हला° 

तारापीड इ" ताराखामापीड़ः भूष्खमिव । चन्द्रं लिका । 

ताराप्रमाण न° अश्चिन्यादनच्तवाणां खर्पायेदट्कसंख्या- 

विश्येषे सच द° सर €<८ द्य स॒प्रयोज्नसक्रो यथा 

“भिखिगुखरकेन्द्रियानलशशिविषयगुयतु पञ्चवसु- 

पकाः | अषयेकचन्द्रभतायंवाग्निस्द्राश्चिरचद् इना: । 

भूतशतपच्चवसयो हालि'शद्धति तारकामानम् | क्रम- 

नन्तनजशदाद्े 

फलमव्दूस्दारकामितेः श्द्सत् | दिवेज्वंरख नाथो 

शोऽशन्यादटोनां कालस्तारःप्रमाग्येम | 

व्यपेरग्यख्छ वा वाचः" । 

ताराभूषा स्तौ तारा भृषा यद्धाः ¦ रातौ राजनि । 

ताराश्र एर तारो निमलः जन्न्वः ऋभ्ो मेष इव शुभ्- 

त्वात् । कपूरे राजनि । । 

तारामर्डल न° ताराष्यां मौक्तिङ्ानां मण्डलं यत्र । ईश्वर 

मण्डपमेदे शब्दरता । &ैत° | रनज्ततेमण्डले च । 

ताराखग इ* तार]्पः गः गिरः । खम गरोनचत् 

"खन्वधावन् ब्टगं रामो रदरस्ताराख्गं यथा" भा०३०२७७ 

अन“ताराद्पं गम् ताराद्छगं, परजापतिः खां ह्ितरं 

ग्छगो भत्वा जगाम तद्य रुद्रः जिसोऽच्छमत् तदेव 

सटगशिरो नन्तम्" नोलक° । “एष चैव द्गः खीमान् 

यच्च ट्व्यो नभश्वरः । भाञतौ खगो दिव्यौ नारा. 

स्टगनहोषगो” रामार छर" ४१।२|स० । 

 तारारि ए ६त° । िटमाचिक्ञे उपफथातभेदे उेमच० । 
ताराबतो ग्रो कङन्स्यराज्ञभा्थांयां मनोन्यःयन्यां जातायां 

दुगांतारभतायां कन्यायां शिवावतारचन्द्रथेखरपद्याम् । 
त्रया काल्लिकापु* ४७ अर यथा| 

7; 

मन्द्रि तद्य वधां सखव सरापगा। 

न्टपसनम !'। “पतिं पूववरं एनी राज्नस्तारावतौ सती । 

` स्यं सा पाती दी वश च चन्द्रभेखरम् | देबा 

काकृत्स्थो मार्यया साङ्ग मयनादतोऽभवत् ॥ 

सुचजेनाःय इरे भूषिता खा कङ्त्स्थजा | वधे 

` तनैव हारचिङ्धिनः 

बश्याम्तारातीतिपे, नामाकरोत् पिता काले यथोक्त 



ताकत 

केन भिधिनास राजा चन्द्रशेखरः | तारावतौं वदा 

भाया ककृत॒स्यन्टपतेः छताम् । संर न्नापयामास 

देवेभ्यो बैदिकैर्मखः'' । 

ताराषोढ़ा स्लो हत | तारापूराङ्ग 

तत््सारे तारा्रक° दणयम् | “ईति षोढ़ा च कथिता 

तारायाः खसिङ्डिदा' तन्तरस०। [ताङ्काशनब्द् दश् । 

तारिका स्त्री ताडका ङ्द्धरः । तालरषजाते मद्यभेदे। 

तारिन्-लि° तारथति त-खिच्-्िनि | {तारके | स्तियां 

डगेणः। साच देश मद्ाव्द्याञ्च रद्ितोयविद्यायाम् 

तद्गेदाः तन््रषारे उक्ता यथा "तारा चोग्रा मदो च 

वजा कालो सरस्वती | कामेच्वरो च चाखण्ड इत्यष्टौ 

तारिणी गाः च भेदान् प्रवच्छानि तारिग्ाः सर्व- 

सिडडिदान् .। येषां विज्ञानमालेख जोवन्दर, क्तो साधकः” 

५ द्व्य्, क्रमे -तासामभिधानम् | श्वङ्गदेताभेदे लिका० | 

तारुद्य ए* तरत रपत्य  गगां* यज् । तरचषे"रपत्ये । 
स््ियां लोहिता ष्फ | तासु्तवरायणो । य॒नितु 

तारुक्तत्रायण फक् । नि तदपत्यं सच गोल्रप्रव- 

रान्तगंतः। [स्त्रियां डप । 

तारण षुर्त्ती तरूणस्यापत्यम् उत्सा च्ञ । तरुणसापल्ये 

ताङ्ण्य न° तरूण्य भावः ष्यञ् । यौवने अमरः । “ख 

राज्छा गादृतारूगयाः समस्तरतकरोविद्ाः” सा° द्०|“ततः 

` सराजा तारूष्रादौरसेन बलेन चभागया०१२५ अन। 

तारेय ए° ताराया खप्व्यम् ठक अङ्ररे {बालिपुतं ।५करि- 

ष्यत्ये षर तःरोयस्तजस्ली तरुणो; ङ्गट्;" रामा० कि०२२सगः। 

२डस्पतिभाव्या यास्तारायाबन्दरजे पते बुघ च। 

ताकव त्रि तर्भीविकारः कोपधत्वात् अ । तक विकारे 

सिर कौर, [ २तकशाच्छाभिद्रो च| 

ताक ति° त्' त्ति तच्छासत्रमधीते वा ठज्। १तङबेत्तरि 

तात इण्ट एव खार्यै अण् । कशगपे ऋषौ । "प्रस्य तरसा 

रान्तः शा्धादोवोदापत्तगान् । पथद्रतां सवेलोकानां 

ता्चपुलः धासि” भुम । 

स्तौ राजनिर गौरा डे | , 

ताच्छ प° वक्तख्य गोतापत्य मगा. त्तेत्यत्र ठ्तेति पाठान्त 

रात् यञ् । १गचघरेर्गौत्रापये 'च्ियां खोहर ष्फ | 

ताच्छौययो | रगरूड्ाखजे अरूपो रेगर्ड़ ४अश्वे ५सपे 

षुस्ती° ६रसाञ्जने च भेदि" | ऽगशालचचे ८ च 

शब्टग्ण &अश्रकण् ठच्च ¦\च्यन्द्ने हेमच° | ११पवेतमेदे 

१ रसिका छयसत्तरात् संयदहषस्तद्च तच्छ 

& 

{ ३२८१ ] 

घोड्ान्यासमेदे 

२ पातालगरुड्लतायां, 

नार्तो 

चारि्टनेभिचच सेनानी प्रामगयौ "यज्ञ १५।१८।५तौच्छे - 

ऽन्रीचे, सिपि प्तौ तच्छं: वेददी° एषो । तत्र 

गरुडे (चारु ताच्छ' नभसीव भूतले" माषः “भवन्ति 

निर्षिाः सपाः यथा ताच्यख दभेनात्” पञ्चत°। 

“"त्रसतोन ताच्यांत् किल कालियेन” रचः । ^द्शरात्र- 

सपयुज्य समै" तरति किल्विषं तच्छ द्भनखपपद्यते" 

सखतः | ताचछ्रखेव दर्शनं दूरात् दशनमित्ययैः | 

सपे ““लिपदाः शिखिनस्ताच्यांखतुदं षटराः विषाखिनः?' 

[शब्द् धचि०। 

पर्वते जायते जन--ड) रसाञ्जने 

भान्भो० १ अ | 

ता््यज न, त्च 

ताच्यैष्वञ ए. ता ध्वंजोऽख | गरुड्ध्वजे ष्णौ हेमच” 

ताच्छ केतनाद्योऽप्यब । 

ताच्तैपनायक ०६त०। गरुड राजनि०्त च्छ नायाद्योऽ्यत 

ताच्प्रसव एण्नाच्छः भेलः प्रषयोऽख्  श्श्वकटत्ते राजनि° 

ताचचैपचेल न° ताच्छ भेले भवस् अण् | रसाञ्जने राजनि 

<` सिन्द तं चक्रमदेख वोजमिचुद्ध तं - केशर ताच्छंे- 

नम्'' ।"लौ हं चे मागधौ तच्छं मेलं तल्याः कायाः 

छष्णव णा स्तिला7 ख" सुखतः | 

ताच्चैपसामन् न° सामभेदे लाद्या०१६।१६ । 

ताक्प्ायण स्त्री" ठच्च ऋषेरपत्य" युवा गर्गा, इत्तेतयन 

क्तेति पाठान्तरात् यज् यूनि फक् अनातोलयुक्तेराप- 

तयष्य यदध लोपो न । त््॒भेयृ न्यपव्ये । [शन्द्रला० । 

ता्तीीं सल्ली ता्च्छख खगख प्रिया अश्च | वनलताभेरे 

ताण लि तृषशयेद्' शिवा° अण | ?तुसम्बस्विनि २्तण- 

जन्यो वद्कौ घएु०।. ^ता्ातार्खौनयं नालो्यत् 

ता्य॑त्वमताणेतवञ्च वद्धिलव्याप्यो जातिमेदः इति नव्य 

नैयायिकाः । तुखात् तिक्रयाव् स्थानादागतः अायस्थान- 

त्वात् शुख्डिका०्खण् । श्तणविक्रयद्छपाथेस्यानजे करे ति। 

ताणक लिन्स्यानि सन्त्यखिन् कण् कुक च तार्य॑ङोयास्तखत् 

भवः विल्वका०. खमालत्रख लक | तणयुक्तदेशभवे | 

ताणेकणं एस्त्लो° तणकणस्यापत्यं शिवा० च्च | तकण 

खपे रपत्यं | [नामके गला पत्ये । 

ताणीयन एसत्नौ तदे त्राप्यम् नडा० फक् | तण- 

तार््तौय लिय ततोय एष खाये अय. । ततीये "प्रथमख 

दत्तरखाङ्स्ता्तयं ततीयं सवनम्” याश्च स्रौ" १।१।४ 

ता्तोयीक लि तृतौय एव ततोव+खाथं दुक् । तृतेवे 

ताक्तंयोकं पुरारेस्तद्वतु मद्नञ्ञोषण लोचने वः मालः 

तोसःधवम् | 



ताल { ३२८२ ] ताल 

ताय लि त -कमेखि श्यत् । तरणोये | “नौता्यां' तां ५स्चिपातः ६ कङ्कणः ऽकोकिलारवः | र्रालकोलाहलो 

मदं सरत्” भा" शा० १२४६ कलो “नाव्य लि- 

लिङ्ग नौताय्यंम्" अमरः । तरे देयम् ष्यञ् । रतर- 

खाये रेषे शुलके च । ^“भाख्डपूणाखि यानःनि नायं" 

दाप्यानि सारतः" सत्तः) 

लाल ए तल एष खश । {करतले शन्द्1यचि* । ताद्यते 

तड-शआआचाते कमेणि खच डल लः। हरिताले 

र्तालोषपन्मे न° राजनि श्दुरगाँसिंहासने न° हेमच° 

तालस्बद्म् अण् त्य लुक् | ४तालफले न° अङ्कषमध्य- 

मम्ञां मिते ५परिमास्े £करास्फालने ऽङ़ंखनिः 

भितवाद्यमेदे (करताल) स्त्रो खडगच्टौ च पुर 

सेद्° €ष्ठनामख्याते इतच्तमेटे भावप्रर | 

“"पक्ष' तालफलं पित्तरक्तं शच ववद नम् । दजेर बद्ध- 

मल्रञ्च तन्द्रा $भिष्यन्द्शुक्रदम् । तालमव्जञा तु तर्षः 

किद्चिन्ाद्करो लवः। छेश्नलो वातपित्तघ्नः श्ष्ते हो भधुरः 

सरः | तालमच्जा सालफलवोजमच्छा । तालजं तख्शं 

नोयसतौव मदलन्तम् | चखण्डौभृतं तदा तत् स्यात् 

पित्तशतदातदो षत्?” भावप्र* | “तालो हादशभिलीत- 

परिण्ाहपरिश्वमेरिति" उक्गं १०लानविरेषे | श्तेन 

जारमण्डलपरिभ्वमण्यं यायत्याकालमाल्नया, क्रियते ताव- 

तौभिदादयनिस्तालाख्यः कालांथो न्यः इत्ययः। 

१ १गोतकालक्रियामाने । श्वयं खर स्यत्कालं गेयः दय- 

त्कालं विलम्बित प्यत्कालं द्रतमू स्यतृकालं न्ध्य 

मिति बोधयित" दने हसते रङुलयाङद्चनप्रवारणाक्रिया- 
भिनत्ति तव्यः गातव्यद्चोति कालक्रिययोः प्रमाणं 

नालः। इ्ट्मियत्कालं गेयमिति कलेनाङ्कल्याद्याज्ञ- 

ञ्नादिक्रियामानं ता दति यावत् | “कालद्य रखकदि- 

लिमालरादयुद्धारणनियनितख क्रियायाः परिश्छन्द्ात्मि 

कायाः परिचछेददेदसतालम्" इति सधुष, (“काकेन नरन 

गलवाद्मक्रियाणां भान" तालः ताराद्येकक्ाकमेषः 

विराभस्ताल इत्यन्य> दृत्यमरटीक्ञायां भरतः 

तच्निरस्रस्तु  मौरोरूरयोच्धंत्येन तालो बभूव । 

्रनत्यख ताण्डव गौर्यां्त्यश 

शद्डम् इति सन्ना पुर्षन्धदरत्य्य नाख्डवं नाया. 

्यलय लास्धभिति. नियनात् | ताण्डवद्याद्यातच्त- 

रेण शाद्यब्याद्यात्चरे्य च नितित्वा ताल षति 

संत्ताजातः इति"'संगीतशथाख्ो तद्य मेदा यथा ““चद्धंत् 

षट १ चार् पटः 2 श्वह्तापृलक्षस्तया | $उहृटटकः 

लया इड | 

टरङ्पिद्याधरशयचोप्रियौ । ?१पा्बतीलो चनो १२राज् 

चूडामणि {२जयच्चियौ १४बाद्काकल १५कन्द्पं १६न- 
खकरूपर १७दपणाः। १८रतिलोकनो १६भोच्पतिः 

र०खरोरदुःः >१चिंहविक्रमः। र्ग्दीपङ्ो १श्मश्लकामोदो 

र्४गजनोलञ्च २५ चञ्खुरो। २६कुहक्तो २७बविजयानन्दो 

२७ गरविक्रम रेर्टेद्धिके | रर्रङ्काभरण ३०श्रोकोत्ति 
श्१वननाजिश्२्चठं खाः । रश्शिंहनन्द्न रश्ष्नन्दीथ 
९५ चन्द्रविम्ब १६दितोयक्षाः। ३७जयमङ्ःल श्ट्मन्धव 

१९मकरन्द् ४०बिभक्घयः | ४१रतितालो ४र२वसन्ख 

४रजगभस्मो ४४ऽय मार्तिः । ४५ किशर ४६घोषौ 

च ४७हरवज्घभ४८मेरवौ४€। गतप्रत्यागतो ५०मङ्खतालो 

५१भरवमस्तकः ५२ | शरखतोकण्ठाभरणः ५शक्रोड़ा 

५४गिःसारूरेव च ।५५खक्तावलो ५६रङ्रा५७भरता-. 

नन्द्५८५ऽदितालकाः५६| सम्पक टक त्यादि ताला 
भरत संमताः) संक्तेपतो निगदिता अैषां ॐ णां 

तथा | अङ्जमाल द्रं न्नेयमेकमानं घु इतम् । 

हिमाब्नन्तु य॒र्न्नयं लिनाबन्त॒ तंतम् तले चञ्चत् 

टे चेयं यरु इन्द लचुः स्तः १ । यरलंघुः श तदेक 
भवेशधारुपटाभिषे २। गलागलगलाद्ंव षडिति 

पुलके मताः९। उड्ङके तु गमनाः४ सन्निपाते युर्भतः५। 

चतुविधः परि्नयस्तालः कड्णनामकः ६ | पूष 

ख्डणड़ः समव पिष्मद्व कथ्यते | लचत्न्कः गणौ 

पूरये खण्ड विन्दुयं गुरः । यगणस्तु समे प्रय 

स्तग्ो विषमे भवेत् । ख चदुव्क' खयत्यन्' दरविन्दु 
चत्यम् । षयत्यन' धुप ताखोऽयं कोकिकारवः ७ 

लचदन्कः स्यन्त खनयं लयं लघः | लषु्विन्ू- 

इयद्धति राजकोलाषहलाशभिषे ८। खयं हौ श्तौ 

यतर रङ्गविद्याघरः ख व॒ €| लघनि नौखिं यन खुं 

दणि लोणि यत बे। सु नहयञ्च यान्ति ख तालः 

श्ाच्चोप्रियः ° । ख्यं गरुडो विन्दुः स्तौ 
गौ श्तो पुनः | यन तालः स विन्नोयः पादेतौीलोचना- 

भिघः११। राक्चड़ामणो विन्दुलं्च विन्ट्खगौ मतौ१२। 

रगणोनो शरुषंव जयन्रोरिति कष्यते १९। अनौ 
लषचत्न्कञ्च मौ नौ द्तयुग रषः। लचतुष्कः विना- 

शब्द तालः स्याहादकाकलः १४। द्र तदयं यकार 

कन्दर्पोऽपि प्रकोन्तिंतः१५। चत्वारो शरवो यब्र चत्वार 

स्तका शपि। कष्वष्ठरा ख चत्वार तारोऽयं मलक 
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वरः १६ । विन्द्दयं ॒रुचव भवेदुयब स द्पेणः.१७ 
रतिलोके विधातव्य लचदन् गुरुहयम् १८ । अदो 

ड्य गुरुषो दानि'चज्ञचवस्ततः | चदःष्िरःता य 

सोऽयं सोचपतिमेतः १६। श्रौरङ्गसंशचके ताले भगणाह्धः 
अतौ भतौरण । िंइभिक्रमतले तु भगणो नखगाः 

खगो २१। यदतो नञ्च ञ्. तश्चैव तलेदोपकमामनि २ 

ताले ाग्ह्धिकामोरे दय खचतुट्यस् २२ लचतष्कः 

. विराभान' गजलौले प्रकोतति तमू्२४ | अश्लवलस्तु चदं य † 

विरामान्ते दूतौ लघुः २५। द्, तहन्द' भवेन्ताले कुह 
काख्े लघुहयस्२६। भवे विजयानन्द लबयन्च लघम- 

यम्२७।.वौरविक्रमताशै दुर् तौ लगौ ततः खतः ्८। 

टेङ्किका रगयेन श्यादेकेनेव रतास्परे २९। भगणो ग 

अतौ स्थातां रङ्काभरष्नामके ३० श्रीोत्ति खंत्तके ताले 

यरहन्व' सदयम् ११ । चतद्र"ता क्यदोतद्रनोगो 
वनमालिनि१२। चदठखखाभिपे ताले यग्यानन्तरः ञ्, 

९९ | भख सूनो लगौ विन्दृहयं गौ मः तस्था । 

शुः क्तो द्र तचंको शघ॒हयमथापि च | निःशब्द्' च 

चतष्कश्च तले खात् सिंदमन्द्ने१४। गो शपृ्गौ खषुः 

ञ्जत्स्ताले नन्दीश्वर भतः ५। गोष्रलौ नौ ञ्चतहन' 

चनद्रविभ्बे प्रकोततिंतम् ६ | दर तदण्ड शुकस्ते 
श्यात्त, हितौयके ७ । सक्ञारच यक्षारञ्च लयमद्गल- 

नामनि श्ट चत्वारो युरवो विन्द्षलारखक्च,ना शपि । 
विन्द्भो दथ ष्ट लाच ताले गान्वेसंननक्े १९ मकरन्द 

द्, तहश्' शवुहन्दमथो एखः ४० । धरुलषुः ्ूनचौव 

निभङ्गिः परिकोन्तिता ४१। रदयं खधदन्ध' रतिताले 

एकोक्तिं तम्४२ । वशन्तताले कर्तव्यो भगणो घगण 

स्तया४३ । जगभम्पं शुरु को विराणान्तञ्च खष्टयम् ४४। 

गञ्चतौशौद्रतौलखप्भ्,तो सारूतिनामनि४५। कविभे- 

खरे स् तः श्ून्य नगौ ल ततो लघुः8६| खचत्व्क 

विने शब्द्" यब चोषः ष च्यते &७। इरयङ्ञभताले च 

लोलो गौ च खहयमृ८ | भगणः ज्तौ गणौ गयौ 

अतौ सच मैरवे8€ | गतप्रत्यागते तलेलोमौ गौनौ 

प्रकीलितौ५० चतर्लंघु मङ्धताले विरामान्त' दर्. तदयम्५१। 

लगौ गौ भमो मगौ गय खयं जदयं एनः । नचतुष्क' 

भिना शब्द्' ताले भेरवमसके५२) सरखतोकणठाभरणे गौ 

खख दर्, तदयम् ५९} णक ण्वस्,तो यन्न कौोड़ातासः 
ख उच्यते ५४। दत्य विरामान्तं तले निःसारके 

[ ३२८३२ } 

खल्रयं स॒विरामान्' मौ पुनः खलय- 

स्र्र 

मतम् ५५ । 

ताल 

न्तेथा | श्वौ गः खयुगं गश्च यवं शक्लावली ठ सा५६। 

लगौ विन्दुदुगं गौ लौ रङ्गराजेः प्रकोपितः ५७। 
ख्यं सविरामान्त' गुर्ः ञ्, तहयं लचः। यत्र तलेषख 

विन्नयो भरतागन्द्संन्नकः ५८ श्चादिताले लष्वोक 

द्याह भरतो छनिः ५९ | भगण ञ् ताद्यन्तःसं पक - 
टक्तालके ६० एक्षाधिकषशते ताले षषटि्ठंख्यतमा इमे" 

च्य इ. तादिमाबानरेन ताच्घातनम् | “ताके निष्ान- 

हस्तः स्,तमहुचटबेह्वातमेकं सन्द्' तत्मात् हौ चचातौ 

निनद्विरष्ितो द्येदङ्गंतोऽघः। शुन्धतवात् पकता- 

खात्िति जगति एनः छतरसिद्गौ सनन्द्ा विलल' वातव्यं 

सत् लिफलततव्डिवेद्धण्दुदुलंकारम | एको घातः ष- 

ब्दो द्िकल इह शरौ शन्द्होगस्तयान्यः सोऽप्य" 
याति खौलावलयवलयितोत्तान इस्ताङ्लीभिः | ( म 
च केकमाना सशठद्यिनि रवौ चात रश्नो निनादी चात्यो 
मावाद्माजि द्र.तवपुभि कषोरङ्ग नादेन घातः" | 
संगो दार श्स्तवक्षः | 

“दादावषटस्तथा रुद्रो बह्म न्द्रतुर्दशः। दशाषतारबन्धा- 

दिन्ध्नायय' ततः परम् ।'' 

खथादटतालमेदाः । “खाः! दोलः? च्चोतिः९ चन्द्ररेखर४ 

गञ्जमं५ पद्चतालः६ दपकंऽ समतालः८।” 

शत्र रुदरतालख भेदाः | बीरविक्रमः१। विषमससद्रःर 

भरण वीरदशकः8 यङ कः५ कन्द्पेः ठाथपाश्िड़ः9 
भूवचरणट द्शकोषो९ गजेन्द्रयरः!° क्टका११।* 

अथ ब्रह्मतारमेदाः “ब्रह्म? विरामब्रह्मर् षट्कला ९ सप्रमाना४"” 

ष्वयेन्द्रतालमेदाः। ^देवकषारः! टदेवचालीश्यदगदोलार युर्- 

गन्ववः8 पञ्चाको५ इन्द्रभाषः& ।” 

खथ चह याखमेदाः ।५चिद्कताल चन्द्रमा देवभाना९ 

चङ्ंज्योतिः४ स्वगंषारः५ लमाष्टःद धराधारा७ वस 

न्तवाक्र काककला2 कोरणगब्द्ा1° ताण्ङवौ११ 

र्भघारिका)२ भाषा१९ च्द्गमावा१४।* 
केषां ख्तणादि तनापि खट सालमेददख्य रणानि यथा 

८एकतालस्ततः शून्य यगखं ताशिका परे। बद्धेति 

प्रथमः षार खाडतालः प्रकोक्तितः१। एकताशच्च 

पूज्यश्च क्रमेणापि निधा भवेत् । येषशरून्य' कलाभेे 

दोजाश्छयञ्च भवेत् थक् ९। प्रथमं बुगलं तालं 

एक एकस्तथा परे कलाभेदे गामनेषं ज्योतिख 

परिकोसतितम् ९|, चन्द्रबन्द्रस्तथा युम्मं तथा चन्द् 

सथा परे । षट् ता्ानि भवन्त्येव चन्द्गेष्र- 
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भाषितः 8 एकतालो भवेत् शरोष्ठः क्रमेणापि चतु 

यस् । ओेषम्यून्य' गञ्नञ्चु सुरेतो सनिभावषितम्५ | प्रथमं 

युगकश्ैव तत्मरं तालमेकषकस् । चबे युग्म तथा श्न्य 

पञ्चतालं प्रको्तितम् ६ । युगलं प्रधमं तालं तत्परन्त्े क - 

शयून्यकम् । रेषे च युगलं तलं पकं परिकोततिंतस्। 

शकषतालं तथा न्य क्रमेय दिविध भवेत् | येमे युग 

खताखच्च समतां भवेत् परम् ८|' 

इदूतालभेदल्छखादि ““रक्तालं तथा श्छन्यं करभे 

निवि भवेत् । तत्पर युगलं ताल इत्येव दीरविक्रमः\। 

युम्तालं तथा शन्य' तत्पर हयतालकम् । येषे च युगलं 

लालं शख्द्र विषमं ख,तम् २ । युम्भतालश्च न्यञ्च एक- 

तानञ्च तत्परे । येषेकव लिशृन्यश्र विषमे घरण 

भवेत् ९। एकतालं तथा शन्य क्रमेणापि निघा 

भवेत् । युगलं युगलं पञ्चात् सु दोरद्शकषः खतः ४। 

प्रथमभेकतालञ्च तत्परं शन्यमेककम् । योरेक लिता- 

नञ्च भग कल्य गतिर्यथा ५ | समतालं यथादृष्टं तया 

कन्द्पसंस्षितम् । समताछे भवेत् शृग्य' कन्दर्पे नास्ति, 

तत् एनः ६ । पञ्चतालात् परं ग्य ङं शपाडिडहन्त- 

भम् । अन्य ड ञ्च भवेत् रस्त संयामख यथा मतिः ७| 

रक्तां तथा शून्यः क्रभेणापि दविधा भवेत् । येचेकल 

लिताखच्च घ्र.वचरष्णभाधितसम् ८.1 शकता रकश्य- 

मित्ये व्च भवेत् क्रमात् । विरामे एकताखश्च॒वागमेदे 

दशकोधिका €। अुगलं युगलं परञ्ात् तदन्तंष्योकताल- 

कस् | शेषे च युग्म शन्यञ्च गजेन्दरयुरुभाषितम् १० 

खुम्शन्य' विरामे च एकताल भवेत् क्रते | चटका 

ष्टयानकं धीरः शङ्गोतपरिनिहितस्११ |” 
ज्मतालमेदलच्चणानि । ““जुगच्च सस्त प्रषमेकतालं 

किञ्चिदिरामे पनरेकनालम् । बद्माख्यतारच्च॒छगीत- 

मध्ये यथा कपोतो हि करोति शब्दम् १ | युन्न- 

नालं भजेदुलस्त' एकताखञ्च तत्परे | शेषे हितीवशृन्ये 

च विरामबह्मताचकम् २। प्रथमद्धोकतालद्च युन्लगन्य 

तथा परे । येपेकन्र बिताङेति षट॒कला खल् कथ्यते ९। 

च्प्रादौ युग्लः तथा युग्मः निता तथापरे शप्र 

माला भवव्योषा ब्रह्मतालानरे शुमे४। 

इन्द्रता लभेदल्षणानि ८८सविरामं तिलाश्च रकशन्न्तथा- 

परे । येमे नस्तः निताल् देवसार इतीर््यने!। हितीय- 

शृन्यः विराने भवति तच्च वितालानि । येषेख दिशन्य- 

भिव्येवं देव्वालो २। प्रथममेव बुभ्मतालं तत्मशारेक 
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शन्यविराने। शेषे लिनयताखं भवतोति सदम 

दोलेति । युम्मतालं समारभ्य पञ्चतां भवेत्तथा । 

खयह्खंञ्च तया लसतः युर गन्धं शरितः ४। चरवणद्य 
यथा धारा तथा तालो भ्हनः। पञ्चनालानरा्ोति 
पञ्चालोति प्रकोत्तिता५ सविरामं चतुतालं नितालं 
शन्यमन्ततः । भेचारम्भं यथा केका द्यन्ते इन्दरभा- 

चितः 1" 

चतुदेतालमेद्लचणानि “एकतालञ्च शम्यञ्च क्रमेण 
लितयं ततः। चेष चतुष्टयं रस्त चिद्कताल इतौग्यःते) । 
रकचन्द्रस्तया दुम्ब लाल प्रत्ये कतश्तरयसू | गेषे लोख 
च शन्यानि चन्द्रनाता भवत्परा २ | प्रथमं षट्कतालद्ख 

अन्य न्तु भवेत् क्रमात् । भेभे युग्म" तथा न्व देवमाना 
च सोव्यते| चन्द्रशन्य लिताषञ्च पिराभेण क्रनेण त॒ | 

न्य हन्तु भव्ये वमद च््योतिरिति खिति: ४। वक. 
सालान्तरयुन्लतालात् भृन्यमयं तत्मरमेकतालम् । 
कलाभिदा शृन्यभिदा समाख्या स॒ स्तगंखाराख्यनवीन- 
तालः ५। युग्नशृन्यः विरामे देवतालभिति क्रमात् । 

चमा ख्योऽन्तरे शृन्यभिति सवत भाषिनम् &। नवाम्ब् दे 

राखिनि शोघ्यानं त्था पशंवद्वद्तानभानम् । 

युग्म सलस्तं क्रमतश्च ताल शेष नितालश्च धराध- 
राया ७ । एकताल शन्यञ्च क्रमेणापि चदश्यम् । 
क्रमात्ताललयद्चेष वसन्तवायुदादृता ८ | सिरां इयं 
तालं बु्मतालं तथा परे । थेमेकत्र विनाक्च भवेत् का- 
कक्लेति सा € । नितालञ्च भवेद बस्व' तत्पर ल्व कता 
शकम् । शेषेऽपि च त्रितालब्धोत् कोरथब्द्ा प्रच्चते१५। 
युग्म दुम्मः तथा युम्भ" तालन्तवं कं भवेत् कमात् । 

चे गन्य' कलामेदे ताख्डवोति भवेत् एक ११। सविः 

रां हयं तालं युम्नगन्यञ्च तत्परम् । रेषो नतु लिता- 

चश्च हमेधारा प्रकौर्िता १२। चन्द्रशन्य विरामेख इयं 

तालं भवेत् क्रमात् । अत्यं न भवेद् बस्तः भाषारछं 

मालत्तमम् १९ अन्वङ्ंन्तु व्वितालच्च हयं तालं विरा- 
मकम् । सवङग माला विन्नोय। सङ्गता रूपि स्ैतः"१४ 
सद्खगोतदामोदरे ४स्तवकम्"! 
तालष्धोदम् उत्सा खञ् । “¶पानसं दरा्चमाधूकं खाशुर 

तालमेकषवम्" प्रा वि" एलस्योक्तं ११ मद्यभेदे न 
तालकं न° च्* तड-चञ् संन्नायां क द्य खः। इरित 

राजनि रदारकपाटरोधमयन्न्रे ( तादा) डेमच० । 
शदर्वरिकायां (अरहर) चन्द्र" खाये क ।४तले एत्रादौ 
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लाल(लि)कट ए. देशभेदे स च देशः इ सर १४ च्य. 

रखा विभागे द््िण्टाङ्गः। चथ द चिेने्ुपक्रने “का- 
लाजिनसौरिकोणताल(लि)कटाः” | 

तालकन्द् नण तालख्धव कन्द्गदख । तालमल्धास् “कलेर् 

कोविदारश्च तालकन्द्ः तथामिषम्” प्रा त वागुपएुर। 

“तालकन्द् तालमृलीोति प्रसिद्गम्”" रषु । 

लालकाभ एु° तालक्खे वाभा यद्ध । शहरितवथेँ हेम 

रतहति तरिर । 

लालकी स्रौ तालकस्छ यम् अण् डगेप् । तालजमद्यमेदे (नाडो) 

लालकेतु प° तालस्तालचिद्कितः केत्रख । भीष्मे । “तासां 

प्रसखतो भीश्नस्तानकेत॒व्यं रोचत'* भा० उ, १४९ ख०। 

सालक्तीर एतानजातं कोर भिव शुभ्डत्वात् । (ताकेर चिनि) 

शकरामेदे राजनि० | खाय क । तालक्लौरक। न्रा | 

सालगभं ए ६ त° । (तालेर मेति) तालमचव्लनि । “भष 

पित्तखगाश्चव स्तदग्ध : करिहस्तच्छिदये सतालगर्भैः" ह. 

सर ५० ख० | 

लाल ए" ताडक्क+श लः । ताङ्ङ् मूषे गब्दार्धचि 

लालचर ४० १देशभेदे २्तहं शवासिषु शतच्च.पेष ब व । 

अन्तरास्तालचराचचव चुचुपा रेणपास्तया भा 

ख १३६ च्र° | 

तालजङ्घः ए ताल एव जका यल । रेथमेरे रते शषासिष 

श्तन्न.पेष च ब०व०। “ख हे इयान् बषत्यादय तालजञ्गंख 
भारत 12” भा व° १,६ अ० | “"डहेडयानाचदावर्ता 

नीपानां जनमेजय !। बद्कलस्तालजङ्घानां क्रथाना- 

शङ्गतो वद्वुः" भा- उ° ७१ च्च° | “तालजङ्क' महा- 

चत्रमौ वे योकेन न1शितसम्''भा० अलु १५९ ख०। ४य्रह- 

भेदे (निमा खास्तालजङ्काश्च व्यादिताद्याः भयङ्कराः” 

श्त्य् पक्रमे “एते साख सततं रचन्तु मम समेतः” 

इरिवं° १६८ अ० । ^कण्ठषट्योवग्जङ्क च्च" पा अ्था- 

दयुदान्तता । [तालप्रलम्बे शन्ट्ाथचि०। 
तालजटा सनी तालब्य जटेव । तार्टचखय जटाकारे पदायै 

ताललष्वज ° तालः ध्वजोञख । बलदेवे 'सरसरत्या- 

सतटे जातं नगं तालध्वजो बलो" भा शर श्ट अ०। 

“नातिदूर ततो गत्वा नगं तालध्वजो बलो” ५५ अ०। 

“खल्ति तालध्वजा नाम नमरो बिद्थोपमेति” पद्मपु* 

्रियायोगसारोक्त रपुरोभेदे स््ली। 

तालनवमी श्री तानोपहारा नवमौ ० त° । 

प्ङ्घनवस्वां “सासि भाद्रपदे या खान्नवमौ बद्धकेतरा । 

माद्र 
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तस्यां .संपूख्य ३ इग मश्वमेघफलं लभेत्" । शंवद्धरकौ ° 

्टतगरूडुएुरा ख्व चनम् इयमेव तालनवमौ ख्याता 

तालपत्र न° ताल पल्नभिव । १कभूषणमेदे ताः | 
अभर: | &त° | तालस्य पले च | ^“कचित् विधवयेव 
च्नदक्ततालपलया" काद्० | 

तालपतिका सी तालद्ध पलभिव पतरमद्याः डीप संननायां 
कन् सखः । ताकसनीोटच्चे राजनि । 

तालपवी खौ तार पमभिव पत्रमस्य; ङोप् । मूषिकप गयाम् 
राजनि०।“खपामार्गोऽश्नगन्धा च तालपद्मौी छवचला"ुश्ुर 

तालपणे नशीः ताल ष्व खड्गखष्टिरिव पं मश्छ । 

श्छरानामद्रव्ये शब्द् च) स्त्रीत्वपक्ते पाकक्णति डगेप | 

खाच रेमधृरिकायां जटाधरः | 

तालयुष्यकं न* तालःखडगटिरिव पृष्ममदख कप् । शपपौ- 

शडरोके शब्द्र० । ६त° । र्तालटच्कृसमे च । 

तालप्रलम्ब न° तले हे प्रलम्बते प्र+लम्ब-रुच । ताच- 
इलस्य जटायाम् राजनि° । तथा ^“तालप्रलम्बञ्च भद्र 

चतरुजापडम'* राजनि° । [ब्लदेवे विका. । 

तालश्चत् ए° तालं ध्वजद््पेख विभक्तिं ष्ट-क्रिप् £ैत° | 
तालम ल एन्तालद्य ताला" महल इव । वाद्यभेदे डारा० 

तालमूली सत्रोग्तालख मलमिव मूलजखाः डयेप्। छषल्याम् । 

सला क| तालमलिक्का रदोचकन्दायायाम् । 

छसच्यास् । “तालसलो त॒ विदद्धिष्ं घलो(न निगद्यते । 

खलो मधरा उष्य वीर्योष्णा इहो गुरः । तिक्ता 

शखायनौ हन्ति गुदलान्यनिलं तथा'" “ब्रते द्ोद्रासभा- 

स्यीनि शदंकताखमलिका। अजमोदा कदम्बद्ध 

सल नागरमेव च? घछ्ु° । 

तालयन्व न~ खडतोक्तं शल्योद्धार णाथ यन्तरभेदे । 

^“ तलियन्त्रे दाद्ाङ्कले मतृस्यतालवदेकतालदितालके 

कं नासानाो णल्ानामा इरा धेमृ" सॐ । 

तालरेचनक् पए*तालेन रेचयति च° रिच-द्यु स्वार्थे क | 

नटे शब्द्र०। तालवेचनकेति तन् प।ठान्तरम् तवार्थे । 

ताललत्षण ए० तालो लचणं ध्वनोऽखखय | बलरामे हे6खर 

तालवनं न° &त | इन्द्।वनस्थ तालप्रचर वनभेदे “गो- 

बद्धं नखोत्तरतो य्ठनातौरमाच्ितम् | दद्शति ततो 

बौर रम्य ताखवन मडत्› हररिर्वंऽन्य० | र२ताल्लानां 

वने च | “खड तादवनामोष ख चकार रथव्रजान् ” 

भाग मौ ११७ खर | 

तलालष्वन्त न, ताडे करतले हन्त बन्धनमख, ताचद्धोव न्त 



तालि 

सष्ड वा | व्यजने हेमच०( पाडा) “ताखन्तेन जिं काय्यं" 
लब्धे मलयमास्ते" उद्धटः। अद्ध वायो ष्ठा यथा । 

५ निदोष्मनोवायुलेषुरः श्रकोलिं तः" भावप्र* “ताश 

इन्तमवो वायुच्तिदोषजयमो लघुः" राजनि, शन्न वाति 

वायुश्तत्पाश्च" तालडन्तानिलाधिकम्" कुमा० स्वाय कंवर 

वन्कप् वा| तालटन्तक् तनाय अमरः । 

तालव्य लि° तालनि भवः देहावयवत्वात् यत्| 

च्ाययेशध “बूव्वयशानां ताल "इत्य ्तघ वश्यभेदेषघ । 

तालाकट ए° दंिणस्य देशभेदे । तालाकटखय राजा 

चणय सोऽभिजनोऽख्य वाऽ । र्ते शवासिजने श्तन्नपे. 

| ड ऋष्यो लुक ।'^ततः शूर्पारकं चेव तालाकटम- 

चापि वा । वथेचक्रं मङ(तेजा दख्डकषांख सङ्ावलम्" 

भा० स ३० । सहरेवदच्ि ण दिग्विजये | धयभेव देशः 

ताल्- 
० 

ताककटत्वेन इ्ष० १8 ष्य°् उक्तः ताकक्टशन्दे इष्यः 

तालाख्या स्त्रो तालं तससरनिवाद्छायते चा+ष्छा चञयें 

कष्ड्रखि क | छरानाभगन्छदरव्ये शब्द्च° | [अमरः । 

तालाङ् ए* तालस्तालचिद्धितः अङ्कः ध्वजोऽखय | बलदेवे । 

तारादि ४०“ तालादिभ्योऽख् वा"पा० विकारा खथप्र्यय- 

निभिन्ते शन्द्खमद्े। स च गणः पान्गणद्धन्डक्ो यथा 

(नाजाङ्गदभि) वाहि दन्द्राछिश इन्द्राय इन्द्रायुध 

चय, ष्छामाक पीयुचा"। तालं धतः पक्षे अञ्मयटौ । 
ताल' ताक्मयं वा नद्यम् | 

तालावचर ए°ताखेनायचरति खव-चर-खच । नट निकार 

तालि स्त्लौ तलल-प्रतिष्ठायां खिच्-ष्न् । भेम्याभवकयां वा 

ङोप् । तत्राय (ताड्यात्) रष्छाते इत्ते भरतः | “व ̀  
भेभिः पवनोद्ध तराजतारोवनध्वनिः'” रषः । 

तालिका ए* तालेन करतकेन निद ततः ठक । चपेटे (चापड़) ` 

(इाननाजि) | सालो+खाये क । रतालमल्याम् सनी 
हेमच. | श्लिख्ितख निबन्धने च शब्द्रण | $चपेटे 

स्तो शब्द्र० । ५ ताश्व स्तनौ राजनि “लर 
इसन््यदय विधाय ताकल्िकाम्" काथ ५ खर । 

““छद्धाटनोयः करतालिकानां दानादिदानौ भवतीभि- 

रेषः"" नैषधम् । [भाख्छ शेगुखे च छजयपालः । 

तालित न शरा० तद्-क उख लः । १वचितपटे श्वाद्य- | 
तालिन् ए व° ब । तबेनधिंया पो कभघौयते शौनका, 

खिनि। तलोक्गाध्येढष । तादो बाद्यत्वेनाख्यद्ध इनि | 

दत्तताखे लि° शशिने परभ्वेशेवो पथेवी तालो खलो 

काज्डटः कटः" भार अहु* १७ । भिवनाोक्नौ | 

[ ३२८६ । ताल 
| 

तालिश न° च° तल्-थ न शित्वम् । पेते उणादिको० । 

ताली सी तालेन तच्चियां सेन निदं ता ण ।  ( ताड़ो ) 
ताजा तच्चरायाम् । तख-्छन्तात् खच् गौ राज्डोम् | 

(ताड्ियात्) रटचमेरे, श्तालमृर्यास्, 

(भस्खामला) ४टचभेदे राजनिर | ५अद्कषक्याम्, 

(अहर) शन्द्रला" ६तालोयपनास्छे शे, रत्माला । 
ऽताखकोहटनयन्त्रे (काटि) कुञक्जिशायाञ्च । डेमच. । 

स्नामवल्या €बयशरपादके छन्दोभेदे यथा “तादी षा. 

निदिहा। छदिष्टो भो यल"? यथा “वानी ते जानीते । 

साख्य वेद्यम्” डन्दोमञ्ज्थाम् | यद्य नारीव्यपि 

सन्नोक्रा । | 

तालीपव्र म° तारा इव पल्ममख । तालोधपले राजनि" । 
तालीश न° ताशीव रोगान् श्छति शो-ड। सखनामख्याते 

हृच्े रानि० ^तालोशं धु तिक्ष्ण श्वासकासकफा- 

निलान् । निडइन्त्यरुचिगुल् मामव ङ्किमान्द्य्षयामयान्" 
भावप्र रमूम्यामलक्यां मेदि । 

तालीशपत्र मतालीशं रोगनायक' पन' यद्य ! १खनाम- 

ख्याते दे, रभूम्यामलक्याञ्च राजनि° । 

तालीशायमोदक एचकदोक्त भोदक्भेरे यथा ““ता्ौ- 
शपत्र मरिचं नागरं पिप्पली शुभा) यथोक्संभाग- 

इद्धया त्वगेले चाद्खं भागिके | पिपपल्यद्यु्ा चाब प्रदेया 

सितथकंरा । श्वासकासारुचिह्र तपेखं पनं परम् । 

- ृतमाश्छ सङहणोरोगङ्नो ह योषच्वरापम् । दर्टीतीसार- 
कासन्न' भूदृषाताचुलोभनम् । कल्छयेदु युद्कां चेतञ्च खे" 

पकासितोपकाम् । युड्का दग्निसंयोगाच्च याद्घषतरा 

टता । पे त्तिक यायन्त्य के शुभाय वंशलो चनम्" । 
तालु न° तरन्यनेन वष्णैः त-सुष् रख छः । लिद्ख- 

न्दरियाचिष्ठाने (नेडो) श्यानमेदे। “हखतच्वाल 
निर्भिन्नः जिह्वा तल्नोपजञायते। ववो नानारको 

लन्ते जिह्धया योऽधिगम्यते भागर | “निर्भिन्न 

ताश् वर्णो चोकपाखोऽविशद्रेः। जिह्- 

यांथेन च रसान् ययाडौ प्रतिषद्यते"माग° १।६।१४८छो° 
ताखनि चेकमस्वि तश्च कपालाकारः यथोक्तः ते 

व्यख्वीनोत्दु पक्रसे (“एतानि पञ्चविधानि मवन्ति । तद्यथा 
कपालरुचकतरुणबलयनलकसं्नानि । तेषां जाहनितम्बां 

 खगरङूतालुशश्थिर स्, कपालानि अस्थिसंख्वामेदोक्नौ च. 

तनव | ताशुनि चैकमिष्व लम् । कषा महत्या परिश- 

ग्कताखव; "त्सं" । साये यादा*कन्। ताल्कमधतर सनरः। 

चमरः 



ताव 

-ताल्ता एतो तलुक्पे गे¶त्ापत्य' गगा†° यञ् । बलुक्ष- 

"जेर स्त्रियां लोह्धि° ष्क 

क्षायो । 

तालजिह् एख््ी ताल एष जिदह्धा यख | {कुन्भीरे हेम । 
तद्य जिद यून्यत्व ऽपि तालनव रखाखाद्नात्यात्वम् | 

स्त्रियां टाप् | 

तालुपाक इ° चशनोक्तं तालुगते रोगभेदे | 

ताजुगतास्तु गलश्ुरिका तन्दवं ऽपरुषो मांसकच्छ- 

भिन्त्वात् डोष | ताल्- 
प ५9 

पोश्वुद् मांससङ्ः तस्तालु पुप् टस्तालु शोषस्तालुपाक 

शोफो 
पप्रातवस्तिप्रकाशः | ठष्णाक्ासन्चाखशत् सम्मदिषो व्याधि- 

वैदः कण्ठशुरोति नान्न । योफाःस्यनस्तोददा प्र. 
पाको प्रागुक्ताभ्यां ठख्ड़किरो मतातु) शोफः स्तब्धो 

लोह्हितस्तालुदेथे रक्ताजन्नयः सोऽधषोरुग्ज्वरादयः । 

कोसदचोऽबेदनो ऽथो प्रज रा रक्रो न्ञयः 

के द्मणा धात् । पञ्चाकारः तालुमध्ये त॒ शोक विद्या- 
द्क्तादबद् प्रोक्तलिङ्गम् । दष्टः मांसः केष्रा नस् 

जच ताल्लन्तख्य मांसषङ्कातमाः| नोरूक् स्यायी कोल- 

मालः कफात्स्यान्ध दोयुक्रात् एष्य टल्तालुदेये । शोषोऽ- 

॥। दीर्यते चापि ताल श्वासो वातात्तालृशोष 

स पित्तात् । पित्त कु््यात्माकमग्यथचोर तालन्योन 

ताल पाकं कद्न्ति" तेषां ल्णान्य् क्तानि। (ष्टम् | 

तालुपप्षट ४० छतोक्त तालुगतरोगमेरे तालुषाकशब्द् 

तालुशोष इण्डइतोक्त तालु रोगभेदे तालु पाकथब्द् द्यम् । 

तालूर ए* चु° तल-बा° ऊर | चावन्त' हेम च° । 

¦ तालूषक न° तल-बा° खषक । तालुनि । “^"अचतालूषके 

श्रोणोफलके च विनिदियेत्” यान्न 

दम् भिता° । 

द्ति। “ङ्ञे्राद्गम्थां तालमनतुप्रहो दोषः 

कच्छपः 

तालूभकं कक 

तावक लिगतवेदम् युष्मद्+अख एकवचने तवकादेशः । त्वत्" , 

सभ्बल्धिनि श्तियां खगेष् | “गं तन्ते. तावकेभ्यो 

रयेभ्यः* ऋ. १।९४।११४ | «तपः क वल्धेः ! क च 

` सावकं वपुः"कुमा० ¦ [खल्बम्बन्िनि । 

तावकीन लि" तनेदम् युश्द्+खञ् एकवने तवकादेशः । 

तावच्छस् चब्ब° ताबत्+रुख्ाषंन्नत्वात् वोपसा्े+ 1 

लावन्तावतप्रजञारे “यावच्छो वै रषः चिक्र त्वा 
खपाश्थि, विकरीति ताक्च्छो वे ततप्रजायते"' ते सर 

` तावत् चव्यर तदू+बा० डवत् । {साकल्ये रेखवधौ शमाने 

$अव्वाग्णे अनर: ५ प्रशंसायाम् ६पक्चान्तरे चन्द्रलार 

{ ३२८७ | तिक 

ऽखूयाे ८खधिकारे च भेदि" € तरेष्ययेँ शब्द्ाधचि. | 
“भत्तपि तावत् ऋवकोशिकानाम्''रघुः तावत् तदेत्यथेः। 
साकल्ये ^तावतूप्रकोष्णंभिनवोपचारम्" अवधौ “वलगु' 
न खभ्भावित एव तावत्" रवुः “तावत् काक्का 

पराश्भिपयवं नतम्” मङ्ञि° | भाना्य “स्वमेव ताव् परि 
चिन्तय खयस्*" कुमा० तावत् इति मानाय «यावन्मात्र 
विचार योयं ताभन्प्रात्नभित्यधेः” मद्धि" | वधारणे 
“इन्द्र प्रस्यगमस्तावत् कारि सा सन्त॒॒चेदयः'* भाचः | 

“मा क्तारि तावत् न क्रियताभेनेत्यधंः›› भच्धि* | तत्- 
परिमाणमख तदु+वठ॒प “खा सर्वनाज्ञः"प(०। ख । १०नत्- 
परिभाणपिशिर. लि°)। 1वानय, चउद्पाने स॒पत 

स् तोदके | तावान् सर्वे वेदेष ब्राद्मण्ख विजा 
नतः?* गोता “जम्ब् दोषोऽयं तावतृप्रम7खविद्तार- 
स्तावता क्षोरोद्चिना वेतः" 

क्रियाविशेभस्पे “रोऽ याश्च॒ भुवि 
व्यलोयत ¦ गिरेखड्ध्त्वानिव तावदुद्धकः भाचः। 

च्ियां डोप “शयवतो संभवे, ् िस्तावती ट्ाद॒मडेति” 
मनुः । द्य वत्वन्तत्वात् संख्यावत् कायं" तावच्छः ता- 
वतृकः तावतिकः | 

तावतिक बि° तावता क्रौतः शंख्याल्वात् कन् “तोरि 
वा" पाग्वा इट् । तत्मरिखवता क्रते 1 पचे पभावे 
तावतृक तनाथ । = 

तावतिथ निर तावतां पूरणः डढ । ““वतोरिुक्" पा» 

इथुक् | तावतां पूरणे । “यावत् क्वाभिषेनि बेद्दम् 

ताबतियेन वज्ेखेनि" कात्या° श्रौ° १।१|९ । 

ताविष ए ®तवेखिहा"उखा०टिषच । खगांदौ तविषशन्दाये 
नविषशन्ट् उष्यम् 

तावुरि ष" दषराशौ कौपेगन्द् २२७८ ए र्यम् 1 
ताख्ुन ए" तस-बा* चनख् । शणटक्ते । तचे दम् अण । 

साञ्न तत्सम्बन्धिनि च्जियां हनेप् । ““छञ्चकाथताच्न्यो 

रसनाः?' च्यो° तर गोनिलः | “ञ्जः शरः ताद्नः 

शखस्तद्धवा रसना मेखला तासुनी'' | 

ति अव्य एति+बेहे एषो° | इतिशब्दे । ८८बडोषाचा- 

खो प्रायदित्तिरित्रस्लोति काति धिता ते. जेदेति" 

त° बा° ११।६।१,९] का प्रायचिन्तिि इति प्रश्नः | ` 
तिक गतौ भ्वा° चात्म कवेट | तेकते अतेकिट कद् 

सिच् अतितेकत् त । तितेके । [अतिकोत् । तितेक । 

तिक खा्कन्द् बभे च श्वः परण सकण सेट. तिक्ोति 

भाम ` ५।३०।२ । 

न° | 

८२३ 



तिक्त 

तिक इ* तिक-क । करिभेदे । तख गोलापत्वम् तिका० 

फिञ् । तेकायनि तद्गोलापव्ये घुस्त्रो | लद्छ तिज 

क्ितवादित्वात् इन्हे गोलप्रत्ययख लूक बद्धत्वार्ये । तिक- 

कितवाः तिककितिव्यो्गल्रापल्येष । उत्कषां चत्- 

रथ्याः ऋ । निकोय तत्छन्निलटदेणादो बि° | 

तिककितवादि ए“तिङकितवादिभ्यो इन्व "पा० चक्र इन्दं 
ब्त्वे गोलप्र्ययल्ग्नििन्त शब्द्गखे । सच गणः 

पागणद्ज्टक्तो यथा“तिक{कितवा वङ्कुरभण्डोरथाः। 

उपकलमकाः पफञ्चनरकाः वकनखगुद्परिणद्धाः 

उञककुमाः कङ्कशान्तरुखाः उत्तरशचङ्कटा कष्णालजिन- 

शष्णचन्द्राः भ्व्टककपिटाः ऋभ्निवेशदयेरकाः" । 

तिकादि इ* गोते फिञ् प्र्यनिमित्ते शन्द्सम्हे सच 

गणः पाण्गनखन्डक्लो यथा “तिक, कित, सत्ता, बाला, 

थि्डा, उरस, शाञ्च, रेन्वव, यदना, ष्य, याम्य, 

नोल, अभित, गौकल्तयु, कुड्, देवरथ, ततल, ओओरस, 

कोरव्य, भौरिक, भोलिकि, चौपयत, चेटयत, शोक 

यत, चेतयत, पाजवत, चन्द्रभस, शुभ, गङ्ख, वरेण्य, 

श्चषाजन्, खारङ्ध, वह्यका, खल्द्मका, ठष, लोमक) उदन्न) 

न्त" | “तिकादिभ्यः फिञ्" पाण्डो ५विक ष्त्येव 

मादिम्थोऽपत्य ऽये फिर ख्यात् तेकायनिः केतवायनिः । 

तिक्घ इ तेजयति तिज-ब।* क्तरि क्त । रसभेदे 

(तेन) अमरः ¦ र्पपेटकोषधौ न° हेमच, । श्छगन्धे 

भेदि० । ४कटजग्रसते एण शब्ट्च० | ५वर्खटक्ते शब्द् 

भाला | एतेषां तिक्ररसाधिकयात्तथात्वस् । £तिक्तरसः 

युक्तो अमरः | “षडिवधस्तु रसल्तन" भाषोक्तर्बद्यपि 

विक्स पाथिवदयुत्वं तथापि वायोरूपद्श्भगशादरेव पा 

धिषे तिक्तरसष्य सम्प्रप तदेतत् चते न्यद््।प यथा 

५कआाकाशषवनद्हनतोयसूजिष यथासङ्कुवूमेकोत्तरपरि- 

खङ्धाः शन्द्स्छशेख्परगन्ताः तश्मादाप्यो रसः परद्यरसं- 

. सगातमरद्यरादसहात् परस्मराचप्रनेशाञ्च सवेष सर्वेषां 

साच्चिष्यमच्छ त्वषा पककर्णत् हणम् । स खल्वाप्यो 

रसः येषभ्तशुखगां िदग्धः षोढा विभज्छते | तद्यथा । 

मरोर) लवः कटुकस्तिक्तः कथाद्रद्ति। ते च 

भृयःपरद्यरसंसर्गांन्िषाभा जिद्यने । तत भृम्यम्ब्- 

यखब।ल्यान्धुरः | भम्यम्नियुखबाड्धल््मादम्डः । 

लोयाग्नियुखवादल्याज्ञवणः | वाग्बम्निगुखबाड्धलयात्क - 

टकः वाग्बाकागगुणबरा्लया्तिक्तः । यथिव्यनिलगुण- 

बाह्कल्यात्कषाय इति | तल् सधुराम्डकवथा बातन्नाः | 

[ इरेष्ट ] तिक्त 

मधुरनिक्तकषायाः पित्तत्नाः | कट॒तिक्तकधायाः च्ञ. 

प्राः | तनन वायुरातनेवात्मा पित्तमाग्नयं ज्धश्रा 

सोस्य.दूति त णव रसाः खयोनिवदङ्खना खन्ययोनिगप्रश- 

मना । केचिदाइ्धरम्नोधोभोयत्वाच्जगतो रसा हिविधाः 

सोम्या खाम्न याच्च तम॒ मधुरतिक्ञकषायाः सौभ्याः। 

कङ्कणा श्ान्नेयाः ।  मधुराश्डलवयाः च्जिग्धा 

चरवच्च । कटुतिक्तकषाया र्का लघव | सौम्याः 

शोता आखाग्ने यासोष्णाः* । 

“सढच्छङूचखरशिधिररषुविशट्ः स्पभबष्डलभोषत्तितो' 

रिथेषतः कायति वायदोयं तद चद्यलाषवग्कपन- 

विद््चणविचारणक्ञरभिति'' | 

तिक्ञरसल्चणं तलोक्तः यथा ““यो गे चोष्त् पादयति 

रुखवेद्यं जनयति भक्तरुचिं चापादयति इरञ्च ख 

तिक्तः “नतिक्तः शोतस्त, षामृच्छांच्च र पित्तकफान् 

जयेत् । श्च्यः खयमरोचिष्णुः शयटस्तन्याखशो घनः । 

वातलोऽग्निकरो नासाशोष्यो खक्वणो लघः" । सूचयः 

न्योष वस्तु रुचिशत्मादयति । खयमरो चिष्ण्,; यथा 

निम्बः स्वयच्न रोचते । अन्य रुचिं करोति (खति- 

युक्तस्य तिक्तख ययाः) सोऽतिदुक्तः शिरः शुलमन्या- 

स्तम्भच्रमात्तिं त् | कम्मम्चच्छाश्याक्ारौ बलशुक्रच्चयपरदः" 

भावप्रण "तिक्तः पित्तकफच्छदो विष्कुटञ्वरापहः | 

"दौपनः पाचनो रुक्षः कण्ड, कमिहरो लषु"  च्ाङ्कि- 

कत०| “पित्तेन दूने रसने सितापि विक्रायते इसक्षका- 

वतक ! ? नेष छगन्धे ।“नादात॒मन्य्करिक्तभद्भ्ब् - 

तिक्तम्" रषः निक्त स॒रभि “कद् तिक्ञकभायास्तु 

सौरमेऽपि प्रकोतिताः'” केशवः मन्ध" “चुताङ़ रखाद्- 

कधायकण्ठः”' मधुरकण्ठ इत्यथः! “तद्धालिक्तं वेनगज- 

म्देवो सितं वान्तः" मेष ।““तिक्ञौ; षगन्िभिलिक्न- 

रसवद्धिश्च” मद्ि° । “तोयक्रोडानिरतयुवती ब्राखति- 

क्त मरु'द्ः'” मेष । 
तिक्तक एतिक्त+-खंन्नायां कन् ।१पटोले भरः रविरतिक्त 

(चिराना) शन्द्र° । शश्च दिरे शब्दमा० । धदृङदी- 
इच भावप्र° | एतेषां निक्ररसत्व तथात्वम् खार्थे क | 

तिक्रमे ए*तहति विःस्तरियां कापि खत भ्वम् तिक्ता 

तिक्लकन्दिका खो तिक्तः कन्दोऽ्धाः कष् कापि च्यतत्वम् | 
गन्धपल्लायां राजनि०। [गन्द्ाधचि० | 

तिक्तका स्त्री तिक्तन रसेन कायति कै-क । कट्दम्बःां 

तिक्तगश्िका क्ली तिक्तो गन्धो केशोऽपि यद्याः | वराह- 



तिक्त 

क्रान्तायाम् अभर: | तखाः सवेत तिक्तलात् तथात्वम् 

तिक्तगुच्ञा स्तो ुश्चेव तिक्ता राजदन्ता 4 करञ्म इारा० 

तिक्ताष्त न° खश्तोक्ते घृतभेदे तत्माकविधिस्तन्ोक्तो यथा 

“लिफलापटोलपि चद टद्छषककटुरोहि्ोदुरालभालाय 

आायःपपटकाद्धतेषां ददिपलिक्ान् भागान् जलद्रो 

प्रक्ष्य पादावशेधः कधायमादाय कलक्पेषयायोमानि 

मेषजान्यङ्ग पलिक्ञानि ल्रायामाणास्तेन्द्रयवचन्द्नकि- 

राततिक्तानि पिप्मर्यञ्चतानि तप्रस्यं समावाप्य 

धिपच्देतन्तिक्तकं नाम खपिः कुर विषमच्वररलमार्थ- 

पहयोदोषभोफपाणङ रोग भिसपे पण्ड एमनं चेति । 

“ब्र त् ब्र हाद्वाष्यपतपेखान्ते प्रातस्तयोल्िक्ता 

चतं प्रथस्तम्”› शु । तिक्रसपिरादयोऽष्यत्र न° । 

तिक्तण्डला सत तिक्तस्तगड लोऽन्तः शद्ध ' यदा; | पिष्प- 

ज्ञम् राजनि । 

तिक्रतुण्डी खौ कमे । कटुतम्बोरतायां राजनि | 

तिक्रतुम्बी सत्री कम्मं = कट्तम्बयाम् (तितलाउ) रलमा° । 

तिक्तदुग्ा स तिक्त इग्ध भियासो य्छाः । १चोरि्याम्) 

राजनि° । र्खषचो्याम् जटा. । 

तिक्कधातु ए" कम्म ° । पित्ते धातौ राजनि° । 

तिक्तषपत्र ए° तिक्त पलमख । (काक्रोल) १करकर्गटके | शतिक्त- 

पलक इच्चमात्े ति कम्प्र ° । रिक्तो पले न. | 

तिक्ञपर्वन् स्त्री तिक पवे सन्विर्यद्धाः | ?मन्िद्रवायाम् 

जटा०र्िलभोवच्यां श्युडच्यां भ्यद्िमधृरतायाञ्च मेदि"। 

तिक्कपुष्या खलो तिज्ञानि एष्पार्यश्धाः। (चकनादो) ¶पाठा- 

याम् राजनि । रतिक्तपुष्मके इचमान्न विर । क्रं °| 

शतिक्त एुष्प न° । 

तिक्तफल ए" तिक्तानि फलानि अद्ध । १कतकढकते (निमाल्य) 

राजनि°। श्यवतिक्तायां शब्दाय रेतिक्तफलके टश्च 

मात्रे त्रि । ४ बात्ताक्या ५बषडभुजायाञ्च सत्नोटाप् 

राजनि. | कम्प्° । ६तिक्तं फले न°। 

तिक्षभदरक ४० भद्रः करोति णिच-्.ल् तिक्तो$पि भद्रकः 

कभ्प्ं | पटोले शब्द् च | 

तिक्तमरिच ए° तिक्तः मरिच व | कतज्गत्ते राजनि । 

तिक्षधवा सी तिकः यर इन्द्रयवरखोऽस्यत्र ऋच् । 

शद्धिन्धां पारच्कारग्टहयरम् । 

तिश्षरोदह्दिणी सलौ तक्ता चतौ रोति रुह-शणिनि कमर । 

कट्कायास्(कट को) लां उ हसः | तिक्गरोह्िखिका। 

नतरां राजनि । 

{ ३२८९ ] तिघ 

तिक्घवज्ञी स्तो क्रं ° | म॒वाचतायाम् रल्लभा०। रतिक्ग 
लतामाल च । 

तिक्तवीजा स्तौ तिक्तानि दोजानियद्धाः । कट् ठन्बयराम् 
राजनि | रतिक्तवीजके इच्तमातरे लि । कम. | 
तिक्त वीजे नर । 

तिक्तशाक ° सिङ्ग: शाकोऽख । श्वर्णदर्मे, २्खदिरटके 

पत्र्न्दरटक्ते च मेदि | कञ््ं० । तिक्त शाके न०। 
तिक्तसार ए तिक्तः खारो निर्यासोऽदखध । खदिरे रन्नमा०। 

श्दौचरोद्िषटसये न रत्रमा० | शतिक्तसारके टशभाते 

ति । क्र ° | ४तिक्तो सारे अस्त्रो । 

तिज्ञा सलौ तिक्तो रसे!ऽख्यख ऋच । १कट् रो ण्यां जेदि° 
र्पाठायां रल्नभा० श्यवतिक्ताङतायां ४षडभजायां 

राजनि" ५ हिक्न्यां भावप्र | 

तिक्ताख्या स्त्री निक्तेति चआखाख्या यखाः | कट्, ठम्बयां 

राजनि" निक्ताद्खयेत्यन् । [याम् रालनि* | 

तिक्ताङ्गा सलौ तिक्तमङ्गमस्यस्छ अच्। पातालगरुषोखता- 

तिक्तिका शलौ तिक्ता खार संन्तायां वाक स्ते अत इत्वम् । 

कट् वम्बपराम् न्द् धेचि°। 
तिग हिसायाम् आस्छन्दे च भ्वा०पर सक सेट । तिग्नोति 

अतेगोत् । तितेग । “अग्नि जं मौलिगितेरत्तिःः ऋ 
१।१४१।५ । ^तिगिते निंथितेः” भा. । 

तिग्म न°लिज्ञ-भक् जख गः। ?तीच्छो खर ९तहति नि 
अमरः | ३ वलो निधण्ट्: | ^^तिश्मवीखं विधाद्धोते 

दन्द्शका मङ्गवलाः'' भा० खा० २० ख | 

तिग्मकर ए तिग्नः करः किर्ो राजयाद्यो बाख । 

र्ये लिका० । शउपराजग्रादके ऋपे च । कम्र । 

$तिन्भो करे पु°। 

तिम्मदीधिति इ* विग्ना दोधितिरद्य । तिन्नांशौ सये" । 
तिस्ममन्य्, लि° तिग्भो भन्यरख्य । {उयक्रोधके । र्थिवे 

ए "खहश्चरो नक्तचरल्लिन््मन्य्,; चछवचसः"भा 

अलु ० १७ | 

तिग्मरश्िि ए* तिस्भारश्मयोऽख । १य्ये' | २खररग्िके 

लि° । कर्मा । श्खरे रश्मौ ए° । 

तिर्मा ए तिग्मा वंशवो यद्य । {सखये जटाधरः 

५ तिग्मं शुरस्त गतः'› जयदेव । “(िम्ना एरष्किच्ड रि- 

तान्यदूरात्" भद्टिः। र्खरकजिरयके लि°। कश्मर | 

श्खरे करे पु*। [तितेच । 

ति घातने म्बा परण शङ पैट. । तिक्नोति अतेघोव् | 



तिति 

तिज तौच्छीकरणे „ चुरा० उभ° सक सेट । तेजयति ते 

खतीतिजत् त | “कुमचापमतेजयद्शुभिहिमकरः"रघः 

८तेजयित्वा व॒ तत्रेव्यम्'' राभा अर ११ स । 

“हेजिता बलदपेभ्याम्*हरि्वं०५२०८ । “सा मयोक्तेन 

तेजिता” € ६४४ ज्ञो° । तेजः । 

तिज क्षान्तौ चमायां स्वायै सन् निशाने न सन् भ्वाग्याल्र 

सकण सेट । तितिच्चते तेजते । खतितिचिष्ट अतेजि्ट । 

५आ्ागमापायिनोनित्यास्तास्ितिच्तसठ भारत!" गोता 

“हहं घुं तितिश्िष्यते" शत त्रा° १।१।२।१४ । 

“चछतिवादांल्तितिच्चेत'' मनुः “आपस्ते पादं तितिक्षन्ता- 

भवमापस्तितिितम्'” भा० शा० ८१७० ऋ* «< तिति- 

शन्ते अभिशस्ति जना नाभ" ऋ» १।१.।१। 

तिजिन ए तिज-इनच् किञ्च ! चन्द्रो ऽणा० । 

तिखिश एः तिलके कोधस् ने । “शन्यस्रोधाश्त्य तिक 

रिद्. मयोः” काल्या" श्रौ छने ““तिल्वकषस्तिणि शः” 

कवेः । 

तिश्छी श्लौ लिढति (तचो) चन्द् च । 
तित ड ४० तन-ड उ सन्वद्धं उञ इति निर्देशात् म सन्धिः 

१चालन्धाम् अमरः | रचने न° चच्नलदततः |^" चुदूच्छद्र- . 
खभोपेतं चालनं तितङ श्र तभिल्य् को रश ोवत्वमपि । 

“सक्तुमिव लितञना मन्तः" ह° १,।७१।२। “इमास च - 

भधिशत्य'' निर्० ४।९। “तित परिपवनं भवति तत- 

वदा तच्वदातिरभालतन्नभिति वा "शन्यथानिङ्श्तिरक्ता 

क्लीवलद्चोक्तम् । 

तितित्च लि° तिज-खाये सन्-अच । १ शोतोष्णादिहनदसो- 

रि. कऋधिभेदे प° तख गोलापत्य' गा यञ् 1. तै- 

-तिष्छ तद्धोलापत्ये युग्यपत्यं यअन्तस।त् पाक् । तैति- 

शपरायःण तद्ोलले युन्धपत्य इ-स्त्री. । 

तितिक स्तौ तिज-खाये खन् भावे छ । माया शोतो- 
ज दिहनदशङने "“स इनं शवेद्ःखानामप्रेतोकारपूैकम् । 

चिन्ताविकापरह्हितं खा तितिन्ला निगद्यते" विजेकच्° । 

सा खंजाताशख तारण दृूतच | तितिक्ित. च्षान्ते 

शोदरि जटाधरः 

तितिक्षु ति" तिज-खा्यै सन्-ड ।. तितिश्ञाशोले । “भानो 

दान रुपरतस्ितिशुः चद्ावान् समाहितो मूला आत. 
` न्याकाममवलोकयेत्” वेट् ° शा० ता शतिः । “अक्रोधनः 

कऋोधनेभ्यो विच्दिक्तथा तितिचतुरतिति्ो विथिः” 

भा. आर ८७ र| 

{ ३२९० ] तिथि 

तितिभ एण्तितीति भणति भण-ज। इन्द्रगोपकोटो खद्योते 
हेमच० । [ख्यां जातित्व व् ङीष । 

तितिर एस््लीः तित्तिरि+एषो०। तित्तिरिखगे राजभिर 
तितिल न° तिल-कवबारददितश्च] १नन्द्के (भान्द) सृणमये 

पात्रभेदे र्तेनिरुकरणे श्तिल पद्धट च खजयपालः 

तित्तिर एस्त्री तित्ति षति शब्द् सौति स्-बाज छ | 

(तितिर) खगभेदे शन्द्र०। स्त्रियां लातित्वात् डिष | 
कपिञ्चलास्तित्तिराञ्च कलविङ्का सर्वः” “तशादक्ता- 

दिशिष्म तल्तित्तिरास्तख्य पाण्डव !** भा० ० ठय° | 

तित्तिरि ए तित्ति षति णन्द् सौति. र-वा० डि ।(तितिर) 
खगमभदे खमरः | स्तियामभरुषदजातितवात् ^"द्तोऽमदु- 
जातेः" पार छेषप । तित्तिरिः कष्णवणेः ख्थात् स्तु 

गौरः कपिक्चलः | तित्तिरि्थंदो माङो हिक्ा- 
दोषयापडः। श्राषकासञ्वरहरसशद्रोरोऽधिवेा 
शखः" भाव०्र० | तित्तिरिष््पहणेन याज्नवल्क्य- 
बान्तयजसा खि सनिभेदे तत्कथा “भ्ेशम्पायनशिष्या 

बे चरकाध्व्ंवोऽभवन् | यञ्धेस्रड्हत्याऽ'ह्पं 
खगुरो्रं तम् । यान्नवल्क्यञच तच्छष्य खाहाङो भगवस् ! 

क्रियत् । चरितेनाल्मारा ख चरिष्येऽङ़ घडुबरम् । 

ष्व्य्क्तो शरुरप्याह कुपितो याहालं लया | चिप्राव- 

मन्त्रा शिष्येण भद्घतं त्यलाश्चिति। देवरातद्तः 

सोऽपि अर्दित्वा यङणां गणम् । ततो गतोऽथ नदे 
दढ एसतान् यजुगेणान् । यज् भि तित्तिरा भूत्वा गज्ञो- 
लु पतवाऽऽद्इः । तेत्तिरीया इति यकुः्थाखा ओरन् 
छपेशालाः| भाग° १२।६५८। 

ति्तरिष्ण, पोक्तमधोयते कष । ते न्तिरीय तित्तिरिोक्ञ- 

च्छन्दोबाह्धणाध्येटघ ब वर । तित्तिरिखा अधीता 
चण, डप् | तत्तिरो लष्णयजःशाखायां सो । 

ति्तिरीकं न° तित्तिरः पश्दाहेन जातम् वाण्पैक | तित्ति- 

रिपच्चदाद्ेन जाते चञ्चनभेदे। ` खञ्जनं तित्तिरीकञ्च 

नलद् पत्मत्मलम्" चच्° | खत्र तिन्िडोकमिति पाठा- 

न्तरम् । दग्धतिन्तिड़ोकजातेऽङ्जने इति तदर्धैः । 

- तिथ ए° तिजञ-थक्् नि° जलोपः |४वद्धौ रकामे च ि"कौ° 

शकले लिका० । पप्राहटमाले सं चिप्रला० | 

तिथि(यौ)एसत्री° अत-दूथिन् एषोन्वा ङोप् ! ?पर्चदशद 

चन्दरकलाक्रियाष््पास्च प्रतिपदादिष, अमरः >पञ्चदट्श- 

षह्यायाच। श्यं निसक्रवदिकं कालभाधकोये उक्तः यथा 

“खथ तिथयोनियन्त । तन्न॒ तिधिशन्द्स्ननोते्ग- 



तिथि [ ३२९१ ] तिथि 

चिं ष्मन्नः | सनोति विस्तारयति ब्खमानां च्ौयमाणां 

षा चन्द्रकलामेकां यः कालविशेषः सा तिथिः ¡1 यहा 

यथोक्रकलया तन्यत इति विधिः| तदुक्त सिङ्खान- 

शिरोमणौ 

खटता;” इति । एतदेवाभिप्र च स्कान्द पदयते “खमा- 

घोडशमागेन देवि ! प्रोक्ता मडका | संस्थिता परमा 

भाया देहिनां देहधारिणी । अमादिपौणमाखन्ता 

या एव शशिनः कलाः | तिथयस्ताः समाख्याताः 

घोडगैव वरानने !'' इति | अयमयं: । या महामाया 

चऋाधारद्छ्पा देहिनां देधारिणो संशयिता या मा 

चन्द्रमण्डल ोड्धभागेनः परिमिता चन्द्ररेडधारि- 

गयसानाम्त्ी भड्ाक्लेति प्रोक्ता चयोदयरद्िता नित्या 

तिथिसंज्ञिफेव । इतरा च्यपि पददश कल्ला दिवसव्यव- 

 ऋारोपयोगिन्यः च्षयोदयवत्यः पद्धुद्श तिथयो भवन्तोति 

तिथयः षोडभेवेत्यविसद्' वचनमिति । खुतिसस्ि. 

च वार्य पचनिणंय एवोद्ाहृतः ¡ ““त्छ रात्रयः परञ्च 

दश कला घ्र वेषाख षोडशो कलेति" । खप' सयत खा- 

«तन्यते कलया यसखात्तख्ात्तास्िथ्यः 

भआान्यविेषद््पेण तथिह विष्यखक्त' भवति। तत्र 

येयमभेव्युक्ता चयोदयवर्जिता भूवा भोगो का 

नद्युक्तः कालस्तिथिमाखान्यम् । यास्ववशिष्टा इद्धिच्चयो- 

पेवाः पञ्चदश कलास्ताभिविंशिष्टाः कालविभागास्तिभि- 

विपरेषाः| तासां पञ्चद्यानामेकेकां कला वङ्कयादयः 

प्रजापत्यन्ताः पञ्चदश देवताः क्रमेष्य पिवबन्ति। तत्र 

वद्धिना कला प्रयमं पयत इति प्रथमे च्यते । तया 

युक्तः कालविशेषः प्रायस्यवाचिना प्रतिपच्छ्टेनाभि- 

धीयते । णव" दितीयादीनं पञ्चदश्बन्तानां तिधीनां 

नामान्यवगन्तव्यानि । ता रताः छंष्णपच्ततिथयो 

भवन्ति| पुनश्च ताः पीताः कला अनेनैव. क्रमेण तत्तत् 

पादवङ्कया दिदेवताभ्यो निगेत्य चन्द्रमण्डलं पूरयन्ति । 

ताभियुक्ताः कालविगरेषाः शुक्कपच्चगवाः प्रतिषदाद्या- 

स्तिथयो भवन्ति | वद्कादिरेवतानां कलापान' सोमो- 

त्यत्तौ पडते । तथा “प्रथमां पिबते वद्किद्वितौयां 

पिवते रविः] विश्वो देवास्तुनौयान्तु चतुर्थीं ' सल्लिला- 

धिषः। पञ्चभी त॒ वष्ट्कारः षष्ठीं पिवति वासवः। 

स॒प्रमीख्षयो दिव्या. अश्मीमजरएकपात् | नवमीं 

सब्णपच्स्य यमः प्राञ्चाति वै कलाम् | दशं पवते 

वायुः पिवन्येकादशोषमा। इदृशी पितरः स्वे 

ससं प्राश्नन्ति भागः| त्रयोद्गों धनाध्यक्षः कुषिरः 

१०२ वा०्भाग थे. ८२४ 

चतथ पशुपतिः पञ्चदशी प्रजा 
पतिः 1 निपौतः कलया ेषञन्द्रमा न प्रकाशते} कला- 

पिते कलाम् | 

घोडथिका यासा. त्वपः प्रविशते सटा। अमायान्तु सदा 

सोम खौषधोः प्रतिपद्यते! तमोषशिगतंः मावः पिब- 
न्यम्बगतञ्च यत् । ततृक्तौरमद्धतं भूत्वा मन्त्रपूतं 
दिजानिभिः | तमम्निष यन्न पुनराप्यायते शशौ । 

दिने दिने कलाषड्धिः पौखमाखान्तु परयेते” । ज्धोतिः- 

शास्त्रे त॒ शिद्धानशिरोमण्णिकारेण तिथिरेबं प्रद््िंता। 

-खकांद्िनिद्तः प्राचीं यद्या्यहरहः शी । ` ̀ 
तञ्चन्द्रमानमंभेसतु ज्ञेया हादथभिस्तियिरिति” । ` अय 

सथः। द्व्य मर्डनस्य यधःप्रदेशव्तषुँं शोघ्गामी 

चन्द्र जङ्घं प्रदेशवत्ती मन्द्गामो ख्व्यंस्तया सति सयो- 

गेतिविेषवशात् दँ चनद्रमणड़लमन्यु नमनत्तिरिकत' 
ख्यं मण्डलद्धाधोभागे व्यवसितः भवति तदा खय. 

रश्सिभिः सालय नाभिभ्तत्वान्द्रमण्डलमष्दपि न 

दश्यते | उपरितने शीघ्रगत्या श्धव्यांदधिनिःष्टतः शशो 

प्राचो याति। विंशदशोषरेतराथौ दादथनिरंनः छं- 

खक्ञ्म गच्छति| तथा चन्द्र पञ्चदशसु भागिष प्रथम- 

भामो दर्धनयोग्यो भववि। सोऽयं भागः प्रथमकलेत्य- 

भिधौयते। वत्कनाजिष्मतिपरिभितः कालः प्रति- 

पत्तिथिभेवति } एव" दितोया दितिधिष्ववगन्तव्यमिति । 

नदेतदिष्ण् धर्मोत्तरे विग्प्रटममिड्धितम् “चन्द्रा 
गत्या कालख परिच्छदो यदा भवेत् । तदा तयोः. 

परवच्छामि गतिमाच्ि्य निखयम् । भगेन समस 

क्षया इदेश राशयः | बिंथांशश्च तया राणेमांग 

दत्यभिधौयते | आदिन्याद्धिपयदस्तु भागहाद्शकं यदा । 

चन्द्रमाः खात्तदा रास} तियिरित्यभिधीयते*श्ति । सयं 

हाद्षभिमानेः खं शङ्क्कितवतो प्रथमा चन्द्रकला टङ्ग 

इयोपेतद्धच्छमरेखाकारा भक्लमोष्दुपयाति । उन्तरो- 

त्तरदिनेष् व्य मरड़लविप्रकपतारतम्यादशारेख शोक्ता- 

छपच्षीयते । अनयेव रो्या सचिकर्ष तारतम्येन ननैच- 

कत्वखपचौोयते । तदेतदुक्तं शिद्धन्तशिरोमण्यौ “उच 

चयष्पयाति शौक्लभिन्दोखू्यजत एनं त्रजतश्च मेच- 

` कत्वम् । जलमयमख्डलख्य गोलकत्वात् प्रभवति तोच्छ- 

विधाणद्छपताऽखे ति" । गा चन्द्रमसो्यौ सचनिकपेविप्रजर्णौ 

तयोरवसानं दभेपूखिं मयोः सम्पद्यते । तदाह गोभिलः. 

“यः परो विप्रकषेः र्या चन्द्रमसोः सा प्मौर्णमासो। 

यः परः सन्निकषेः साऽमावाख्येति'' नन्वत्र चन्द्रकलानां 



तथि { ३२९२ ] 

सख्यं पवेथनि्ममौ प्रतोयते सोभोत्यत्तो तु वङ्कयादिरदेष- 

ताश्च । नायं दोषः अखद्ा दिदभेनापेच्चया च्योतिःशाख्तरखख 

प्र्त्तत्वात् । सोमोत्परत्तौ तु वद्कयादिदेवतानां तत्तत्कला- 

प्रयुक्ता ठ्चिविव्चिता। यदि खये प्रगेशनिर्गमौ 

यद्वा वज्कपादिदेवताच्च); सञथापि कलाप्रयुक्ता एव 

नल खावनदिनेषु सोरदिव्सेषु च 

निखयषपेच्य चान्द्रतिथिष्वेव कुतो नि्षयोद्यम इति 

चेत् । सन्दे हसद्धावादिति ब्र.मः। न खलु सौरसावना- 

दिदिवख्योः सन्द इषद्धावोऽच्ि नियतपरिमाणत्वात् ॥ 

तञ्च बह्मखिङधान्तेऽभिह्ितम् “सावनं खाद्होरात्ः 

खटयादोदयाद्रवेः । रवे 'शस्तु रश्च थ स्ियिखम्प्नौग 

रेन्द्वसिति" | णकञ्िन् राशौ यावन्त कालं रवि- 

बे्तेते तावतः काचद्य लिंथो योऽयमंशः स सौरो दिवसः 

तिथिरेका कला तह्सन्भोग इन्दोयावता कालेन निष्मद्यते 

तदेन्द्व" दिनम् | न चात्र सौरसावनयोरिव चान्द्रोऽपि 

दिने सन्दे हाभावः शङ्नौयः छासष्टद्धिवथेन सन्टेह- 

सद्भावात् | छासष्द्धौ च गगण द्थिते “खँ 

दपस्तया हंखस्तिदिध तियिलक्चणम् । धर्मांधभवशा- 

देवं ति थिस्त्न धा विवक्षितेति” । खवा समलतिथिः। दषा 

उद्धियुक्ता डिख्वापकच्चययुक्ता। तख्येतख्य ल विध्यख विप- 

रिवतेनविशेषेख तिथिः संपूर्णौ खगा चेति देविध्य- 

मापद्यते | तन्न संपूर्णां खन्द्एराखे दिता ^प्रतिपत्- 

प्रश्टतवः खवा उद्वादोदयाद्रवेः। क्षपू्णीं इति 

प्रतिपद्ादितिययः | 

विख्याता हरिवासरवजिताः'” इति | हरिवासर एका- 

दथो। यातु नोक्तलच्णा खा स्वख्डतिथिः। तव 

संपूशायां विधिनिषेधयोनांखि सन्देहः । खणडतिथौ 
ठ विधिनिषेधव्यवस्यामाङ गाम्यः। “जनिभित्तं काल- 

सादाय हत्तिर्विधिनिषेधयोः| विषिःपृच्यतिथौ तन 

निषेधः काल माल्रके | तिथीनां पृच्छता नाम कमांचदान-- 

योग्यता । निषेधस्तु निहच््यासा कालमाब्रमपेच्तते"दति । 

एवञ्च सति खण्डतिथौ पृच्यत्व' निखेतव्य' भवति । 

तन्न॒ प्रतिपदमारभ्य पञ्चशश्यन्ता्िथयः कऋमेष्य 

नि खधन्ते ।* < 

कासाधवोययन्द विस्तरोदव्यः | कारिकाभिख 

माधवेन तत्त्तिचिभेदेष सखण्ड वियेषरा इता त्रसङ्खाग- 

तभासादिनिष््प्यपूवेकं द्चिता यथा 

“व्याख्याय माधवाचायो धमात् पाराशरागघ । ˆतदत- 

शानक नियं वक् ख्यः} अर्थोऽदुक्रस्यते 

च्कशंक्रान्तावेकव्ं हौ चेत 'सप॑सखादिमः। 

 दिसंकरान्तः स चाहपतिरुत्तकः | एतौ त्याज्यौ निवा 

तिथि 

ज्लोकेरखिलो निषेनौभितः | तावतेवादुतिशादर्भिःघ- 

न्देहः प्रवतेताम् | ततो भोमांद्चन्तद्य समा 
धानाय तत् नः | विवरिष््रो यथान्यायं खुतिश्धति 

वचोवच्लात् । पञ्च प्रकरणान्यत्र तेषुपोडातथत्ससौ । 
प्रतिपच्छि्टतिथयो नच्चव्रादिरिति क्रमः| {उपोद्धात 

कालसत्त्व तञ्च नियययोग्यता। शशरो नित्यका- 
लात्मा चिन्तनोयः ख कम्रं | जन्यक्षाचेऽवदहरत 
खततमे त्वयम् । अग्दायनत्् माचा पक्चः प्रकर 
श्ान्तरो २। श्वद्ः पञ्चविधखन्द्रो व्रतादौ तिलका- 

दिके। चजन्म्ादिव्रते सौरो गोसलादिष्र सावनः | 
लयोष्याचायं हेवादौ विकलन निजेच्छया । आआडुदावे 
ठ नाच्चललो वाहख्न्योऽधिवतृघरः) चन्द्रां प्रभवादीनां 
पञ्चके पञ्चके बुगम्। संपरोद्ाद्ग्वि्य छन् द पूर्वासु 

बद्धराः । तिदो यवो बद््रधान्ये रजर्तं दौयतेऽब ठ् । 
खपे कम्माखि शान्ते च स्लोऽयने दचिणोत्तरे । वसन्ता - 
द्युतवो हा चनन्द्राः सौराच् चान्द्रकाः। चेबाद्या 
छव मोनाद्या मेषाद्या वा विवखतः | तेष्वाधागादय- 

स्तदत् घणमत्ति व्रतपूजनम् । भाखास्तु सावनः सौर- 
खन्द्रो नातव इमौ | दशाननः पूिमानो वा चा- 

नद्रोऽसौ विप्रपेष्ययोः। शौरोरान्तः सावनस्ु यन्न 
च्योतिषिके परः । सावादिमाशमेदेष् तिलदानाद्यः 

ख्टताः । चान्द्रोऽधिभासोऽसंक्रान्तः सोन्त्मेवति चोत्तरे । 

च्यमासो 

हादौ खंसपांहपतो उभौ । शद्धो रोते तथा आत्ते" 

भलमासो पिविच्ते | काम्यारम्भः ततृसभाश्चि' मलमासे 

विवंयेत् । श्ारब्ध' मरमासात् पाक्रच्छरसनादिकं | 

च यत् । तत्समाप्य सावनख्ध साखद्यानतिलङ्कुनात् । 

आरम्भ सुमाप्रेख मध्ये चेत् खात् मलिन्ञ्, चः प्रदत्त- 

भख्िलं काम्य तद्ादुष्ेयभेव त॒ । कारौ्यदि दढ यत् 

काम्य" तस्ारम्भसलापने | कायंकाच्विलम्बद्य प्रतौ- | 

च्चाया सस्पवात् | खनन्वगतिकं नित्यमग्निो- 

लादि न व्वजञेत् | गल्यन्तरबुतं नित शोमयागादि 

वर्जयेत् | गति यङणल्ञानं लाते ष्टि,गे तिसंबुतम् । 

इवं नेमित्तिकं तद्य ॒व्यव्दा नित्यवन््ता । शुद्धभास 

खतानां स्यानूसङिने प्रथमाव्दिकम् | भलमासदता- 
मान्तु भले खाद्ाविदक्ञान्तरम् । देने ष्यः शक्ञपचः 

ष्णः पिल विशिष्यते नतीवे द॒ श्प्रकरणे 



तिधि ठ { ३२९३ ] 

षिता प्रतिपरसिथिः। प्रतिपन्ना श्िन्नया चन्द्र 

प्रथमा कला | श्ुक्तापकते विेदनन्द्र जष्णपक्ते विनिः- 

रेत् । शुद्धा विद्धा तिथिः शुद्धा इोनातिथ्यान्ययाहनि । 

उद्ये पूया तिथ्या विध्यते लिष््तंकेः । सायन्त तर 

या तद्वन्नयु.नया ठ न विध्यते । बेध्यापि विहततैव 

न न्य.ना वेघमङेति। शुडायां नास्तिसन्देहो देवे पित्रे 

व कर्म्म | उपवासद्धौकभक्तं नक्तं चायाचितं 

तस् । दानद षष्डिधं दैवं करमादन वितिच्यते | एकोदिष्ट 

पार्यञ्च पित्व हिवधभीर्यते। शुक्प्र टथेविद्धा 

कष्णे विद्धा दितीययः 4. उपोषयरा प्रतिपच्छकं श्ख्या 

स्छाद्ापराद्भिको | तदभात्रे त सूवाह्व्यापिनो परिः 

ग्टहयानास् | प्रातःसंगवमध्याद्कापराद्हाः सायसि- 

त्यसौ | अल्राङ्कां पञ्चवा भागो सख्यो हित्वादिभागतः। 

अभावेऽपि प्रतिपदः संकल्यः प्रातरिषरते । तिथिच्िया- 

मतोऽ्वाक् चेत् तिष्यन्ते पारख भवेत् | बद्ध, तृसवं ष्व 

पू दुरुपवासषद्ाचरेत् । छखतिथ्यन्तराये त॒ तिधिच्े- 

्ोऽपि ग्टद्वाम् | शद्धाऽचिकषा ठ रष्णापि पूया संपृ्ति- 

ज्खंभवात् । खड्ीतव्या त्वेक्रभक्तं सध्याङ्व्यापिनो तिथिः। 

परेद्युरोव पूेयुरेष व्याप्निदिमदये । नोभवलोभयनां शे 
सखाञ्वः वेषस्यनित्यणो | ष्ट् पचचास्तेषु चेकेजव्याप्तौ 

सवात्र ग्टड्यतामू | हिनहयेऽपि तदुव्याप्नावव्याप्नौ चेक- 

देशतः । समव्या्तौ च पूर्वैव वैषम्ये त्वधिकेषय्रताम् । 

अण्या ङ्गखेकभक्तस्य काकश्लद्ुगहसारतः । उपवास 

प्रतिनिेस्तिथिः स्याइपवाखवत् । प्रदोव्यापिनौ नक्त 

तिधिरव्या्चिदिनदये। अव्याघनिर्वाधवांगेन व्याश्चिः खात् 

` सर्वघोत्तरा | खौरनक्त त॒ सायाद्कव्यापिनी न प्रदो- 

घगा | चयते त॒ तिथयः सौकार्ययाः उपवासवत् | 

सोट्यनिषडइत्तयां कृयांहानं व्रतानि च। उभयत्र 

तथात्वे ठ पूरक स्तदहशितिः । परत्रौव तथात्व चेत् 

पूवां माहा तिथिच्ये। तिधेः साभ्य च ङ्गौ च 

ग्टहवतां तिथिरूत्तरा । सखद चक्देथद्य व्याप्रौ पूर्वैव 

ग्टह्वृताम् । एकोहिष्ट ठ मध्याङ्युक्ता ख्यादेकमत्ता 
वत् । एकदेथे खमव्याप्नौ चये पूर्वाऽन्यथोत्तरा । कृतपाद्य 

पराद्ख व्याश्चिरायदिक उत्तमा | तद्भावेऽपराह्हख 

व्यापिका ग्टद्यतां नियिः। क्षये पूर्वात्तरा दधौ व्या्भिषे- 

दषराहणयोः । न खादातियिगौ इद्धिचयावद्खं तियेसतु 

सौ | साम्ये सद्धं तियेखांद्या परदिद्धिव दद्धिवत् | न 

.य्यपराश्यो' चेत् पूवां यार् क्ञतपो इवा | वेष- 

तिथि 

म्ये सोकटेणख्य व्याप्नौ याद्या म्न्वतः। साम्येन चेत् च्चये 

पूवां परा खाद, दिसास्ययोः । डद्धिखाग्यत्तया म्रद 

तिथिमा नोह्खगा इह | ४दितीयाद्यासतु पप्रान्तास्तुखं - 

प्रकरणोदिताः। सद्धारणोयः सामान्यतिथिष् प्रति- 

पञ्नयः। कचित् कचिद्दिशेषोऽच्ति सोऽयमवाभिधीयते । 

पूर्तौ प्रातः परेदुच्खिखहत्तगा । सा हितोया 
परोपोष्या पूवेषिद्धा ततोऽन्यथा | रम्भ्राटतीया पर 

ख्ादुत्तरा स्याट् ब्रतान्तरे। परेऽद्कि नास्तिचेत् पूवै- 

विद्भाष्यस्तु बतान्तरे । छते मातरचन्व ऽपि दिने गौरो- 

तरतं परे) शृद्धाधिकायामप्येवं गखणयोगप्रशंसनात् | 

चतथींत् परोपोध्या गखनाघव्रतद् त | मध्याद्व्या - 

मिनी पञ्चा तदनच्नागचत्व्यपि। परोदुरेव मध्याह्- 

व्याप्नौ विघ्नस्य सोत्तरा) अन्यधा पूमैविेष मादयोग- 

प्रश्तितः। पेदयुरोव तहराप्नौ पृथां सपेभ्रिया तिचिः। 

नो चेत् सपद्य पञ्चम्या योगेऽलन्तः प्रश्डते। गौर्यः 

शुद्धाजयायुक्ता, नागविद्धा निषिड्धगते। सर्वत्र पञ्चमी पूवा 

माद्या स्कन्दते परा। नागविद्धाख्कन्द्ष्टोखा निषिद्धा 

व्रतान्ते । छन्तरखा अलाभे ठ नागव्द्ापि ग्टह्यताम् । 

विनाशाद्वा परेऽभावात् नागविद्धा न दोष्डत् | सश्प्रमो 

मैवि्गव बतेषु निखिलेष्वपि | अलाभे पृवेविद्वायाः पर- 

विद्धापि ष्टद्यताम् | बतसाल्रे ऽमो ष्णा पूवां शुका 

सी परा | दूवांदमौ त शुक्तापि पूवेषिद्धा विधौयते। 

पक्चदयेऽपय तरेव भिवशक्तिम होल्ये । ज्ये ठच्ेयोगे पूव 

य्राद्या च्य ्टाव्रते तिथिः । मध्थाङ्कादूह्खं शक्तं चेत् परे - 

द्युः सा प्रणयते । च्य ठच्तभाहवाराभ्वां युक्ता्म्पति- 

इलंभा । जयन्तयाख्य' जतं भिन्न कष्णजन्माटमीव्रतात् । 

शुद्धा च सप्रमो व्िङ्धिव्येवः-जन््ा्टमो दिधा। सप्तमो 

चेद्धिशोथातृप्राग्विद्धा शुद्धान्यथा भवेत् | शुद्धायां नालि 

खन्द टो विद्धा च लिविघेव्यते । निशोययोगः पूर्वेदय्,: 

परेदुवा इयोखन | पूव प्रथमे परे परवोत्तरपच्चयोः। 

व्य्टमो रोहिणो शुद्धा लयनीसा वचदविंधा | शएडा 

शरुद्धाधिकेत्येव' विद्धाविद्धापिकेति चख । शडायामपि 

विद्धायां न अम्भाव्योत्तरा तिधिः। शुङद्धाधिकायां 

योगः द्धारेकस्सिन्वा दिगिहये | नैकयोगेऽस्ि सन्द्ष्ो 

दियोगे प्रथमं दिनम् । षदा निशोये पश्चादेव त्तमो 

मध्यमोऽधघमः । योगद्िघापि परवेद; सम्प येत्वाडुपो- 

षणम् |. विद्खाधिकायामष्यकदनयोगे स ग्टह्ाताम्। 

इयोर्योग स्तिधा भिन्नो निशोये इत्तिभेदतः। तह,चि- 
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दिन रक्किच् भयोरननयोरिति । रक्ञिखेत् तिनं 

स्यात् पक्लयोरन्ययोः परा । बुधे शोभे जयन्ती चेदारे 

निष्य. योहं योरग्ते रक्षणं वारयां 

भवेत् | रएक्खान्ते नष्यनं खाइुक्छवान्ते ऽध श्टतम् । 

यस्खिन् वरं जयन्त्याख्यो योगो जन््रा्टमो तदा । अन्त- 

भता जयन्त्यां ख्याटच्तयोगप्रशस्तितः 

नवस्री पेविद्धव पक्चयोखभयोरपि । सध्याङ्क रामनवमो 

पनभ्सुसमन्विता | याद्या नेवादमोयुक्ता सनच्चनापि वे 

सातिफलेप्रदा | 

ष्णरैः । ष्णा पर्वीत्तरा शक्ता दथस्येव व्यवस्थिता | जय- 

न्तोजतवच्चित्य' काम्य चेकादशीबतम् | अरूणोद्यतेषोऽनल 
वेधः द्र्यदये तथा । उक्तौ दौ दथमबेधौ वैष्णव 

खारतयोः क्रमात् । कलाकाषादिषेधोऽपि याद्योऽत्र लि- 

खहतेवत् । वैखानसान्यागमोक्तदीचां प्राप्नो हि वै- 

ष्वः ¦ विद्धा त्याज्या वैष्णमेन शुड़ाप्याधिक्यसन्भ्रवे। एका- 

दशौ दादश वाधिक्ता चेतृन्यज्तां दिन् । पुष" त्याज्य 

छत्तर" स्यादिति बैव्णनिखयः । एकादशो दादशो चेत्य् - 

भयं वद्खते यदा) तद्! पूबेदिनं त्याज्य आतस्य" 

परः दिनम् । एकाद्शोमावरढद्ौ ग्टह्हियत्योध्यं वस्वितिः। 

उपोषय्रा म्टड््िभिः पूर्वाः यतिभिस्तृत्तरा तिथिः | दा- 

दथोमावृद्ौ त॒ शड्ाविद्धे व्यवसिते | शुद्धा पर्व 

न्तरा विद्धा खातंनिष्येय दैडशः। श्रव्रेन युता चेत् 

ख्यादुदादेशौ सा हि वेष्णवेः । आर्हेदोपोष्ोया खात्- 

त्यजेदेकादश तद् | उपवासव्रताद्न्यव्रते सादं रुरवः 
सप्रभिदं यमोविड्धाभेताचेकादभी त्यजेत् । इादशो प 

विद्धेव निखिलेषु त्रतेष्वपि । शुक्ललयोद्थौ पूवां परा 

कणनयोदशो | अलाभे सापि पूर्वैव पराऽनङ्ग्रयोदशो । 

या शक्ता ग्ट्ड्यते पूव ग्टह्यतां सापराह्िखको। 
चेष्ट् सरा शला. पूवां शष्ण चतुद ो । उदये दिखदू- 

ततापि याहयराननतब्रते तियिः। शुक्कापि रातियुक्ता 

खाद ल्रावमासयोः । शका सवाप पूवव यदि श्वा- 

दापराह्िषको | प्रदसे वा निशौघे वा इयो्ां याचति 

खा भवेत् | शिवरानित्रते तत्र वयोः सत्ता एशखते ।- 

 तदभाजे निशोधेकब्याप्नापि परिम्डह्रताम् } तखा चास 

मवे याह्या प्रदोधव्यापिनो विचिः} तिश्यन्ते पारणं 

यामवयादर्वाकं कमापे अन्यया पारखं प्रातरन्य- 

` तिष्छुपवाश्वत् \ देविद्धवे संविल्लोत्रते पञ्चदथो तिथिः 

 नाद्योऽ्टादथ मूतद्छ ख्ख तत्रे परो$नि । व्रतान्तराणि 

खवाखि परेऽन्ये व खेदा ¦ चाद्ग ऽपराइणकालीनो द्ये 

` ्ान्दोक्तेः “शुक्ला 

तिथि 

ष्यावदिकवन्धतः। दिनदयेऽष्यकदेथदततौ पाह्य 
भडकस्वतः। वलयत्ठं ॒चेदेकदेशक्ये प्ऽन्ययो तराः । 

संतृस््व्याप्रौ दयोरङ्को दत्तरस्तियिषटद्धितः | साग्ननम्नि-- 

व्यवस्था खाच्न चेत् ख्थादपरा हयोः । पूक्द्य. सा- 

ग्निः कगौ इत्तरोदुनिरग्निकः । पवेप्रतिषदोः सन्विसे-" 

ध्याह्क वा ततः रा । अन्वाधानं पृतदिने यागः 

शन्विदिने भवेत् । । जड" सध्याह्कतः सन्धा वन्वाधानं 

ठ तद्दिने । द्ि परदिने कययादन्यो वाजसनेयिनः । 

यस्तु वाज्ञसनेयौ खाद्य खन्धिदिनात् एुरा । न काष- - 

न्वाह््ितिः जन्तु खदा सन्धिदिने हि सा| श्चेत् 

सक्षारं प्रा्रेदवत्तनादरवेः। सा ` पौ मासौ विन्नेया 
सद्यस्कालदिघौ तिधिः । द्धिः प्रतिषदोयालि तदङ्ग" 

पर्वस्व छियेत् । चयखाङ्ग` तथा त्वा सन्विरनिचो- 
यतां तद् । वौधायनमते दथंश्राङ्ध चेदिरविचिष्यते। 

दितौया निखा चेत् प्रतिपद् चापराद्छिकी । अन्वा- 

धानं चतरदृश्यां दथखान्तेऽपि वर्तयेत् । द्थेच्राद' तथा 

क्यं मिति बौघायनोदितस् । ्टयादिषिलतिः- सँ 

पर्य्टेवेति निरख॑यः”° ५प्रकरखे नच्तनिखंयो विद्र 
भयान्न दशितः | 

दशांदिश्राद्गऽन्यव चोक्तः यथा 

“द यत्पर इषं स्युशति स दिवसः चराङ्गकालोह- 
योषे द्यव्रानद्धो यदासौ यदि मवति समः च्षौयभाखे 

त पूर्वः। इडधौ सास्य त्वनभ्ने यु वति्टष्लयोच्च श 

एवाह्िताग्नः पूर्य ज्ञ कापराहशं स्यति कृत 

पसंस्यशेतोऽयं विधिः खात् । सायन्तन्यपरत्, चे, - 

ततिधिः सेवाव्दिके भार्कि याह्यासा इयरपराहय- | 

यो्यदि तदा यलाधिका सामता) तद्या चदुमयाप- 

रारभे पूवां न चेत् सङ्गये परैव विमु हततेगास्त- 

समये नो चेत् परंबोचिता'' | 

तिधिविेषलन्य खण्ड ति धिभिभे षय इ णं तत्तच्छनरे उक्त * 

ब्च्रते च | तिधिवक्तवादौ श्यम् । 

प्रतिषद्ातियिविशेषाखाष्ठमयदिनव्याप्रपदौ नियः 

निखवसिश्धौ दितो यथा 

शुक्तप्रतिपद्पराहइव्यापित्व पूवां साद्या चुभ्बग- 

क्यात् प्रतिषल्बम्म् खो कायां या भेदापराह्खिकोति” 

ख्यात् प्रतिपर्तियिः प्रय्तञ्चत् 

खापराह्णे भवेदिति दीपिकोक्तं | अपराह्ण `| 

पञ्चधा भक्त दिने चार्थ भागः | तदभावे सायाङ्गन्या- 



तिथि 

पिनो चाद्या “तदभावे तु सायाद्कव्यापिनो परिग्टद्दता- 

निति?" माधवोक्तेः ष्णा तु परा ८'ज्ल्णा दर त्रवो- 

$ख्डिलेति"" दोपिकोक्तोः छष्ण।पि पुरै बेयनन्तभङ्ाः | 

दितौया त॒ सष्णा पूवां शुक्गोत्तरा इति हेमाद्धिः, ष्णा 

ददितीयादिमा' पूवीं हृखे यदि क्षासितातु परतः खश" इति 

दोषिकोक्तः माधवानन्तभडमते तु स्वांपि हितोयो परा 

तथा च माघवः ̂वृत्दुरसतौ प्रातः परेदयुस्छिद्धतं गु । 

खा हितीया परोपोष्या पुवेविद्धा ततोऽन्यथा" इति 
तीया तु सर्वेमते रम्भराव्यतिरिक्ता परौव त्रेन युम्म- 

वाक्यः रन्धात्रतविषयस् ^रन्भरारयां वर्जयित्वा ठु ढतीयां 

दविजसत्तम ! अन्ये सेका" गणयुक्ता प्रशस्यत 

दति ब्रह्मतेवर्तात् गोरीत्रते त॒ विशेषा साधवः 

८ खतं मात्रस्तव ऽय दिने गौरोबतं परे। शुद्धाधि- 

कायामप्ये वं गशयोगप्रशंसनादिवि" । 

चतच्यःपि समते गणेशध्रतानिरिक्ता परैव युम्मवा- 

` क्यात् “रकादशौ तथा ष्ठो अमावास्या चतुर्थिजा। 

पोष्याः परसंयुक्राः पराः पूर्वेण संयुताः" इति माध- 

वोये दृहदसिणोक्ते श 

` नाग्चतुयी तु मध्याद्व्यापिनो पञ्चमोयुता च राहा 

दूति निणेयाच्छते माधवीये चोक्तम् “युगं मव्थ'दिने यत 

तलोष्े्य फणोश्वरान् । चोरेणाप्याव्य पञ्चम्यां पूजवेत् प्र- 

यतो नरः । विषाश्णि तस्य नश्यन्ति न तान् हिंसन्ति प- 
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गाः?" इनि माधवीये देषलोक्तः युगं चतुथी । पूर्वत्र 

सध्या ्व्याप्रौ पूव अन्यपकेष परेव पञ्चम्यां पृजोक्तोः 

गरोशब्रते ठतोयायुतेव चतुरधँ ““्तुर्वीत टठतोवायां 

महापुगयफलप्रदा | कर्तव्या वरतिभिरव्ध ! गणनाथ 

खतोधिग्णो" इति हेमाद्रौ व्रह्मरैवनत्तीत् । माधवोये ठ 

गे शव्ते ““ध्या व्या पिनी च्या” द्धी गखन1थख् 

मातु विद्धा प्रशस्ते । मध्याङ्कव्यायिनो चेत् स्खात् ` परत- 

खत् परेऽहनि" षति ृड्स्पतिवचनात् “प्रातः शुल- 

तिकः स्लात्वा मध्याङ्गे पूजयेच्च, !* एति “तत्कर ऽभि - 

धानाञख तेन परदिने तथान्बे परा अन्यथा पूव यक्तम् वस्तु- 

तस्तु यत्र भाद् शुक्ञचतुथ्यादौ गखेगत्रतविशेषे मध्याह्ृ- 

पूजोक्ता तद्िषयास्येव प्रागुक्तवचनानिन त॒ सावैति- 

काशि | संकटचतुच्यौटौ बहनां कमेकालानां बाधापत्तेः 

तेन स्त्र मणेशतते पूर्ति सिद्धम् । संकश्च्तर्थौः ठत 

चन्द्रोद्यव्यापिनो याद्या दिनद्वये तथात्वे सातुयोगद्ध 

सत्वात् पूर्वेति क्रे{चत् । अन्ये त॒खङत्तवयादिरूपख 

८ के 

तिथिः 

तुतोयायोगद्धाभावात्पमरदिने माधवोक्रमध्याङ्कव्यापिष- 

त्वात् सं पृगीत्वाञ परेत्या चच्चते । दिनहये तदभाते तु परेव । 

गौरोत्रते त॒ पूर्वि | “गखेशगो रीबहलाव्यतिरिक्राः प्र 

कौत्तिताः। चतय्यः: पञ्चसीविद्धा देवतान्तरयोगतः"दूति 

मद्नरलं बरह्धवेवर्तात् . 

` पञ्चमो तु माधवमते स्वपि षां «चतुर्थो - 

युता कायं पञ्चमो परया न त॒ । दवे कयि 

पिरतो च शएुक्पच्त तथा सतेति ारोतोक्ते ः 

डेमाद्रिमते त॒ ष्णा पूवां षिता परा “छष्णा पूवेयुता 

सिता परबुता ख्यात् पञ्चमो" इति दीपिकोक्रः उस्तुलस्तु 

चारोतोक्तिरुपवासपिघया भ्प्रनिपत्पञ्चमो चथ साविनो- 

मूतपूश्थिमा । नवभो दशमो चेव नोपोषदराः परसंयुताः" 

इति बरह्मवैवतौत् यत्त “पञ्चमो ठ प्रकर्तव्या ष्या बुक्ता 

ठ नारद् !* इव्यापस्तम्बोयम् तत् स्कन्द्त्रतपरम् ““ख्क- 

न्दोपवासे स्ोकायां पञ्चमी परसंयुता?' दूति वाक्येषा- 

दिति साधवः वच्चागपृजादिषयभित्यनन्तभटनि खयाच्छता- 

दयः । चमत्कारच्विन्तामणौ च “पञ्चमी नागपूजायां 

कायां ष्टोसमन्विता । तखान्त॒ तुषिता नागा इतरा 

सचद्थिंका”” इति तेन नागपूजादौ परेव । यन्त, सद्न- 

रल्रदिबोदासोययोः श्रावणपञ्चुम्यतिरिक्ता पूकेवयक्त 

^ चावे पञ्चमो क्ता संप्रोक्ता नागपञ्चमी | तां परि- 

त्यज्य. पञ्चम्यञ्चत्थोँखह्िता हिताः” इति संखह्ोक्लोः, 

“मखे शस्कन्द्यो गार्य. क्रमान्नागः शभाश्ुभः | मिता 

मिले तयोः पले नागानामाखुबह्िौ ^“ इति षट्नि "श~ 

न््ताञ्धं चरावखपञ्ुम्यतिरिक्रायाः नागपञ्चम्याखतर्थीयुत- 

त्वखक्त' तदुपवासादिरिषयस् । पतने वाहने । 

षष्ठो सवैमते स्कन्द्त्रतातिरिक्ता परेव वुग्मधाक्यात् 

“नागविद्धा न कर्तव्या षष्ठो चेव कद्।चन"द्ति ्कान्द्!ञ 

निखयाछते “घटो च सप्रमी चैव वार द्ंशुमाखिनः | 

योगोऽयं पद्मको नाम ग्यःकोटियद्धेः समः?" | 

सप्रमो पूव युग्मञाक्यात् “व्रब्रा युता सप्रमी च 

कर्तव्या तात } स्बद्ा"इति स्कन्द् । 

खम त॒ स्ैमते छब्णा पवां सिता परा <व्रत- 
माले ऽमो रष्णा पग णुक्ताटमो परा". ति 

माधधोक्तः “परयुक् गुक्ता्टमो पूवेयुक ष्णा" इति 
-दोपिकोक्तञ् शिवशक्तय् तवे ̀  : ठः लष्णापब् तरा 

£“पचचदयेऽपयत्तरोव ५ शिवशक्तिभ होत्यवः?? दति माध 

वोक्तो; दिबोदासौये.भविष “यदा. वदा -विवादम्या' 
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बुधवारो भवेत् कचित् | तट् तदा हि सा याद्या 

रकभक्ताशने न्प ! । सन्धपराकाले तथा चेत्र प्रप्त च 

जनादन । बुघार्मो न कतेव्या इन्ति पुष्य घुरातनस्'” 

अन्त्यः पद्य हेमाद्रौ न टतम् । 

नवमौ त॒ सवेमते पृश युम्मवाक्यात् “न कषा्य- 

धवी तात ! दशम्या तु कदाचन" इति स्कान्द्ाद्। 

दशमो पृ परार्बेति हेमाद्रिः “ष्णा पूर्यीत्तरा 

शुक्ला दशम्योवं व्यवसिता" इति भाघवः वम्तुतस्तु 

ख्या नवमोयुतेव साद्या - दशमो तु प्रकतव्या 

सुगा हजसन्तम !" इत्यापस्तस्बोक्तं : यत्त “संया 

दशमी कायां युदेया परयाऽथ दा" दस्व्यग्निरसोक्त 

तच्नवमोयुक्राऽलामे गरौद्यिकौ यादयो व्योवं नेयम्” । 

रक्ाद्शगोनिणंयस्तु कालमाधवीयातुखारेण एकादशोशन्द 

१४८८ छट. चक्ताः | महादादण्यादिनिखयः नि° सि* यथा 

«दथारौ मद्ादाद्श्यः तव शुद्धाधिदोकादशीयुक्ता दादश 

खन्धोलिनो१ सन्ना दादण्येव शुद्धःधिकावद्धते चेत्सा 

वञ्चलोर वासरत्रयस्छशिनो विड, ९ अय पर्वः सपू 

शा धिकत्वे पचचवद्धिं नो४। पृष्यच्ैयुता जय५ चवणयुता 

विजया& पुनवेहधयुता जयन्तीऽरोद्िफीयुता पापनाथिनीटः 

रताः पापक्षयख्क्तिकाम उपवसेत् । चन्र मृं हेमाद्रौ न्े- 

अम् | रकादशौदादश्चोरेकाद्े तन्त्ोणोप्रवासः, पायक्ये 

त शक्तस्छोपवासदयस् ““एकादभोषपोषेयव दादरी सस्- 

पोषयेदिति. विष्ण् रहखात् शक्तौ त॒ दादश्यामेव 

““एवमेकादशों त्यक्ता हादर्थी सरपोष्येत् । पू्ववासरजं 

ण्य सर्व" प्राभ्रोत्यसंशर्योभति" तवै वौक्तः। यदा त्वल्या 

इाद्शौ तदोक्तः मात्स्ये यद् भवति खल्यापि इादशौ 

पारश्णादिने। ऊषःकाले हयं क्यात् प्रातसीष्याङ्गिकं तदा । 

नारदीयेऽपि “खल्यायाभथय विषे । दा दृश्यामरुष्णोदये । 

स्ञानाचनक्रियाः काया दानह्ोमादिसंबुताः"'इति सङ्कटे 

त॒ सधवीवे देवचः^सङ्कटे विषमे प्राप्न इादण्ययां पारवेत्- 

कथम् | अद्भिस्तु पारात् कयात् पुनभुक्त न दोष 

लदिति"। सङ्कटे तयोदशोच्राद्प्रदोषादौ । अन केचिदा 

च्पकषेवाक्यान्यनाद्धिताग्निविषयाशणि अग्निहोत्रादीनां 

श्रो तत्वेनापकषायोगादिति । ह्ादश्यां च प्रथमपाद्म- 

निक्रम्य पारयां काण्यम् “दादश्ाः प्रथमः पादो रि. 

वासरसंन्नितः | तमतिक्रम्य कुर्वति पारणां विष्णु, तत्परः” 

इति निखाते मद्नरव्रे च विष्णु धर्मोक्तोः। खव 

केचित् सङ्किरन्ते यदा भूयसो दादश तदापि प्रातच्ं- 

इततरय पारणं कायम् '.सवेषारुपवासाना प्रातरेव 
पारखसिति" वचनादिति | खादर रवस्तु बहनां कम्पं - 

कालानां विना कारणं बाधापत्तेः प्रा्युदन्बच्वमैख अल्य- 

हादश्यामेवापकषंविधानाद्पराह्क एव कार्यम् । प्रातः 

शब्दस्तु «सायं प्रातद्िंजातोनामशनं छतिचोदितमिति” 

वदपर चितये ऽय् पपद्चः न च वाक्यतैय््य' पुन - 

भजन सायंपारख मिदत्ययेत्व त्त सेत्या्छः | प्रमादेन एका- 

द्श्य् पवाक्षानिक्रमे पराके वारे “एक्नादथो विक्षता 

चेद्दाद्श्ीपरतः स्थिता । उपोष्या दादशौ त्र यदी- 

च्छत्मरमं पदमिति" केचित्त वेष्णवं पदमिति पटि- 

तम् खतराविरोधिनो मियमाः सवेव्रतेष् बोडव्याः । 

च्यन्य च नवराने वच्छन्ते इति दिक् । 

हादशौ व पूर युम्नवाक्यात् इादथौ वत प्रक 

न्त्या रकादश्या युता प्रभो !* इति स्कान्दाञच | 

योदश त॒ शषेमते शक्ता पव, रष्णोत्तरा “न्रयो- 

दशति थः पूैः सितोऽथाऽसितः पञ्चाद्तिः” दी{पकोक्ञेः 

“शक्ता लयोदयौ पूष परा ढष्णा त्रयोद शौति"साधवोयाश् 

चतदेशो सवेमते शष्णा पूर्वा, शुक्तोत्तरा, उपवास 

ठ हग्यपि परेति मदनरल्ञे । 

पौ यंमास्यमावाखे त साविलोबवं विना षरे याद्ये 

“भूतणिङ्धे न कत्तव्य दथेपू्ये कदाचन । वजेविल्वा 

खनिश्ोढ ! साविलोत्रतशत्तममिति' ब्रह्मरेवन्तीत् 

(चखमायां योगविेषमाद्धाऽपराङे शातातपः «“चमा- 

वश्यां भवेहारो यदा भूमिच्ठतद्य वे । जाङ्वीच्ञान- 

माने गोसहस्रफलं लभेत्”' । 

“चमा वे सोमवारेख्य रविवारेण सप्रमी | चयी भौम- 

वारे विषबत्सटथं फलम्” ततेव व्यासः “सिनीवाली 

- ङु्कशीपि यदि शोमदने भवेत् । गोसहखूफलं ददात् 

ष्लानं पे मौनिना तसम्" हेमाद्रौ ह इन््चुः ““चवच्याचि 

घनिष्टाद्नागदेतमस्तके । यदयमा रविवारेण व्यती 

पातः स उचय्ते"। नागदैवतम् अन्लोषा भस्तको खग. 

शिरः | प्रथमपाद इत्यन्ये सच सर्वेषाम्" 

सवेतिथिष् वच्चन्याह छह्रेदीपिकावाम् 
^कृष्माख्ड' छहतोफलानि लवणं वच्छ ̀ तिलान्' तथा , 
तैलं चामलकं दिवं प्रवखता भोषे' कपालान्तकम् । निष्पा- 

वां मर्रिकान् फलमयो इन्नाकसंन्तः मधु दतं स्तौ ग- 

मनं क्रमात् प्रतिपद्ादिष्वे वमाषोड्श्ात्” ““चोषे' नारिके- 

लसू.कपालम् खकाव्,खन्तर पटोलकम्' सपालः (ङुद्मा्ड ̀  
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इडतौच्वारं सलक पनसं फलम् । घातो धिरः कपालान्त्र 

नखचम््र (तलानि च । चुरकसांङ्गनासेवां प्रतिपतुपभ्डति 

त्यजेत् । नखं भिम्वौ चमे भद्रिका प्रतिपद्ादितिथिष॒ 

्श्नाण्डादिभ च्च थ फलं चोक्त ' ति धित्वे खूटत्या यथा 

“्श्नार्डे चाध हानिः स्वादुटहत्यां न सरडरिम् । 

बद्धशलः पटले खाद् धनटहानस्तु मरके । कलो 

जायते विल्वं तिव्यंग्योनिच निम्बके | ताले शरोर- 

नाशः श्थात् नारिकेले च सखेता । म्बी गोमांसतुलया 

ख्यात् कलम्बी गोवघाह्िका। शम्बो पापकरो भोक्ता 

पूतिका ब्ह्मधातिका | वात्तौकौ छतडानिः खात् 

चिररोगौो च भाष्के । भहपापकरं मांसं प्रतिषदादिष 

वलजयेत्' | 

प्रषङ्कात्तिथिशाधनप्रकारः सिर शिर खक्रो दशप्रंति यथा 

“र्वि १२ रसेः ६ैविरवोन्दुलवाहृताः फनितास्िथयः- 

करण्यानि च । कुरहितानि च तानि बवादितः शङ्क 

नितोऽखितभूतदकादच | पहकलाः सरवोन्दुकला 

क्ताः खंगजे ८०० ख भयोगभितिः क्रमात् । अथ 

दृता स्लगतैव्यविलिश्चिक्ताः स्वगतिभिच गतागतनाड््काः' 

म्०। “व्ङ्गेन्दोभागा दिष्टाः । रकल रविरर्भिभा- - 

ख्यात फलं गतासिययः | खन्यत र्ै६भाच्धाः। 

छलं गतकरखानि । तानि ल्वेकोनानि . बवादितो 

भवन्ति । ष्य चतुरं श्यद्धीडपरि याज्यवगिष्यन्ते नोणि 

दये प्रतिपरपरयमा्धे च । एतानि चत्वारि शकुनितः | 

शकुनि चतष्याद्नागकिन्तु(किस्तु) ्ानोति ओषः | यद 

प्ख नचलर' न्नातृमिष्यते तद्ध कलाः कार्याः । तथा 

चन्द्राकीयो ग्ध कलाः काव्या; । उभयल अताषटकेन ८० 

ते प्रथमस्थाने गतभानि हितोयखयाने गतयोगाः । . 

अथ यान्यवशिष्टानि तानि गतानि | तानि खखह- 

रच्य्तानि गम्यानि च्छः । | तेषां मतानां सम्बन्विन्यो 

विकलाः स्वखगतिभिभांज्याः | यह्धभ्यते ता गतच- 

टिका भवन्ति| यद्यैष्याखां विका भक्तास्तदेषया 

वटिका भवन्ति। अनोपप्तिः) यदि व्यरेन्दोचक्रांये 

१६० स्ति त् तिथयो लभ्यन्ते तदेभिः किभिति।. 

कलर ति'थतापवर्तिते इरे जातो हाद इरः | अय 
यदि चकरांथेः १६* षष्टिः ६* करानि लभ्यन्ते 
तदैभिः क्सिति । अलापि ष्यावतिते जावो इरः 

भयमितः । खथ यदि चक्रकलाभिः २१६०० खद्ठविश- 

` तिनि बश्धन्ते योगा वा तदेभिः किमिति) खलापि 

तिथि 

सप्त ्ं शत्यापवतेने कते जातोऽट्थती हर उभयत्र | 

छथ षटीकरणा्थमतुपातः। यदि गतिकलाभिः षष्टि 

चटिका लभ्यन्ते तद् गतेष्याभिः कलाभिः किमिति 

फलं गतेष्या घटिकाः | अथ कलाः षट युखिता 

विकलाः खुरिग्यतः उक्तम् अथ इताः खगतेष्यवि- 

लिश्चिका दूति सवरपपन्नम्?› प्रसि°। 

° सि° तिथ्याद्यानयनप्रकार उक्तो यथा 

“मभोगोऽषटथतो लिप्ताः खाचरिभेलास्तया तिचेः । यह- 

जिश्रा ममोगाप्ना भानि मक्ता दिनादिकम्" ख सि. | 

“खषटशतमिताः कला नचव्रभोगः। प्रसङ्गात् तिथि- 

भोगमाह। खाञ्ियेला इति| तिये्व'यत्यधिकस- 

प्रशतभिताः ७२० कलास्तथा भोग इत्यर्थः | यद्य महख 

नत्त्रन्नानमिष्टः नख च्य राथयस््ि च्, ग्या 

शा योज्यास्ते षरट्यिखिताः कला योज्या इति परि- 

भाषया कला नचलमोगभक्ताः फलं स्ख गतन- 

चलाणि शेषं वतेभाननक्षन्रसख गतकलास्ख्छात् तख 

गतदिनाद्यानयनमाद भुक्तेति 1 खपडखख ककाल्मिकया 

मत्या थेषदिनादिकं गतं भागहरणेन साध्यमेवं चेषो- 

नाद्धो गाहतिकला भागेनेष्यदिनादिकं सःध्यस । अनोप- 

प्तिः। भव्वक्रभोगेण शप्रविंयतिनश्त्राखयञ्िन्यादीनि 

पडो भुनक्तयतः सप्रविंशतिनच्चला्णां चक्रकलाः 

षट्यतदुतेकथिथनिखङकलभिता २१६०  भोगस्तदे- 
कनचन्॑दधया फ इत्यलुपातेनादटशतक्लाभोगः | णव 

तियेचानद्रमासनिं थाधा्चाद्रमासखय सव्य चन्द्रानलरोक- 
भगखसिद्धत्वाञ्च। तिं य ल्तिवोनां चक्रकलाभोगस्तदंकतियेः 

क दूत्यलुपातेन विशत्यधिकसप्ररतकलाभोगः ७२० ` 

अथादशतकलाभिरेकं न्म् तदा यडकलाभिः कि- - 

मित्यहपातेन फंलसञ्जिन्यादोनि सलहभुक्तानि शेभकला 

परह्ाधिितनचषनरख गतं भोगाद्धोनं . तख घ्रम् । यदि 
पहगत्येकं दिनं तदाभीष्टकलाभिः किमित्यदपातेन तद 

मते्रदिवखाद्य' ` भवति | णवं चन्द्रा हिनिनचनः 

सनेयम्” रङ्गना० । “रवोन्द्योगलिप्निभ्यो योगा भभो- 

रभालिताः | गता मम्याच्च षषटन्ना भक्तिवोगाघ्नना- 

ड्काः''.सि*““छय्य चन्दरयो गख रा्यादिकख परिभा- 

भया याः कल्ास्ताभ्यो योमा विव्कन्भादयो भभोग- 

भाजिता भभोगेन पूर्वोक्तेन विभक्ता भवन्ति। ए 

कयोगद्यं भभोगमितौ भोगः स प्रत्यकं ताभ्योऽपनौयव 

यन्विताः शद्राल्लद्धिता योगा गताः। बद्ध भोगो 



तिथि { ३२९८ } तिवि 

न शुडधति स वसमान इयर्यः | कला भभोगभक्ता 

मता योगास्तदखिमो वत्तमान इति तात्मथ्म्। तख 

ओषः गतं भोगात् पतितमेषवु ताभ्यां चटिकाद्यानयनः 

माह | गता दति गता एषाः चः सञ्चये 

कलाः षटिगुखिताः कार्थास्ताम्थो भक्तियोगाप्रनाह्डिका 

रपिचन्दरकलात्मकगयोर्योगेन * भजनाज्ञव्धा चटिका 

गतेषु भवन्ति| अतोपपत्तिः । स्यं चन्द्रयोगमि- 

तख यच्खख नच्चल्लाखि विव्कस्भादिसजन्नानि योगो- 

त्मन्नत्वाोगा कतस्तदानयनं पूर्दक्तवत् । अतएव 

शव्यं चन्द्रगतियोगवृल्यतदह्वत्या  षरिषावनवटिकास्तदा 

गेषं कलाभिः का इत्यनुपातेन गतेष्यषटिकानयन' 

युक्तखक्तम्" रङ्गना० । “ अर्को न चन्द्ररिप्राम्य स्तिथयो 

भोगभाजिताः। गता गभ्वाञ्च षटिन्ना नाद्यो भृक्तव- 

न्रोड तः” स सि° । ` भूवा व्याख्यानं पूयं चोक- 

पूवीं रत्या ्ञेयछत्तराद्ध' स्यटम् । अनो पपत्तिः | 

^^नियिभ्नोगकलाभिरेका तिथिलतद्ा खर्यौनचन्दरकलाभिः 

का इत्यत्तुपातेन फलं गतत्रिथयो वत्तेमानतियेर्गतेषःे 

ओेषयेषोनभो गक्ले ताम्थां गत्यन्तरकसाभिरदुपातेन गते- 

घदटिक्राः परवत्” रङ्कना° । 

कल्यं निथिमानसक्त' सिर थि. यथा 

^“विधिदिने दिनलददिविखाः करेन्द्रियथरेषभयोऽवुंद् 

शंयुः: | नवनवाडकराभ्वरसेन्द्वः प्रयुतसंयुखिता 

विधुवासराः"१६०२९२९०००००००। ऋलोपपत्तिः) रवि- 
वर्षाणि दिनीकतानीनि छगमम् | चन्द्राकयोयां वन्तः 

कल्य योगास्तावन्तः [कन शशिभाखाः | तेव योगा 

भगच्यान्तरतृल्याः ख्: । उभयोरपि प्रागगमनात् । 

च्छतो मगणान्तरतुल्याः शशिमासा भवन्ति । ते त्रिश- 

इ, षाः शजिदिवसा भवन्तोत्य्, पपन्नेम् । 

युगे तिथिसंख्या ° सिर उक्ता यथा | 

शुग इत्युपक्रमे चान्द्रदिनप्रसाखमाद 

“चन्द्राः खाषटखखव्योभखाग्निखतु निशाकराः"स्° खिर 

'“अष्टाश्विगजसप्रभगोन गसप्रपञ्चमूभिता युगे छ्य सा- 

वनदिवनाः । चान्द्रा दिवा युगतिथय इत्यधेः । अशौ- 

तिशुन्यचत्श्कतिखनब्पा रते लि'यद्काचान्द्रमासा 

खक्रश्युयाः। कनेनेव चान्द्रदिवसानाचपपत्तिः ख्डव्यः- 

चन्द्रयो्गययोरन्तरद्पचान्दरमाखास्तिशदुगुखता इति 

स्सटोकताः रङ्कना० | 

तिचिभेदे देषमेदपजा पोयू° धा टतवाक्ये नोक्ता यया 

तत्रे नारदः “यदिन यस्व देव्य तददिने तद्ध संस्थितिः” 

अम्निपुराखेऽपि '“५तिपद्यग्निपूज्ा ख्यात् हितोयायाञ्च 
वेधसः। द्गस्यामन्तकस्यापि ष्थ्यां पजा युहख च । 

चतुय गणनायद्य गौव्यांस्तत्पूैवासरे । सरस्वत्या नव- 

स्याञ्च | सप्रस्यां भास्करस्य च कर्ग्याञ्च चठदहंखानेका- 

दणश्ां शिवख च। इादण्चाञ्च ्योदश्यां हरेश्च मदनस्य 

च । शोष्ादोनां फणोशानां पञ्चम्यां पूजनं भवेत् । पर्वखो- 

न्दो स्तिथिष्वाद् पच्चदयगतासखपोति"" । 

पञ्चदथसंख्यायां ० धि° उदार | 

स्तरोत्वं “वेशा हिकौं तिथिं एटास्ततच्चणं हरवन्खुन)” 
कुमा" पुस निखिलान् निथि पूरखिमा तिधीचुपतस्ये- 

$तिधथिरेकिका तिथिः" 

ति यिक्लत्य न° ७त° । तियिविहते काये" “^तियिञ्लत्ये च 

रण्णादिव्र ते शुज्ञादिरेव च| विवाहादौ खातः सौरः 

शेष॒ सावनो भतः” सल त° | नियिविनषे सव्यानि 

च तिथितत्वे कालमाधवीयनिखंयसिन्बु सन्धप्ष्टनिनिन- 

; न्वेष दृश्यानि) 

तियिभेरेष् रशयालत्यानि पो* धा° वसिषोक्तानि यथा 
“नोदाहयालो पनयप्रतिरारीमन्नचौ लाख्िलवा स्तुका । 
ग्ट ह प्रवेशाखिलमङ्गलाद्यं कायं" हि ] मासाद्यति्ं 
कदाचित्” । मासाद्यतिथौ शुक्तपक्तप्रतिपद् अतर् 

कष्णपच्चप्रतिपद्योतानि कम्र खेन भवनतीत्धेः ; 

यदयेषणोऽभिप्रायोऽसम्मतः  खान्तद्ा परच्चाटातिथाविति- 

नयात् | “सप्राङ्गचद्धानि पद वारतुत्रतपरतिशाखिल- 

द्लानि | यालाषिवाहाखिलभषयाद्य' काय्यं ̀  दिती ~ 

यादिवे सदे । सङ्गोतविद्याखलथिलकमां सोमन्त- 
चौलान्नग्ट प्रवेशम् | कायं" हितोयादिविसे यदुक्त खदा 

गृक्तीयादिवदेऽपि काष्यम् । रिक्ता पिदुद्धधबन्वथस्त्र- 

विषाग्निषातादि च याति सिद्धिम् । यन्मङ्गलन्ताच्च जत 

विमटेविमाशमायाति तदाशु नूनम् । रिक्ता चदर्थीन- 

वमोचतदेशोष्४।९।१४।५शुभानि काव्याखि चरस्थिराखि 

चोक्तान्यचुक्तान्यपियानि तानि | सिद्धि" प्रयान्त्याशु कण 

य पञ | 

मदानं विनाश् नागतिथौ विषयम् । अभ्यज्गयात्ा- 
पित् द्न्तकाढः विना पौट्कमङ्गलानि । षणां 

विघेयानि रणोपयोम्यशिल्यानि वस्लम्बरभषणानि । 

हितोबायां तुतोवायां पञ्चम्यां कथितान्यपि। तानि 

स्ष्यन्ति कार््धांशण्ि सप्रभ्यां निखिनान्यपि। शंयामयो- 

ग्या{खलवासतुगसन्दपप्रभोदाखरठेखनानि स्ीरल- 
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का्याखिलमभृषणानि काग्यौखि कार्याणि महेशति- 

श्यामस् । ह्ितोयायां ततोयायां पञ्चस्यां अ्प्रमोतियौ । 

उक्तानि यानि रिष्यन्ति दशम्यां तानि सब्दा। व्रतो 

पवाखाऽखखिलघमुललय सुरोत्यबादयाऽखिलवास्तुकम्प । सं- 

खामयोम्याखिलवास्तुकम्मं भिश्च तिथौ सिध्यति शि- 

ल्यकम्म | एयिव्यां यानि कर्म्मखि चम पुषिः शुभानि 

च | चर्थिराश्ि दाटश्यां यात्रां नवग्टद्धः विना) 

विधा रोभूजगभान्वनकदिनेषु च | चक्तानि तानि सि- 

ध्यन्ति त्रयोदग्यां विशेषतः| यन्नक्रियापोश्किम- 

ड््लानि संप्रासयोग्याखिलवास्तुकम्परं । उद्वाहशिल्याऽ- 

खिलमषणाद्यः काय्यं" प्रतिढा खलु पौयेमाखास् । 

सदैव द पितृक सङ्घा नान्ये शुभ पौ दिक्ञा्यम् । 
मेः ङतं तत्र शुभोक्यवाद्य' विनाशमायात्यचिरादृश्टगः 

तत्""पौण्धार वरङिषठवशच्चनम् । 

तिधिक्तय इरतिधीनां तिग्य पन्नचितचन्द्रकनानां च्यः चया. 

रम्भो यच्िन् । दर्ग अमाव्राख्यायाम् शब्द्ाथकल्यर । 

त° तिथौनां नागे. वमे अवमशब्ट ४३१ एर्टण्यम् 

दिनक्षवादयोऽष्यव्र । “कौर पाद्मोऽपि द्धौ तिथ्य- 

न्तावेकवारे यत्र स खादिनक्चयः” वशिष्टः “एकख्विन् 

सावने त्वद्धि तिधीनां लितयं यदा| तदा दिनन्तयः 

प्रोक्तस्तत्र साहसिकं फलम्“ । शाडस्िक फलमिति 

साङ्कल्येतररै दिक्षकमेपरम् । «अधिमास, दिनपाते धधि 

रषौ भासुलक्किते माचि) चक्रिणि प्रे कययान्नो मा- 

ङ्ग्य विवाङ््चु"इति भीमपराक्रभात् दिनपाते दिनिच्चये 

रघु तिथिन्चयानयनच्च छ सि° उक्त यथा 

< सावनादहानि चान्द्रेभ्यो दुम्थः प्रोजभ्र तियथित्तयाः'' 

ख्° चि° । “शचानद्रभ्यो दयुभ्यो वच्छमाण चान्द्रदिवततेभ्यः 

संक्ाशादित्यथैः | तिथिष् चान्द्रदिनेष सावन- 

दिनानामवशेष्ठुल्यः चयो न्यनत्वम् | यहा तिश. 

ब्दन कावनो दिवसस्य चान्द्रदिवसात् त्य इति 

स्वद््पमेव वच्छमाखणोपयोमात् पररिभाषितम्'" रङ्कना०। 

युगे ततृसंख्छा ० सि° उक्ता यथा युग द्य्पक्रमे 

‹(तिथिच्चया यमायां वहषव्योमशराश्िनः" १५०८२१५२ 

एत न्िता इत्यथः । ५ 

तिधिपति. एः तिथिविशेषाशां पतयः | निधीनाम- 

धिपतौ स च ० चि°्खक्तो यथा 

"(तिथौ धावङ्किकौ गौरो गणेशोऽद्िर्यहोरविः। शि- 

वोडुगाँन्को विश्वो हरिः कामः शिवः शशोः' हइ. चिर 

२६ 

एतच्छलं पौयूषधारायां तवसिठचनं यथा 

भवद्किविषाताद्िदठता गखेथः सर्पो विशाखोऽदितिजो 

मचः । दुगां यसो श्वर च्र कामः. शरभ निश्रेथश् 
एराखद्ष्ाः इति खाजिन इति शेषः?* | 

तिथिपरतयच्च ० सं० ६ अर अन्यधोक्ता यथा “कमल- 

जविधाटहरियनगतराङ्षड वक्गशक्रवदम् जगा: । धर्मेश- 
सविटमन््रयक्लयो विश्वो च विधिपतयः | पितरोऽमा- 

वा्यायां संज्नाखटशाञ्च तेः क्रियाः कायौः। नन्दा 

भद्रा जया रिक्ता पूष्ण च तार्िःवधाः। यत्र काष्यःः 
ए नि { ९.99 रि ५ नच्च तहू वयाद्च तिथिष् तत्का्यस्' | वसिष्ठवरादड्- 

वचनाभ्याखुक्देवानां तत्तथिष पञजेति न विरोधः| 

तिथिप्रणी ए तिथिं प्रणयति प्र+नौ-किष् | चन्द्रं लिका° 

तिथियुग्म नरतिथ्योस्तियिवियेषयो डु म्बम् । द्ितीवादितियि- 

सप्रकयोगद्पे युग्मे तानि चसप्र युगमानि निगमे उक्तानि 

यथा““बुन्माम्निबुगमृतानां ष चन्योचरज्छु योः । रुद्रे 

इादशोयुक्ता चतुर्दशदरा-च पूथिणा! प्रतिपदायमा- 

वाखा तिधरोयुंम्' महाफलम् । यतद्यस्त" मद्धादोपं 

इन्ति पुय पुराकतमिति" | युग्म हितीया | अग्नि 

स्तृतौया | दुगं चदं । भृतं पञ्चमो । षड् षष्टी । 

खनिः सप्रमौ | वद्धरषटमी । रन्युनवमो | रद्र 
` णकाद्शो | अत्र युमा रन्यादिष सप्र युग्मे पूैतिधि- 

सत्तरविद्धा प्राहवरा उत्तरा ठ पषेविद्ेतय क्त भवति । 

बेधश्चात् लिमृत्ते योरेव तदुक्तं कालमा० “दत्र तिधीनां 

वेधः पैदीनसिना दर्धिवः | “पचनेऽपि तिधर्यास्तयिं 

पवां तथोत्तरास् । बिभिम् हृत. विध्यन्ति सामान्योऽयं 

विधिः चरत "दूति पूवे दयुरूदयाननरममावाख्या निषत्त 

चत् सा प्रतिपदं विध्यति। परेद्यरस्तमयात् प्राक् 

दिनीया तिखदत्तं चेत् सापि पतां प्रतिपदं विष्थति 
विसद्त्तव्याप्निः च्कन्द्दराये.दशिता। भयां तिथिं 

. समनुप्रा्य याव्यस्तः पद्िनोप्रियः | सखा तिथिक्लूने 

परोक्ता निखहृत्त च या भवेदितिः' ) शभिवरडश्थसौर- 

प्राखयोरपि “या प्रा्याश्तश्येयकः खा चेत् खात् 
निखज्कत्ति का । धमेकत्यं घ सवष संपा न्ां विडुबं धाः” 

ॐ 

+  शूति। दडदरसिष्ठोऽपि. “यद्छां तिथाव्स्तभियात् 

श्ट््यस्तु लिखत केः | यागदानजपादिभ्यस्तामेबोपक्र- 

मेत्तिथिमिति" | एवं पेठोनस्धादिवाक्ये लिसह्तं लवे नेव 

बेधस्थितेः वङ्गानां योगमालरेयेव वैर्धोक्रिः. साहस- 

मातरम् । वेधके सिम् हेत्वो ऽपि वइतियेख हून. 



तिथि [ १९१०० ] तित्ति 

हव्या पित्वो $पि खादता कालमाघदीवे निर्खैता यथा। 

५दटवलः ५यां तिथिं सभ्ननुप्राय उद्यं याति भादख्छरः। 

सा निधिः शकना न्नेया ख़ानद्ानजप।दिष्िति"। 

व्यासोऽपि “'छद्यद्नोव विता यां तिथिं प्रतिषद्यते । 

खा तिश्यः सक्लान्नेया दानाध्ययनकमेस्विति'? ) 

भविष्योन्तरपुराग्ेऽपि “व्रतोपवासनियभमे घटिकेका 

यद् भवेत् | खा तिथिः सकला त्तेया पित्रवूर्ये चाऽप. 

रा्किकोति* पद्मपुराणेऽपि व्रतोपवासनियमे 

चट्टिकेका यदा भवेत् । उद्ये सा तिथिस्तत्र विपरीता 

त पष्क" ईत स्छन्द्प्राणेऽपि “व्रतोपवासदा- 

नादौ षटटिकेका यदा भवेत् । उदये खा निचिरा 

विपरीता कंपेव्केण इति विष्ण् धर्त्तरेऽधि “जतो- 

पवासक्गानादौ धषटिकेका यदा भवेत् । उदये सखा 

सिया चाङ्ादावस्तगालिनीति" बौधायनोऽपि 

+ (दिव्योदयवेलायां याद््ापि च तिथिभेबेत् । पूर्ण 

सत्येव मन्तव्या प्रभृता नोद्य विनेति" नन्वसत्व वं ठतश्छेः 

दितरखाभ्यनुन्ना तथ।प्य् ् रभिद्धायास्तियेखरं हे कियत्- 

घरिभा्यख्द्ये चऋरेल्तोयमिति विषेचनीोयम् । तन्न 

नौ धायनेनाल्यापीत्यभिधानात् निसेषमान्र' प्रति- 

भाति तथा व्यासञाक्योऽपि प्रतिभाति ““उद्यन्नवे- 

त्यभिधानात् | भविष्योत्तरपुराखादिवचनेष् चटिक्ञा- 

सात प्रतीयते । वचनान्तरे व॒ विष्णु धर्भौत्तरबौधा- 

यनप्रोक्तो चटिकाचतुषटयं मासते। तथा च पठयते 

““डदिते दैवतं भानौ पितरम चास्तमिते रवौ | दिसते" 

लिरह्श्च सा तिथिरुव्यकव्ययोरिति'*} चऋस्याथः | 

माना इदिति सल नरकलिऽ्धो रतत दयं देभतस् । 
लि चास्तमिते ततः पूरवकालोनमङ्को सत्त त्रयं पित्. 

टेवत्यम् । अतस्तावत्कालव्यापिनौ या तिधिमेवति 

सेव क्रमेख इव्यक्व्ययोाँद्या । नोच्यते । पौवां- 

मी इति वचनेन दैवे पूवांह्भव्याप्रवभिघानात् । 

पूरण पञ्चधा विभक्त खख्यत्वादुदिति भानौ 

लिखत तिधियं होतव्या | यत्त, दच्तेणोक्तम् । विर- 

त्ता न कर्तव्या या अ्रियिः कचषयगामिणो “दस 

ततप कत्तव्या या तिथि ङ्िगामिनीति"। तन्न विश 

ततव्यप्र बाधकं प्र् तोपोहनकमेव । तथा ह्हिप्रत- 

वेधः सपत्र प्रसक्तिपुभ॑कः ग्रसक्निचात्र यथोक्ररोनया 

पौरवा हणिकवक्यात् तरिखहत्ं धिधायिपेढीनस्वाक्याहा 

भवति । तञ प्रसक्त तरिखहत्तत खमतियो वाधका- 

भावात्तयेव व्यवनिषते । तिथिक्तये स्धिकव्याप्षिविचित्- 

खया प्रतिषिध्यते । अतस्तत्र चते रेसार्भिनो ति 

सांगा । तिथिदाम्यग्तिचद्धावपि दृततं यमेव 

सष्ट्यम् । छदन यं त्वलुक्द्यः | तरव चयतु 

दिखती रीव्यपिशकदः पठते | '"खल्ापय क र्डत्तव्याध्नि- 

भि्लर त्यथेखिद्धम् ह 
५ईइितोयादिकयुम्लानां प्ता नियमादिष्“व्यासः। खवर 

प्रतिवः | भगवत्याः प्रवेशादि्विसगाँनाच्च याः क्रिया+। 

रवेरूद्यमोच्न्ते न तत्र तिथि युग्लता” । “बुगाद्या वर्ष । 

डच सप्रमो पवेतोपिया। रषेरुदयभचचन्ते न 

तत्र तिथिबुग्मता'? ति त° | 

तिथिसन्धि प निथोः सज्िः। ˆ तिथोः पवपरयोः 

सन्धौ तन्धानानयनं शि, चि. यथा ^शआशितहुविक- 
लाभ्य चन्द्रमुत नट्. भाववोगेतिदिवरक्लाभिरमेय रता+ 
भिरेव । शरथगथं गतियुच्या नाडिका शन्विराघ्रा. 
विथिक्रणयो गानां फलं ततर निचम्"। 

एवं शथिविम्बकलाभ्यो या चदिज्ञा उत्मद्यन्ते ता भ- 

निचिक्र्यो गानं सुन्विचटिकाः ष्, । सन्धौ मिचफल- 

मित्यथेः । खत्र सन्विरुभयनोऽपि विम्बश्छ स्थितत्वात् । 

उपपन्तिरमष्यत्र सगमा'' | प्रमितार 

तिथ्य्चै मण्ईूत° । करणे । करणशन्द १६२० द्यम् । 

तिनाश्क ए तिनिश्-+-षो, । तिनिशदक्ते शब्दरता । 
तिनिश ए अतिश्चवेन नेशति अति+निथ-क एषो ० अनेर- 

कारलोपः । (सादन) ख्याते इत्ते अमरः । ^त्निगः 
शेश्रपित्ताच्तभेदःकृष्टप्रमेजित् । तवरः श्वित्रदाह््नो 
बणपाख्ड लमिप्रणुत्” भावप्र° । [रदेतयमेहे ए हेमच० । 

तिन्तिड़ ए" तिनिडो+षो* । १ इचा (तेव) विश्वः 
तिन्तिडौ सलौ तिन्तिडोक+षटषो० । (नेक) इक्तमेरे 

राजनि० श्वाय क । तिन्तिडिका तत्राय शन्द्रला० । 
“खण्डिका चक्रिकाच्डो = चक्रा दन्तथठापि च | अन्डा 

च विचिक्रा चिञ्चा तिन्निडोका च तिन्निङो) अन्हि- 

काञज्ा गुरुवांतरो पित्तकफाखत् | पकात् दोपनी 

ख्क्ता सरोष्णा कफात्" भावप | ^यख्डिजञायाः 

फलं पक्र मर्दितं वारिथा इद्म् | शकरा 

भरिवोन्धिश्रः लङ्ग न्द् दुवा्ितम् | अश्िकाफल- 

संभतं पानकं दातनाथनम् | पित्तकरं किद्धित् 

चरच्यः वङ्किबोधकम्" भावप्रण | [अमरः । 

तिन्तिीक इ" निम अनीका निन (ति वर)8चमेदे 



तिम 

तिन्तिडीदूत न» तिन्निद्या तद्ोजेन द्यूतम् । तिन्निडो- 

दोजेन क्रोड़ने (काश्वोजेरद्ेल)) निका । 

 तिन्तिडि(लि)का स्त्रो तिन्िङधोः+-खार्ये कखः वा उख 

लः। (त ठर) विन्तिद्याम् शब्ट्मा० | काभावे तिन्ति- 

लौत्यष्यत्र | 

तिग्दिश ए० दिख गदे (दाङ) राजनि । 

तिन्द् इ" तिज्ञ-कु-र्ढगयुादि° नि° | (न इ)ति 1 

सन्नायां कन् तिन्द् क (गाव)दइति ख्याते र्टचे इस्त्रौ 

अ्दरलरा५ ष्डीतवे गौ °खोष् ! शकषमाखोे वेद्यकरिभाषा 

न° । “्धादामं तिन्द्क रहि वातलं शोतलं 

लघ) पक्त पित्तप्रमेहानवक्च तरः मधुरं शु | तल्यारं 

त भवेद् द्यं कलं चिररोगजित् । विश्वतिन्दुकमप्य वं 

वियेषात् खाहि शोतलस्'" राजनि । 

तिन्दुकि खो विन्द् शो + णो हलः । तिन्् के टचे चन्द्र" 

तिन्दुकिनी स्त्रो तिन्द् कशदाज्ारः फलेऽस्छष्छा इनि 

डोप । खावन्त यास् राजनि" र्र८ दश्यम् | 

लिन्द्ल इ*तिन्द्.क+ णो" क्य लः । निन्द् कटक शब्द्र 

तिप रचसे भ्वार आम ख्कर्सेट् । तेषते च्तेपि्ट अतिष् । 
तितेपे। छदित् ख तितेपत्-त । [तितेम । 

तिम आदरौभामे भ्वा^ परण अकर सेट । तेभति अतेमोत् | 

तिम अद्कर्ये दिवान्पर० सकर सेट्) तिम्यति अतेभौत्। 

तितेभ । "वानरान् तिब्यतोऽवलोक्य" हितो० ५ति- 

सिताञ्चाभवन् सवे तन ते हरिय्थपाः'” रामा० इन्द् 

$ ख । `^नद्यञ्च तिभितोदकाः” रामा० अर° ५४. 

तेमनम् } 

तिमि इ तिम-इन्-तम-इ्न्-ष्ड वा| श्स्दर 

लिका | तद्धबे रमतृख्भेदे एुख््री" च्ियां वा नेष । 

“अस्ति सतद्धस्तिभिनांन शतयोजनविस्तु नः" भरत- 

तवाक्यम् । “अस्ति सतृख्धस्तिभिनाम तथा चास्ति 

विभिङ्गिलः। तिमिर्ङ््लिगिलोऽष्यश्ि तद्धिलोऽष्यस्ति 

लच्छाणः'” शन्द्यचिनष्टेतरामा० वाक्यम् । ^'खश्मे 

शिरोभिख्िमयः सरन्ध्रं ̀  विनन्दन्ति जलप्रवाहान् 

रघुः \*खत नानाबिधाञारास्िमयोनेकङ्पि णः” भार = 

&८ अन । चन्दकुन् मेऽ स्त्रीत्वोक्तिः प्रामादिक 

ष्मो तिमय इति मक्द्प्ि दति दुसखोव प्रयो- 

जात् लदिक्ञारान्तत्वात् बा [ख्यां डप् । श्तच्जाति- 

श्यां स्त भेदः । 

तिमिकोष ए विनः कोष इव । बशटरे लिका" । 

{ ३२०१ } तिर 

तिभिड्िलि ए. भिर्रति-गृ सूचि क र्ध लः ^गिलेऽगि- 

लद्यः पान्छम् | महामत्दख्धमेदे । तिमिगन्दे उदाण्डशयुम् । 

"(तिमिङ्गिलाः कच्छपा तचा तिनितिमिङ्किलाः"भाग्व, 

१९६ अ० । 

तिमिङ्िलगिल ए तिमिद्किलं गिति ग-भूलरकरदय लः 

अगस ;त पथ्यं दासात् न छम् । अतिडडइन््तृखमेरे 

ति्भिशब्दे उद्ा° । 

तिभिश्किलिाशन ए.तिभिङ्लो सतख्यः अशते यत्र अश 

आधारे युट् | दकिणस्थे देशभेदे 'बलदेवपडनं दस्ड- 

कावननिमिङ्गिलाशनाभद्राः"' इन्स० १४अ० करूनेविभागे 

दक्चिणस्यदेशोक्तौ । सोऽभिजनोऽख तद्य राजा वा अर् । 

नद्ध वद्कष ल्क । र्त् शवासिषु"शतन्न.पेषु च बण व०। 

एकवचने तु तेभिङ्गिलाथन इति मेद्: । 

तिभिज न° तिभितो जायते जन-ड ५त०) शक्तामेरे 

““तिभिज्ञं मतृद्धाच्िनिभं ह इत्मविन्र' ब्धयुण ञ्च 2 उ ऽसृ° 

८। ० | हक्तामेद्कथने । 

तिमित लि तिम-कत्तरि क्त} १निचले, धरो ।.रक्तिच्ने 
(भिज) अमरः । “ट् इव तिभिनागरुतः स्तिमि- 

तजलोभ्िशद्कुशकरः"रामा° चयो ८१ सर। 

तिभिर षठ नतिभ-किरच खद चा° | १ अन्धकारे रनेवरोग- 

भेदे च| सतिजिराख्छः स प दो षञ्चतुथेपटलं गतः। रूणड्धि 

श्वेतो उदि" लिङ्गनाथमतःपरम्›' माधवः खश्लिपटलशब्द 

४१४. दम् । “सामानाधिकरण्य छि तेजल्तिषिरयोः 
कुतः" ““यतिते घनतिभिरद्षिः” माचः। 

तिभिरनुद् इ° तिमिरं दति खण्डयति हद्-किष् ६त। 

शटव्ये" ““तिभिरल्दो भयडलं यटि स लेहः" इ०स०्५अ। 

तिशभिरभिदादयोऽष्यब्र | २अन्ङारनाशके नि | 

तिभिररिपु ४० ६त° । खये" इला, । तिसिरारिप्रश्टतः 

योऽप्रत्र “तििरारिस्लमोहन्ि प्रातःसखबघभोरवः | 

व्य काका वयं काका दूति जन्ति वायशाः'" 

उद्भटः । श्न्वक्रारनाशके बि | 

तिभिरि ४. तिभोति शब्दं वाचकत्वेन राति रा-बा* ड। 

तिभिमतृद्धे राजनि°। 

तिभिष धएु*तिम-दइसक् | माम्यककंखचाम्, लिक।* २नाटाम्हे 

च शब्दार्थं खिर | [सियाम् | 

तिरी खौ निक जातिः चती खीप् | पश्ुपक्तिणां 

तिरच्चीन विर निथयंनेव खाये ख । ति्यंगमूते | "गतं 

५“तिस्द्लोनो वितते तिरञ्लोनभनृख्खारयेः" माचः 



तिरौ 

रग्सिरेषाभथ:'' क° १०।१२९।५॥। रवक्र च “्क्माणः 

पापेन तिर्दोनेन चकषुषा" भाग० ७।८] 8 । 

तिरसं अव्य तचत् सखरादि । १अन्तद्धौने र्तिय्यं ग्य च 

श्तिरस्कारे क्षोरस्वामो | अख रसिया 

पण स° | तिरख्छत्य तिरः त्वो ति “तिर ृत्थोञ्वरेत् 

काठेत्यादि मलः“ “निरस्छियन्ते कमितन्तुजालंः* माघः । 

ऋअषमरः। 

विरख्करेति- णिच-सनोपः। तिरयति शआाच्छाद्यतौ- 

त्य्ैः । “खरारिखखाम्ब्, जब्य् तिरयं तिरयच्चपि वेद- 

नाम्'' जयदेवः । 

तिरस्कर विर तिरःकरोति शट । अच्छादके | च्न्रियां 

डगेष | 

पएव्ययशस्करी भूवः" भाग० १|१९।२८ | 

तिरस्करिणी स्तनौ तिरः करोति श-णिनि संज्नापूर्वकषविसे 

रनित्यलात् दृड्वभावः डप् ।(परदा) (काणात)) पट- 

भये खाच्छाद्कपदार्ये चमरः| “तिरस्करिण्यो जलदा 

भवन्ति" कुमा" | २अच्छादक्ञमाले त्रि “सोऽत्यासा- 

द्यव तदशस तिर्करिणमन्तरा" रामा" अयो. १५ स° । 

तिरस्कार ए तिरस्+श-भावे घञ् । १अनाद्रे डला० | 

कत्तं रि अण । रच्यवन्नाकारके लि । ^लौहस्तिरस्कार 

इवात्तमन्य् :' 'किराता० | 

तिरस्कारिन् निन्तिरः करोति ल-खिनि ईत $याच्छा- 

दके (कानात) र्पटभेरे खौ ङोप् | रेखवन्ताक्ञारके ति. 

तिरस्छत ति°तिरस्+क-कम्सणि क्तं । १अवन्नाति चनाडते 

२अाच्छरादति च अमरः८' अतिबश्वितवाच्यो यस्तव वाच्यः 

भवेद् ध्वनौ |. अर्यानरे संक्रमितम्यन्तः वा तिरख- 

४तन््ारोक्त मन्त्रभेदे षु “यद्य 
मध्ये द्कारोऽस्ति कवचं मृद्धनि द्वि्ठा। अस्तः तिष्ति 

भन्तः सं तिरत उदयं ते"? | । 

तिरस्किया खलो तिरस+क-भावे थ । अनादरो तिरस्कारे 
अमरः र्चाच्छादने च ““खप्रकटीलंतशक्रिः शक्तोऽपि 

तम्" जाव्यप्र° | 

जनात्तिरख्कियां लभते" पञ्चत | “"इ्िपहिषः प्रयत 

सा विर्किया"" माव० । [तिरखति अनिरस(खी)त् | 
तिरस्य पर निरस्+कर्ड 1० यक् अन््गाने संकर सेट । 

तिरिट इ तबा" द्टक् । इचुपन्वौ शन्दमा० | 

तिरिम ९० त॒-बार इभज् । शाश्मिहे राजनि | 

तिरिष षइ तु-बा" दषङ् । शाशिभेे राजनि । 

तिरीट न" तट् । लोभड्े उज्चलदट्० । 

तिरोटक ३ तितोट+संन्नावां शन् । चोरे अमरः । 

{ २३०२ | 

भदो वत सख्यशस्तिरस्करी कुशस्यलो 

तिय्यंम् 

तिरोधान न तिर+धा-भावे चट् । {अन्तानि भावे 
डः | तिरोधप्यन खलो । 

तिरौभाव पुर तिरख्+-भू-भाषे घज } शयुप्रभाने २अन््ाने । 
तिरोहित लि° तिरस्+धा-क्तं । !अनरिते गुप्ते श्चाच्छा- 

दिते च^अतिरोह्हित मन्यत्” तच््वक्तौ०५८२ष छ तै पुरो- 

हतो य एवं बेदाथसतिरोच्ितोयण्वं न बेद्"रैतभ्ना° 

न चामार नचन्यनं नदूरे न तिरोहितम्” मवुः 

तिष्य कपातिन् नि" तिक् पतति पत-खिनि। वक्र- 
प्रसारिते कुटिलडत्तौ शब्द्ःधचि*। 

तियं कप्रमाण न° कम्प. | विस्तारप्रमाखे । 

तिथय कस्ोतस् इ* तिं कलोतो याहारसङ्चारो यख । 
पशुपक्तादौ तेषामशिताच्ख तियंक्तया उद्रे सद्धा 
रात् तथात्वम् । तद्ध द्ाभाग. । ३।१०।२१ 

“तिरञ्ञामश्मः सगः सोऽ विंद्विधोमतः। अषिदो 

भूरितमसो घाणन्ना इृदयतेदिनः। गौरजो मद्िषः 

ष्णः करो गवयोरुङः | हिंशफाः पशवस्मे खविर्- 

ङ्च सत्तम ! | खरोऽखोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी 

तथा । एते चैकशफाः चत्त: ! ण्टणु पञ्चनखान् पन्यून् | 

शा श्टगालो को व्याघ्रे माज्जीरः शशशङ्खक्नौ । सिंहः 

कपिगेजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। कङ्कग्ट् 

वकश्य नमासभल्ल ककडहियः | इससारषचक्राङ्घकाको- 

ल्कादयः खगाः ।'' 

“ "तिथं कख्लोतसां सगेमाह तिरश्षानिति। स चाशा 

विंशतिमेदः। तिरश्चां लकणम् अविदट्ः श्वस्तनादिन्नान- 

शन्याः | भूरितमसः खाड्ारादिमात्रनजिषाः। चाणन्नाः 

श्राखेमैवेटमथे' जानन्त दि वेदिनः दीघां दुसन्वान- 

शन्याः । तथा च तिः “श्धेतरेषां पशूनाम् अशनापि 

प।सै एवाभि विज्ञान न विज्ञातं वद्न्तिन भिन्नां पश्यन्ति 

न॒ विदुः श्वस्तनं न लोकालोकावितिः।! अखष्टाविंशति- 

भेदानाह गद्य षान्ताः दशकाः दिष्छृरा नव 

गवादयः चभखंन्ता एकशफाः षट् । च्रादयो गोधान्ाः 

पञ्चनखाहादथ | एवमेते भचराः सप्रविंशतिः) मकरा- 

दयो जलचराः कङ्कादयख खगाः। ऋभूचरत्व नेको- 

क्य ग्टद्ोताः। 

तेष् शष्णरुरगौराः स्टगवियेषाः अन्ये घामपि तियं क 
तदेवमटाविशतिभेदान् वदन्ति । 

प्राख्छिनानेतेष्वेब ययायथमन्तर्मावः |" 

तिव्यंग॒योनि सखी तिरषां योधि: पणुपच्यादिजातौ, 
“स चिङ्किनां इर्ये नस्ते गयोनौ च जायते” शदुः | 



तिल [ २३०२ ] तिल 

तिलद्ध विकारः अण | तेल तिलनियासे विलस्ने 

तिलसटशवस्तुजाते ने हे च “दृटः साभ्रं तैलं यत्तौलं 
इष्पवासितम् । अदुष्ट पकतेलच्च क्लानाभ्यङ्गष नित्यथः" 
तियित० | पणि तच्निपेधमादह “स््रीतैलमांससंभोगो- 
वि्यम्वनरकं ब्रजेत् ” ति°त° रवमन्यदिनेऽपि तैखनिपेधः 
शटतौ दशः । 

तिलक न° तिलक न् तिल+इबवाये खलम वा कन् वा | 

५श्बध्याच्च स्त्रियं प्रास्त ग्योनिगतामपि""ति° त° | 

तिल गतौ भ्वा०परणसकन्सेट । तेलति अतैलोत् | तितेल । 

तिल ने त° परण आअक° अनिट । तिलति तेलोत्। 

तितेल्ल | { निलत् त । 

तिल स्ते चरा० उम० अकण सेट । तेलभ्तते अतो- 

तिल एरतिल-क  खनामद्याते शयमेदे। भावप्रण्दन यादय 

यथा^^तिलः क्ष्णः सितो रक्तः सवगर्यऽल्पतिलः खटतः। 

तिकलो रसे कट्स्तिक्तो मधुरस्तुवरो शरुः | विपाके क- 

टकः खादः ज््िग्धोष्णः कफपित्तहत् । बल्यः केशो 

द्िमस्पभेख्व च स्तन्योव्रे खितः । दन्यो ऽल्यमून्रमट्- 

पमाद्धी वातघ्नोऽग्निमतिप्रदः| क्ष्णः श्रे्ठतसस्तेष श्ु- 

क्रलो सध्यमः सितः । अन्य डोनतराः प्रोत्ताल्लजन्े- 
रक्तादयस्तिलाः” | 

तिलप्रतिखहनिषेधमा ह वह्धापराणम् ““नाद्यणः प्रति- 

ग्टहौयात् दत्यये' साधुतस्तया । चव्यश्चमपि सातङ्ग- 

तिनलौ हां वङ्येत्'' तिलदाने फलमा विष्णुः । 

“तिलप्रदः प्रजाभि्ां दोपद्खकृरत्तमम्" । महाभारते 

+“कल्यसल्याय यो विप्रः स्नातः शुक्तन वासघा। तिल. 

पाल" प्रयच्छन् वै सपापः प्रसुचयुते" । श° त° ख्टतिः 

“परे तदवदिशव यो दद्याव् हेमगां सिरानच्न,प । 1 याव- 

न्तस्ते तिलाः खगे तावत्कालं स मोदते" । शप्रम्याटिषिजे' 

तिजैः सद् सानं कन्त व्यमाह माकंण्डे य :८“सभैकालं तिसः 

सानं एग व्यासोऽब्वो्ा निः । चरकाः सर्वदा शानं 

क्वीतिामलकेनेरः ! सप्रमीं नवमीं चैव पवैकालश्च व्ज- 

येत्" जन्मतिथौ तिलनिष्पाद्याः षड्व्यापाराः कायाः 

यथाह ति° त° “तिलोदरी तिलस््ञायौ तिलद्ोस 

तिलप्रदः | तिलभुक् तिलवापी षट तिकलो नावसौ- 

दति” कालविरेषे तिलतर्प्निपेधः गद्गादौ च सवेदा 

निषिद्गदिनेऽपि तिलतर्पणकाग्यता च तर्पणशब्द् १२५ 

छ उक्ता] रात्रौ तिलसंबड्वस्तु माना भच्छता ५“सथैच्च 

तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रषौ "काशी तिला चम्य्ञसं- 

जेषात् प्रा वन्तयधिवासताम्” कामन्द्कौ° “विक्रोखाति 

, तिखेसिललान्" पञ्चत° । र्तिलठल्ये ररूपरमाखे च 

“निलं तिलं समादाय र्नानां यदिनिमिता | तिनो-. 

मेति तत्तदा, नाभ चक्रो पितामहः” भा० चा० 

७९९६ ज्ञो० । शतिलाकारे देहस्य (तिल) ख्याते 
तिलकालके च ^देवयुरुप्रसारेन जिद्धाखे मे सरखतौ | , 

तेनरहं ष} जानामिभादमग्यास्तिलं यथा"कालिदासः 

८२७ 

शक्ोमनि र्टष्णसौवचैले अमरः रेसौवचले भेदि° । 

४ तिन्ते; पु° राजनि० । ५ अश्वभेदे, ए स्त्रो° मेदि° | 

रोगभेदे, अमरः। ७मसवके च हेमच० | सखनामख्याते 

नासादौ धाय्ये दचन्द्नादिषिभेष्े घुन०| नख 

धारणप्रकारौ यथा "द्ाद्शाक्ग ललाटादौ तिलक 

इरिभन्द्रिम् । सानान्ते देष्णः कुर्यात् प्रत्येकं 

छष्णनासभिः । वामे वचसि नेन्ान्ने गण्ड ऽसे शङ्कु 

विि्कितम् । तथेव दचिणे कु्याङ्रेचक्रा कितं छने ! | 

ललाटे केशवं विद्यात् कण्ठे च्रौपुरुषोत्तमम् । वासवाहौ 

वाच्वदेवं सव्ये दामोद्रन्तथा | नाभौ नारायणद्धोव 

साधवं दये तथा । गो विन्द् दच्छिणे पशवे वामे चेष 

लिविक्रमम् । विष्णुः सव्ये कथले दक्षिणे मधृद्ध- 

दनम् । शिरोमध्ये इषोकेशं पद्यनाभच्च तः] हरहा. 

दथनाभानि पटित्वा तिलकानितु। यः कयां व्णषो 

नि स प्र मभक्तिमामर्यात् । ये कण्डलग्नतलसौोभव- 

कामाला ये दाद्शाङ्गहरिनामलतोद्खं पुर. ग;। ये छष्ण्- 

भक्ति्ठटद्ा तशङ्क चक्रस्ते वैष्णवा सृवनमाश्ु पविब्र- 

यन्ति | तिलकन्् छं एरड 7 ख्य' मध्यच्छिदर' ह नारद् ! । 

यदि ज््थीज्ञलादे वदिन्नयं हरिभन्द्रिम् | अानासा- 

सलमाच्रिद्य शिरोमध्यगत' छने ! | हरिपादालतं ना- 

सामकसारभ्य यलतः | इरिमन्दिरिवत् सवै तद्राधावह्ध- 

गौयक्षम् । श्रौराघावज्ञभौयं यन्तिलक्त छुभनोहरम् । 

यौगलं वन्त विन्नेयं यदि मध्यद्वरङ्गितम् । यदं पण्ड 
तिलकं शोभनं तन्नो हरम् । तन्बध्यं पोतरेखच्च चच्रोम- 

ष्यामाचजं विडः! श्रौरामोपासना यद तिर्कं ठ्घ- 

ण्ड कस् । भद् वोम भ्ये सविन्दु खाद् वदि विप्र! भनो- 
हरम् | हरेः स्ीबनाराणां भत्द्धादोनां विदेषतः । 

उपासकानां तिलकं केवलं हरिमन्दिरम् । जद्खं- 

षड, दविजः जग्त् चनिया तथेव च । वैश्या- 
नान्तु तथा विप्र! चदरादेमेख्डलाशति | ऋअच्छिद्रमह्खं- . 

षण्ड न्त ञे कुन्ति जनाधमाः। तेषां ललाटे घततं 
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शुनः पादोन संशयः | टदा भाते द्विजातौनामच्छिद्र- 

सद्धं रण्ड कस् । कष्णे: कश्णि दरति छंत्वा वस्त णाच्छा- 

दयेन्म् खम् । लनायद्{्िखे बद्धा वरेद्ाने महेश्वरः । 

सध्ये विष्णु वैसेच्धितय' तस्मान् भध्य' न लेपयेत् । वकुलं 

तिययं गच्छिदर ख दौघ' ततं नतम् । षषटर्षणसंयुक्त' 

तिलकं यद्निरथेकम् । खनितरयरिकृकूनलिंगुलक्कुरा- 

कति'। निप्र महं चनद्रच्च॒तिखकं यन्निरथकम् । 

प्रमानं एण्ड सख दोषै" खात् कलिवद्धं नम् | व्यानासा- 

मलमारभ्य बह्मरन्धुगतं यदि । शूद्रे काहलं प्रोक्त 

मायतं ङ्कलं विशथि। लिये नरङ्लं तदद् बाह्मण 

चत्रङ्कलम् । नासिक्ायास्िभागेको भागोमानेन वो 

भवेत् । भ् वोभे्याद्धः स्थानं म॒कमाङ्धमेोषिणः ! 

जद्यचारी म्टहस्यद वानप्रस्थो यतिस्तथा । कुयात् 

यदहं एड तद वणो हरिमन्दिरम् । वैष्णवा विप्रा 

भुपाङ्धेत् वेश्यशृद्रान््यजाश्रमाः । यदह एर, विष्ट. 
स्तदेव हरिमन्दिरम् । नरोबाष्यथवा नारो यदि 

छष्णपथं लभेत् । यल्लतस्तुलसोमाला सन्धाय हरिमः 

न्द्रम् | सध्यच्छिदरः न कुब्थात् यस्तिलकं यदि वैष्णवः 

श्वपद् तद्धिता भवेन्नारद ! नान्यथा । दण्डाकारंदि- 

रेखं यत्तिकं भृखकौथकम् | भध्यच्छद्रन्त॒ तत्प्राह्ध- 

खूं षण्ड, मनोहरम् | कणोसखाडक्लिकारारः 
तिककसुत्तमम् । मध्यैच्छद्र" युग्मरेखमृङ्ं एण्ड” प्रको - 

तितम् | नीर्यच्छद् यन्नकाष्ठञ्च विल्वोमलयसस्मयस् । 

चश्वल्यतुनसोम॒लण्डेत्तिका गोष्पद च । जाद्गे ष्टन् 

मह्ानिन्वतुलसीकामेव च| कस्त रोकुड्धसं फलयु- 

चन्द्रं रक्तचन्द्नम्। गोरोचना गन्धक्ञाष्ठः जलं चायुर् 

गोमयम् । धाल्लोमनख्ध खटगन्धो हरिद्रा गोग्डन्हख 

च । स्त्ानान्ते खर्ववणनामाश्रामाणान्तधेव च। 

मतानि तिलकान्या्धः सन््यादिसेकम्मं च" । 

“गङ्गाक्टतरसोमृनव्डन्तिकामलयोङ्धवम् | साधोच्चरण 

संलग्न रजोष्टद्गोष्यदख्य च । याऽश्वल्यम्लद्छद्गोपो 

` च्वन्द्नं तोथस्टल्िका | कुड् मं तृलसीकाष्ठ पष्णवा- 

हतस्न्तिकरा । गोरोचना च कस्तरो इरिद्रायुरुचन्द्- 

नम् । वल्मोकग्डत्तिकागन्धः पद्मकं हरिचन्दनम् । 

गन्धकाषः महानिम्बो यस्नातीरग्डत्िका । गुरूपाद्रजो 

वारिठठमाध्वङ्किरजो जले; ठंत्वा प्रतिदिनं च्ञानमे- 

तमन्धश्टदादिशिः। चार् यत्तिक व्रा तन्नाम्ना 

मषणेश्ु वम् । काम्य नेनिन्तिकं नित्यं यत् किञ्चित् 

कम्प नारद् }। वाँच्रमायां तन्नास्ति स्ामान्ते तिलकं 
विना | कसं व्णाश्रमायां स्यात् के पः न ततृफ- 
लम् | स्हानं स्यां पञ्च यक्तान् पे" होमादिर्म् यः| 
विना तिलकद्भीभ्यां कु्याँत्तन्निष्फलं भवेत्" | इति 

पद्मोत्तरखण्डम '“वौच्छादर्शे लले वापि यो विदध्यात् 

प्रयब्नतेः। ऊहं एण्ड ̀  महाभागः स याति परमाङ्कतिम्"” 
पाद्मो पाताल्खण्ड “शिवागमे दौल्तिेस्तु धार्य 
निषेक लिष्ड कम् । विष्णागने दोचितस्तु अङ्गं - 
एड, विधारयेत्" । इति नागोजो भङ््टत्छतसंहिता । । 

पद्मपुरा उत्तर खण्डः “ललाटे केशवं ध्यावेन्नारायण 
सथोदरे । वत्तःस्यले माधवन्तु गो विन्दं कशकूपकते । चिष्ण्चच 

दिखे कु्लौ वाने च भधृष्रदनम् | लिविक्रमं कन्खरे 
ठ वामनं वा्नपाश्रंके । चीरं वामवाहौ तु हृषीक्ेशन्त 
कन्धरे । ए त पद्मनाभञ्च कटां दामोदरं न्यत् । 

तद्प्रत्तालनतोयन्त॒ बा्देवेति मृडं नि" जि “उद्ख एण्ड ̂ 

च्लाटं तु सां प्रथमं ख तम् । खलादादिक्रने्ेष 
धारणन्त॒ विधोयते" इति “रवं न्यासं समावाये सस्र 
दायाद्सारतः । न्यसेत् किरोटमन्नञ्च सधि सवाव- 
लिये" अय किरोटमन्त्रः “अम् श्रौक्रौटकेयूरहार- 
मकरङगण्डलचक्रशङ्ुगद्ा पद्य हस्तपी ताम्बरधर श्रोवल्या- 

द्धितवच्चःस्यलचरोभभिखह्हितस्ाकचञ्यो तिद पिकराय बड 

स्तादित्यतेजसे नमो नमः* इरिभक्तिविलामे 8विलाशः। 
द्ध एड गन्द अधिकं थमम् । € वक्रे यथा 
“पञ्चविंशतिवा ग स्तिल डो भ वक्षो भवेत् । इष्टचञ्चत्- 

छुट ताले रसे बौर अङ्ग. तेऽपि वा" सद्गैतदा०। “चे 

भध ् रौसिलक प्रकाशः” कुमा० | तिलक इव उत्तरय- 
दस्वः श्वो ““च्रिवं लिलोङो तिलकः ब रव" | 

^“लोध्रचणयतिलकालतिः?'मावः। साथै क | ११तिलदक्ते 

राजनि० | “न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव” रषुः। 

तिलकटः न° तिल्ख रजः कटच । तिलरजलि । 
तिलकलकं ए० तिल कल्कः । ।पिग्याके (खलि) चरः 

“कषायेण श्ञोतेनोदकमादाय निलकलकमधुसधिःप्रगाद़ा- 
सौवघयुतां वत्ति ̀  प्रणिदध्यात्" ““विलकलकः समध जो 
ताक्तो वृषषरो पशः” खश्ु° । ध 

तिलका ली तिलं तिलएष्मभिव कायति कै-क । हारभेदे 

जटा० “सगणदितयं भवती यदा.रसवखं पदा तिच- 
केति तद्"उक्रलन्तणके इाद्शाच्चरपाद्केर्डन्दभेे च | 

तिलकालक एतिल इव कालकः ठष्णः ।१द स्थे २तिला - 

क ` कुष "का क अकु च 
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कारे चि्धे,रेरोगभेदे च च्यमरः“कष्णानि निलमालाखि 
नोरुजानि समानि च। वातपित्तकफोद्रकात् तान् 

{विद्यात् तिलकालकान्?' सखु° | 

तिलकाञचय प° &त । 
तिलक नर ६त०। निलपिष्याके “तिलक तुदत 

विष्टम्बकारणं तद्धि भि- 

क ४ 

ललाट शब्द्ाथक० | 

ख्यात् म्लपनं दटष्टिदोषकत् । 

गभि: परिकोल्ति तम्” भावप्र | 

तिलकिन् लि° तिलक+अस्ययं इनि । 

“श्लो तिलको कम्पं कुव्यात्" क, तिनिवन्धे कलय तिः। 

तिलवित्रपतकं ४० तिलखेव चित्रः णलमख् कप् । तेल- 

कन्द दच्भेदे राजनि । 

तिलकघारिणि- 

तिलचश्षं न° ६० । चरणशिततिले (तिलक्गटा) १खाद्य- 

भेदे । रेतिलकलके च राजनि । 

तिलतण्ड. लक ए" तिलख तरल इव कायति कौ-क | 

१अलिङ्कने थ्दमा*अालिङ्कनस्ध तिलतख्ड, नवत् सं. 

युक्तत्वात् तथात्वम् । &त० । रतिलख् तण्ड ले नि- 

स्तुषतिले पु° (माजानिल) । 

तिलतेजा सो तिल इव तेजयति चुरा० तिज अच् । 
लतामेदे“कफजे तिल तेज इ! दन्तोखणजिक िलकाः "सशर 

तिलन्तुद् वि°्तिलं ठदति ठद-खणश् खम् । तेखिके तिल - 

पौड़के । [दशौभेदे तशब्द दश्यम् | 

तिलद्वादशी स््ो तिलभोजनादिनियमयुक्ता हादथौ । हा- 

तिलधेनु स््लो° तिलनिन्िंता धेः शा्त° | विधानेन 

दानाथे' तिललतायां घेनौ | तदिघानं यथा । 

“विधानं तिलघेनोस्' त्र हि शोर दिजोत्तस ! | छनिः 

पराह विधानं यत् तच्छ.णुष्व नराधिप | | घोड्धाद्क- 

के तशठभिंयेवसको भवेत् । इचद्ण्डमयाः .पादादन्तःः 
इुष्मभया शुभाः । नसा गन्धमयो तदा जिङ्का युडमयी 

तथा } स्थितां छष्णाजिने घेलु' वसोभिवासितां शुभाम्। 

खतरे ख वादितां कत्वा पञ्चरल्समन्वितामू । सर्वौषधि 

शमायुक्तां मन््रपूतेान्तु दापयेत् ¦! अन्न" मे जायतां 

सद्यः एानं सप्र रसास्तथा | कामं सन्धापयाख्माकं तिल- 

धेलखपाच्जिताम् ) ग्टहणामि त्वां देवि ! भक्तया ङ्टू 

ग्वार्ये विशेप्रतः। टुम्बकामं कुरुतां तिलोघेनो | नमो- 

ऽस्तुते | एदविध्ां नरौदच्चवा तिलघेच' ्टपोत्तम | । 

सवेकामसमाभ्िः च कुरुते नात्र संशयः'?प०पुण इ ख० | 

तिलपसष चछ °तिनस्योव प मख । शश्रौषेरट क्ते राजनि । 

चन्दने न° राजनि° | ६त०। तिलदचस्य शपते न° । 
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तिलपर्णौ स्ह विल्व पर्यान्यस्याः ऊप ।{रक्तचन्दने । 

अमरः २ेनदीमेदे सलौ श्ट्दायचि° तिदप्र्णनिदी 

आकरत्वे नासत्या अच गौरा० ऊध । सिद्धके 
५ 

गन्वदरव्यभ्दे चरो हेमचर | साये क| तिलपथिका 

रक्रचन्द्ने हेमचः | 

तिलपिच््ञ ए एर निष्फलस्िलः लिल+ पञ्च । निष्फले 

(वश्भोरजलु नकारड्ध यव ते पलाला तिकस्य तिल 

पञ्चता?" यथ २।८।२। 

तिलपुष्पक एुतिलख्ोव पुष्ममखय कप । विभौतकष्टच्वे पार- 

स्करने०। त° । ६त° । २तिरखख व्यो च ततृखादण्टाव् 

रेनासिकायाम् तन्त्साः | 

पद्मः ददा तथा विग खश्चनं शिखरन्तथा | चामरं 

रविविम्बञ्चु तिलघुष्म सरोरूहस् । त्रिखलं वोच्य जघना 

च शतशः शुद्धभावतः। “पञ्चः खं रिम्बमधर खञ्चनञ्चचुः 

शिखर मस्तकं चाभरं केशं रविषिभ्बं सिन्दूरं तिएष्य' 

नासिकां सरोरुहम् नाभिं लिशलं विवलोस्* । 

तन्लसारः । 

तिलपेज निष्फल सतिलः तिल+पेज । निस्फले तिले अम० | 

तिलभार ए देशभेदे `“तिलभाराः खमौराव मधमरत्ताः 

छकन्द्काः | भा० भो ९२ ०] 

तिलमय लिरतिलदख विकारः तिल+-असन्नायां मयट् । ति 

विकारे शंज्नायांत् अण् । तेलमित्येव । 

तिलमयुर एस्त्री° तिलषष्मचिद्धितः मयरः शा० त° | 

(विकेमयूर) मयुरमेदे तिका० च््ियां जातित्वात् ङोप् । 

तिलरस ए ईत” । तिरते । 
तिलशस् अव्य* तिलं तिलं तत्मरिमितं करोतीति सानार्ध- 

त्वात् बोपसायां कारकाय शस } तिलं तिलं छत्वे तयेव- 

` भाव्ये । “तिकशस्तद्रथं चक्र सा्वध्वजपताशिनम्” 

इहरिवं* १८६ ख | 

तिलशैल ए दानाय कख्विते दश अचलेष अचलभेदे। 

तिलाचलादयोऽग्यत्र। तिलाचलख्च द्दिविधः तिलमय- 

प्रधानभेरः, धान्ये लख पश्चात् कद्ितः तिलमयविष्कम्भ- 

गिरिञ्च। तत्र मेरुद््पतिलभेलदान विधिर्यथा 

प्रथमो धान्यगेलः खाद् दितीयो वणा चलः । गुड़ा - 

चलस्तु तीयस्तु चदु द्ेमपवेतः। पञ्चमस्िलभेलः खात् 

घः कापासपर्वतः। सप्रभो दतभैलच्च रत्रशेलस्तथा- 
मः । राज्जतो नवमसदवहृशमः शवीराचलः | वच्य 

विधानभेतेषां यथावददुपू्ेथः। अयने विधवे घण्टे 



तिलो 

व्यतोपाते दिनक्षये । शुक्तके दतोयायाषपरागे श्थि- 

चये । 

शुक्ञायां पञ्चदश्यां वा पुर्छक्तं वा विधानतः | धान्यशे- 

लादयोयेऽपि देयाः शास्त्र विजानता इत्य्,पक्रने । 

विवाहोत्सवयन्नेषठ ॒हादष्यासय वा षुनः। 

“अतःपरं प्रवच्छानि तिनशैलं विधानतः | यतृप्रदाना- 

त्तरोयाति ३िष्ण् लोकं सनातनम् । उत्तमो दथभिददरौे | 
समेष्यमः पञ्चभिः खतः । विभिः कनिष्ठो विप्रेन्द्र } तिल- 

शलः प्रकोत्तितः। पूर्ैवञ्चापरान् स्वान् विष्कम्भा- 

नभितोगिरीन् | दानमन्त्रान् प्रवच्छयामि यथावनृखनि- 

चुङ्व ! | यद्मान् मधुबधे विष्णोदें हस्तं दपरद्गवाः । 

तिलाः कुशाञ्च भाषाश्च तस्नाच्छन्नो भवत्विह । . व्यं 

कव्ये च यख्ञाद् तिला एवाभिर चणम् | भवादुद्धर भरेन्द्र ! 

तिलाचल } नमोऽस्तु ते" | इ्व्यामन्त्रयं च यो दद्यात् 

तिलाचलमलत्तमस् | ख वैष्णवं पटं याति एनराढल्तिदुलं- 

भमु । दीम समाप्नोति पुत्र पौलेख मोदति । पिट- 

भिद बगन्धः पूज्यमानो दिवं वेत्" मत् खपु° रई । 

विन्क् म्भ्पतिलाचचस्तु यथा । “पञ्चा त्तिलाचलमनेकञ्चग- 

ज्विपष्मसौ वयेपिप्यल हिरण मय हंसयुक्तम् ।  ष्याज्ञाशयेद्र- 

जतुष्णवनेन तद्दजन्वितं दधिधितोदषरस्तयाये ” 

सत्०्पु° ८२ अ° | 

तिल खेद ए* &त। तेरे शब्द्ाधैक०। [राजनि । 

तिलाद्भितदल ए तिलेनाङ्कितं दनम । तेलकन्द् 
तिलान्न नर्तिलमिश्चितमन्न' शात] तिलमिख्ितेऽच्न केशरे 

डेस° । [रके शब्द् धे चि०। 

तिलापत्या श्लौ तिर्खेव चुद्रः पत्यः वौजमखाः । लष्ण- 

तिलित्स ए० तेनं तिलिरग तिस्त' त्यरति कद्मना गच्छति 
व्र-ड । अजगरे सपमे अभर स्तियां जातित्वात् छेष 

तिलोत्तमा स्त्ली अपरसरोभेदे.“तिलोत्तमा नम एरा बरह्मणो 

योषिदुत्तमा । तिलं तिलं सखद त्य॒ रतानां निर्मिता 

शुभा''भारऽखनु १४१अ० | तश्यास्तयानामकरशणं यथा 

“विलं तिलं समानीय रल्ञानां यददिनिर्सिता | तिलोच्तभेति 

तत्तस्या नाम चक्र पितामहः" भा० खार २११ अ | 

तिलोदकं न° तिल्मिथितशद्कम् शा० तर । तिलमिधिते 
उद्करे “तषां द्त्वा त॒ चस्तषु सपविलं तिलोदकम्? 

मनुः “बलिं भित्तं तथाऽष्यंञ्च पितिणाञ्च तिलिद्कम्"" 

भा अदुः १२६ ख श्वा यष्ये तान् सर्वान् 

दभो तिननादकेः" वायुषुर | 

नतिन्तीद एन तिजमिन्रित; धोदनः। छशरे हारा । 

{ ३३०६ ] तिष्ठ 

` "इद्हिता मे पण्डिता ज्ञायेत सवेमायुरियादिति तिला- | 
दनं पाचयित्वा" शत+ना* १४।६।४।१६ | “तिकलभिश्रमो- 
दनं कशरमित्यधैः" भा० । । 

तिल्पिच् ए" तिल+पिश्च-वेरे डिज्च | वश््यतिले “इषीकां 
जरतोमिद्ा तित्िश्च' दण्डनं नडम्" सथ १२।२।५४। 

तिल्य न्तिल्ञानां भवनं त्रम् यत् ।१तिलभवनयोभ्ये चेत्न 

तिलाय तं यत् | र्तिलह्िते त्रि°। 

तिह्ञ गतौ भ्वानपर"दजनदे् । तिङ्कते अतिज्ञोत् । तितिज्ग। 

तिल्व प° तिल-स्ने हे “उत्वाटयश्च ति" उा० नि°| शध 

अमरः रशचतलेघ्रे छमतिः शरक्तलेध्रे त्नीरस्वामी खाये 

क | तत्राय राजनि०। ` न्धो धाश्वल्यतिललकष्हरि द स् ~ 

जविभोतकपापनामभ्य ञ्च" कात्यारखरौ०२१।६।२० “८तिल्वकः 

तिखिशः'ककेः| 

तिल्विल लि"तिल ~ हे वकृ तिलुः स्जिग्धा इलाममिर्यञ्जिन्। 
देवयजने स्थाने “भद्रं कषेत्रे निमिता तिल्विले वा"ऋ०५| 

६२।७ “हेव तिष्ट निर्मिता तिल्िनास्तासिरावतीं 

मध्ये पौष्य तिषन्तीम्" आ० ग्ट* २।८ ८ | “तिल्वि 

लायध्वष्ठषसो विभातोयूयं पात खस्तिभिः सदानः" 

° ७।७८१।५तिखिलागध्व' तिलुरिला भूभियेदखध तत् 

क्रुत'” भा० । 

तिष्ठद खव्य^तिशन्यो गावो यिन् काले तिद ्टतिलात् 
नि" अव्ययीभावः । दोहनकाले “या तिष्ट्यु जपन् 
सन्ध्यां प्रक्रान्तामायतीगवस्" भट्टिः । ८ 

तिष्ठदप्रति न° ऋव्ययोभावे निपातनाङ्गग्न्द्समहे स च 

गणः प्रा गख. उक्तो यथा 

^तिषदुयु बह्द्यु आयतोगवम् खलेयवम् खलेबुसम् 

ल॒नयवम् लृयसानयवस् पूतयवस् पूयमःनयवस् संहृत- 

यवम् सं हयमाणयवम् । स इतबुसम् सं ह्ियमाण- 

बुसम् समभूमि समपदाति षमम् विषमम् । दुःसमस् 

निषमम् अपसमम् चआयतोसमम् प्रोद्म् पापसमम् 

पुरयस्चमम् प्राह्णम् प्ररथम् प्रगम् प्रदक्षिणम् आअपर- 

दचिष्यम् सम्मति असस्प्रति इप्रत्ययः समासान्तः" | 

तिष्ठद्लोम सती तिता होमो युत । यज्ञतिद्पे यागभेदे ` 

“यजनिकृद्धोतीनां को िथेषः'? कायाश्चो* १।२।५ 

“यजतोनां यामानां जुहोतोनां होसानां च परश्चर 

को विषः के भेद इति प्रञख्नः| तत्र यजतीनां विशेष- 

माह" ककः  तिष्डोमा बषट्कारप्रदाना याज्चाएरो- 

$ुवाज्यावनो यजतयः" ६! उच्यन्त दूति थेषः ।“तिषता 



तौच 

होमो येषु ते विष्ड्धोनाः वषट कारेख प्रदानं येष तै 

वषट् कारप्रदानाः तथा याख्छावन्तः रोऽहवाक्यावनतञ् 

भ्म ते वजतय खच्यन्तं” ककः | 

तिष्य ° दघयन््खिन् ठष-क्यए नि०| पुष्यन चते । तिष- 

दीप्नौ यक् खन्नयादि०नि। रकलिदुगे न° तिषरे नक्त 

जातः खण्छ तख लक् । शपुषनचनजाते चवि“ । तिष्व 

नचलमस्तत्र पोंमाद्धाम् अच | ४पौषनासे जन्द्रला०। 

स्ता क | पौषमासे शब्द्ा* । ततर एष्यरनचने । 

न्यदा खग्यंच चन्द्र तथा तिष्यटहसो | णक 

राशौ समेषन्ति प्रषत्ययति सदा शतसम्'”| भा० व° १३ 

६९ चो कलियुगे ¢ततस्तिषयर ऽथ संप्राप्ने युगे कच्षुर- 

स्तत | एकपाद्स्थितो धर्मे धत तषट भविष्यति" भार 

आ-२४२७०। “सतृसस्पदायप्रथनाय तिष्ये जिष्वौखठभिः 

खड योऽवतौखः। उक्तो टहतृषद्गमन्त एजे श्रौशङ्करा- 

चा्यंशुर तमीडे । (“तपस्तादक् क्व वा तिषतर तिष्य 

योगः क ताद्थः कै वा ब्रतेकंवा दानं तषे मोच- 

स्ततः कुतः” काशोख ०९५ अ०।५।ङ्गल्ये ति०। [अन्द् र० । 

तिष्यपुष्या खली तिष्य माङ्गल्यं इष्म` वद्धा: । अमयक्याम् 

तिष्यफला स्तो तिष्य साकल्यं फलमखाः । अमल क्यम् 

अमरः । ५ नित्यनामखके लच्छोः” रूटतेखत्फलख 

अङ्कलदेतुत्वात् तथास्वम् । [क्याम् शब्द्रला०। 

तिष्या खली तिष्प्र मङ्गलं डेदत्वे नाख्यख्या ऋच्
 । चऋनल- 

तिश्टधन्व न° तिद्धभिररिषुभिवुं तं धन्व धः रे अच समा- 

सान्तः आरविभन्वावपि यदे तिदेशः । तिष्धभिरिष- 

नियुक्ते धदहुषि ““तिद्धधन्व दच्िषां ददाति" अतर 

जान ११।१।५।१० । “शब तिष्घन्वभादायापचक्रास” 

१४।१।१।७ । ` [ऽसङ्गावे च संश्िसारः। 

तिन् इद इ-खर्दने डनिन् निग व्याधौ श्ब्रौहौ शधनुषि 

तीका नलौ स्वा पर, सकर चट् | सोकते अलोक नितोके 

चरदित् अतितीकत् त | चअन्द्स्तोने याचनाथं तोक्तिः 

परालिदिकौ पान्गखपाठे तख गव्य्ेतयेवोक्तेः । 

तीच्छ निज -क दी्चच । खरे ख रिषे शौ इभेद 

(खात) 8बुदधे अभरः ५मरखे शदे ऽथो शति 

शारच्च० । ,प्साषद्रलवे € सष्कके भेदि १०चबव्यके 

राजमि० | {१मरके हेमच० । १२तोच्छतादुक्ते तिर 

““तौच्छदौव शुच खात् कायं ̀  वीच्छ |
 

सुः ।““तीच्छा नारुन्त॒द्ा बुद्धिः कमे शान्त प्रतापवत्? 

मावः “शक्ति चोभयतन्ञौच्छाम्' मतुः । (श्रतिभायां 

१.०४ का० आग ४ 

[ ३३०७ ) तीच 

रके कटाच्चे इष्वौक्ये नखे कलवय रबिकर" 
ति कथिकल्पचतायां तौच्छत्वचचक्लम् । 

१श्यवच्वारे प° मेदि | १४ तकुशे १५ कुन्द्रके 

राजनि | नश्लल्रवियेषगखे न, यथा २३ 

लाच भन्दा हस्ती च्णद्ारुे "क्यो तिषस् ।१ पमावत 

त्रि भेदि" ।१ऽनिराखख्े नद्धौ विर धरणो १८्यो- 

गिनि पु* अजयपालः। [ रा्जनि° | 

तीच्छक ए० तोच्छ+संन्नायां कन् । {गौ रसभपे, २शव्कके च 

तीच्छकर्टक ए० तीच्छः कण्टकोऽख्छ । पपुस्तरे र्वु रे, 
शदङुदोश्ले, ४वशे च जटाध.०।५कन्धारोदटने ली टाप । 

राजनि०। ६तोच्छकण्टकयुक्तं लि०। कमा°। तोच 

कण्टके षु न° । 

तीच्छकन्द् ए" तोच्छः कन्दो नलम । पलाख्डौ राजनि* 

तीच्छकश्छन् लि° तच्छ कमं । १तीवृकायंकरे आयः. 

लिके तिका । कर | रतोवे कणांखि न° । 

तीचशकल्कं * तौच्छः कल्कोऽख । दुम्ब रे राजनि । 

तीच्छकान्ता खली निग्कन्मं । तारदेव्याम् उसरतारायाम् । 

“भप दिक्षटिवासिन्या दिक्पा वसते शिवा । तोच्छ- 

कान्ताया त्वेक्ञा योथतारा प्रकोलिंता" । “षरा ललि- 

तकान्ताख्या या अओोमङ्गलचखिड़का | तख्छास्तु क्षततं 

सपं तीच्छङान्तह्कयं छ्य! | शब्ठा लम्बाया 

त॒ सा ख्धादेकजटा थिवा। तेन ख्पेयतां देवीं खततं 

परि पूजयेत्" कालिण्यु० ८२ ख° । 

तीच्छगन्ध ए" तीच्छः गन्धोऽख । १ थोभाञ्जनश्चे जटा° | 

वाक् । खले वाचे राजनि | ररज्गतललाम् भन्द्], 

कुन्दरुनामशन्धटरव्य अभरः | 

तीच्छगन्धा स्लो तोच्छः गन्धोऽद्धाः | १बचार्या, र्राजि- 
कायःस्, शकन्वायां, राजनि ५जोवन्याञ्च चन्द् च । 

दत्रेतवचायां भेदि° अख च्छो लायाम्,रल्रना० (रलमा। 

तीच्णतण्ड,. ला खो" तोक्णारलस्छ,ला यद्या: । पिणल्याम् 
तीचूएतल न सोच्ग्यख चो इः तेलच् । १, होरे, २ब- 

जरसे, श्भद्य च शन्द्रत्रार । 

तीच्छदंद्र इस्त्ी तोच्खा दंगा | ध्यात्रे राजनि° च्या 

डोष् कर" । तोच्चयायां दद्याम् स्त्ो। “इतो - 

दकाः समा शुभाः" ह° सर ६७ अर । 

तीच्धार ए* तीवा धाराद्ध । १खडगे “अरसिविथसनः 

खड्गस्तो््धारो इराषदः। शौय विजयश्चौव धं. 

पाछा गभो्सतु ते | इत्ब्टौ तव मासानि" खडगपूला- 

च्रे 



तीर 

मन्तः । र्तोक्ृणधघारायुक्तमाते निर । «नवनीतं इदयं 

बाद्णख् वाचि चरो निशितिस्तोचधारः | तदभय- 

नेतदिपरीतं त्रिय वाडःनवनोतं इदयं तोल््णधार- 

भिति'' भाग खादिः अ. । 

तीङएपतर ए० तोच्णानि पतरागयसड । १त्ब, डच राजनि०। 

र्तौबपलयुक्तो लि° कम्प्र ° । शतौच्ष्ठे पले न° । 

तीच पुष्य न« तीक्चय' पुष्यमख्य | १लवद्ख । रकेतक्या स्रो 

टाप् । राजनि । दतिन्नपष्ययु्त ति" । कमं ° । ४ति- 

म्मे पत्रे न° । । 

तीच्छफल ए* नोकणं फलम । १त्ब स्ढन्ते राजनि° । 

रतिम्मफलयुक्त लि" कमं | शेतिगमे फले न° । 

तीच्छमरूल ए* तोक मलम । १ शोभाञ्जने रेकुलश्जने च 

रा्तनि०। इतिन्भमृलके लि । कम्रं ०। ४ तिम्मे सले न०। 

तीच्छरश्ि ए० तोक्षणा रश्योऽस्य 1 तिम्भां चौ {यय 

८“अरत्प्रज्वलितं तेजस्ती्त खरश्िवि शोघयन्"” हरिवं० 

७३० अ ०।२तिन्भरश्ियुक्त ति०। कभ" |रेतिम्मे रश्सौ घु° 

तीच्छरस ए° तौक्त णो रखोऽख्य । ¶यवच्वारे रब्रला° । 

रतिभ्मरसयु कत लि° । कम्म ° । शतिम्बे रसे पु 

तौच्णलो कड ° नि° कम्पं ° । (इस्पात) सैहमेहे । 

तीष्णगूक ४*तोच् खः शृकञोऽख यख । ¶यते । रखरशूक- 

गुक्त लि°। कम्प । श्खरे शके पु न°। 

तीच्छसारा चनो तोच खः कठिनः सारोञखाः । १शिंशपा- 

थाम् (शिश) राजनि" रतिन्भसारयुक्तं लि° कम्मं, । 

श्रे सारो घुन° । 

लौकहा स्त्री तोच्च ख~+टाप् । वचायां रसपेङ्कालिक्तायाम् 

रत मा०रकपिक्च्छां ४म हाच्यो तिद्मत्याम् ५ अ्यन्हपखःा म् 

अटार | दतारादेन्याम् च । उसरतारोपक्रमे 

डे भगव्त्येकजटे विद्ये पदमन्ततः। विकटदंषरे 

धौमह्धि तन्रस्तारा प्रचोदयात् | एषा व॒ तोच्णा 

गायती पोढदेव्याः प्रकोत्ति ता" | “पानेषु मदिरा 

शस्ता नरो बलिम् पार्थिव !। मोदको नारिकेल 

सासं व्यञ्जनमेच्वम् । नेवेदयषु प्रियकरास्लीचश्चायाः 

परिङ्ञोन्तिताः १। कालिश्पु, ८२ अ° । 

तीखणायस न नि° कम्ब» अच षमा०। लेहभेदे (षष 

पात) राजनि । [तितौम । 

तीम कदने दिवा० परण च्यक“ सेट्! नौभ्यति श्तोभीत् । 

लीर पारगतौ कम््रंसमाप्नौ च खद्° चुरा" उभ^ अकर चट. 

गोरयति ते खरितोरत् त | 

{ ३३०८ ] ती 
तीर न तीर-अच। नद्यादेः शकले । रसोसके ए अ- 

मरः । वाणे प॒र लिक्षा । ५लपणि पु मेदि०। 

“साङ्ग हस्तशतं यावत् गभेतस्तोर रच्यते । भाद्शष्ण- 
चतदेश्यां यावदाक्रमते जलम् | तावद्गर्भ' विजानौ- 
यात् तदन्यत् तीर च्यते" परा त* उक्तं ई गङ्गाक्लभेदे न° 
^गङ्खातोरतरद्गसङ्गतजलेः च्ञात्वा हरो नारित” 
सा" द्" । "“अशृन्यतोरां छनिसच्धिवेशेः” रषः । “अव- 
कशेष् चोचोध नदीतौरोष् चेष ?"सनुः । 

तीर ग्रह ए° देमेदे “तीरम हाः ्रसेनाः शजकाः वन्याः 
यु्ाः'' भाग भी € खर जनपदोक्तौ | 

तीरभुक्ति ए (बोन) देथमेरे लिका० । 
तीर् पुर तृ-बा क्, । शवे “नमस्ते ऽभोष हस्ताय तीर् 

भोरुहराय च" हरिवं° २७८ अ० | शिवस्तुतौ । 

तीण ति नृ-क्र । १ उन्तों, रेचभिभूते, श्थाञ्ते च। 
“तोर हि तदा भवति" तिः “तोः पूणः कति 

न सरितो लद्धि्ताः केन चलाः नाक्रान्ता वा कति वन 
सुवः क्र रसञ्चारघोराः। पापरतः किमिव दुरितं कारिनो 
नाखि क्ट" यदद्टास्ते धनमदमरीभ््ानवक्रा इरीशाः। 

तीणं पदी स्तौ तरतेः क्रि क्तः। तौ; पादो मलमद्याः 

अन्तयलेापः कुम्भपद्या "ङगेधि पद्ावः। तालमूल्याम् शब्द् चर 

तीर्ण खलो प्रतिषाख्यदटत्तिविेभे यथा ““यख्जिन् इत्ते क्थः 

कथः वेदेः सा खात् तीणा अस्याः कन्दे त्यपि 
संनता | ^“्भौ चेत् कन्येति" लच्तणात् । 

ती नभ्ु-चन् । शास्त रयन श्ल ४पाये ५नारौ रजि 
६अवतारे ऽकषिलु्टजले ८पात्रे € उपाध्याये † °मन्त्रिखि 

च मेदि° ।११योनौ १२दशंने {रषे डेमच° । १४िप्र 
१५ आगमे \६निदाने शजव्छ्को च संच्िप्रसा०। 

तीथे लिविधम् जङ्गमं? भागखंर् स्थावर च । 
तवा हि “बराह्मणा जङ्कमं तोय निमलं खावकाभिकम् । 
येषां वाक्योदकेनेव शुद्धयन्ति भलिनाजनाः। गलति 

र्षाच | ष्ट्णु तोाखि गदतो मानानि ममानपे ! ! 

वेष सम्यक् नरः कात्वा प्रयाति परभां गतिसु । शवयः 

तौ चमा तीघे' तौर्धमिन्दरियनिचडइः | 

तोये सर्ल्ाजवमेय च ! 
खन्तोषस्तो घेच्यते । 

खवमृतदया- 

दानं तोः दमस्लीरधैः 

जद्मच्य्य* परं तोये तीर्थञ्च 

प्रियषादिता। च्ञानं तीये तिकलो एष" तोर्ध- 
खदादतम् । ती्थानामपि तक्तीर्थंः विशुदधिमेनषः 

प्रा! पतत्ते कथितं देवि ! भागं तोयेल्च्म् । 



ती [ ३३०९ | तीरं 

्तेभानामपि तो्यौनां पुषे कार्यं ष्टण | यथा 

शरीरखोटेथाः केचिकरधष्यतमाः ख्टताः | तधा एयि- 

व्याखद्शाः केचित् पुखव्रतसाः खटेताः । प्रभावादद्मु- 

 लादूमभेः सलिलस्द च तेजसा । परिहन खनो- 

नाच्च तोयानां पणता ख्टता | तसखमाङ्गौमेष-तौर्येष 

सानसेष च नित्यशः) उभयेष्वपि य चति स याति 

चरमां गतिम्" तोधमेदा त्रह्मप्राख उक्ता यथा 

खनय ऊचः | (थव्यां यानि तौ्यीनि वनान्या- 

यतनानि च। वक्त महशिधम्मन्त ! श्रोतु नो वत्तेते 

मनः| रोभद्षणं उवाच । यख सतो च परादौ 

च मनदधोव चुसंयतम् । विद्या तप कोतिं अ ख तीये- 

पालमश्चते । सनो विषङ्ग एरषद्ध तोध ` वाचांयनः 

स्तिन्द्रयनिचडस्तपः। रतानि तीर्थानि शरौरजानि 

स्वगख मागः प्रतिबोधयन्ति | व्वित्तमन्तगे तं दुष्ट तोथ - 

सानं न शुध्यति । शतशोऽथ जले धतं चराभाण्ड- 

निवाश्चि। तोथौनि न दानानि न तानि न 

चाश्रमाः | इष्टाशयं दम्भरुचिं एुनेन्ति व्यधितिन्द्रियस् } 

इन्द्रिया वे कत्वा यने तत्न वरेच्नरः। ततर तद्ध 

कुरुते प्रयागं एव्करं तुा । तकाच्छुणध्व वच्छाभि 

तोयौन्यायतनानि च । संम निशे ठाः । एथिव्यां 

यानि कानि च । विस्तरेख न शक्यन्ते वक्त वेष 

तैरपि | प्रथमं एन्करं नीथ ' नेभिषारणग्रनेव च । 

प्रयागञ्च प्रवच्छासि धन्त्ौरणय्र' हिजोत्तमाः ! । खेहका 

चस्मकारणय सेन्धवारखगरूमेव च| गया प्रयागं 

शीतीर्यः दिव्य कनच्लन्तथा | श्वगुतङ्ग हिर 

्वदाच्च' भोमारणयु कुशस्यलो । लोागलं सकेदारं 

भन्द्रारणगरमेव च | महां, कुरक्तेल स्पापहूर 

न्तथा | ख्पतोधं ̀  सकरच्च चक्रतोयं' महाफलम् । 

योगतो" सोलतीयः लीव शाखोटकं तथा । तीयं ̀  

कोजाकं पुगः यदरोभैलमेव च । सोमतीय' 

चङ्ब्रट' नोरथ स्कन्द्ाश्मन्तथा । यय प्रभं रामतोधं ̀  

सप्रचाजुदरकषः तथा | धर्माह्तं कोटिरी्थ' नोयंड्धाघ 

प्रणाशनम् । गङ्काहारं पञ्चकृञज भध्यकेशवसमेव न । 

चक्रमभं सतङ्कन्च॒ कशदण्डञ्च विद्वत्! दंद्राकृर्छं 

विष्णं दोयं ` स्ैकाभिकमेव च। तोय चेमलिनच्चव 

बदरौषप्रभं तथा । बद्धाकृर्ड व्किकृ गड तीय" सव्य 

पट्नथा | चतःख्ोतखतःध्टङ्ग यलं ह्वादशवौरकम् | 

मानसं ्य॒बष्टङ्न्च स्न दग ' तथोषेभो | लोकपालो 

मरवकं सोमाद्धिरीलमेव च । सदाप्रभं मेर तीथ" 

सोमाभिभरेचनम् । ̀ महाथोभं कोचवक् पञ्चधारं विधार- 

कम | सप्रधारकतीधन्च तोधद्चामरकण्टकम | शालखासं 

चक्रतीर्थं कोटिदरममतुत्तमम् । विन्द्प्रभं देवद्धदं तीथ 

विष्ण प्रभन्तथा । शह्प्रभं द्सकुण्डु तोय षजायुघ 

तथा | ऋग्निप्रभं सएच्नागं रेवप्रभमच्चत्तमम् । विद्याधरं 

सगन्वई' चरतो ब्रह्मणा कतम् । तोधेश्च लेक. 

पालाख्य' पुणय' पिण्डारकं तथा । वस्त्रापदं दारुवनं 

दायारोदणतेव च | वटावटं भद्ूवटः कोषाच्चौ च 

दिशाकरा | दीपं सरस्वती चेव विजयं कामजन्तथा। 

खारवं मोप्रतारञ्च गाचरं वटमलक्म् | स्ञानकुण्ड 

प्रयागञ्च युव विष्णपदन्तथा | कन्याञ्रमं विष्णं पट् 

जम्ब माम" तथोत्तमम् | गभनस्ितीयद्च नथा ययाति 

पतनं शुचि| कोटितीय' भद्रव्ट' महाकालवनं तथा । 

नमेदातोधैपरमं तौ वषै" तथाबुदम् । पिक्कुतोध 

वशिष्टः तीरधञ्च प्रियसङ्गमम् । तोयः दौ वसिक नाम 

तथा पिञ्चरकं शभम् । कषितं ' जह्क्गण्डं वठतोथे 

कमारिकषा। शक्रतीर्ै" शापनदं रेणकातोनेव च । 

सैतामडच्च विमलं रुद्रपादं तथोत्तरम् । सिभन्धञ्च 

कामाद जष्णतीये' कुमारिणम् । यजनं याजनञ्चोव 

तथैष जह्वालकम् । पृष्णाभ्यासं षण्डरोकं सख्िप्र 

तथोत्तरम् ! दोषलं इहंखपद् तीर्ध॑ञ्चानशनन्तथा । 

गद्कोद्धोदं शिबोह्धटं नभेदोह्ध दमेव च । वजकोटि 

शङ्क मानं तध शक्रावनामितम् | समन्तपञ्चक तीथ 

जद्धतीथे' छदनम् | सततं शखिदोतोय' पञ्चञ्चव 

एथद्क्तै । द शाश्मेधिक तीथे सपिद विषयान्तिकम् | 

कोटितीर्ध" पञ्चनदं वाराहं एकिणोहृदम् । पुण्डरीक 

सोमतोधै' भञ्चवाटं तथोत्तमम् । वद्रोवनमासीमं रल 

सलकमेव च । ˆ शाकद्ारं पञ्चतय कपिलातोथेभेव 

च | रणतो शद्खिनो च धराभवनमेव च। तौ 

च यक्चराजस्य ब्रद्धावतं ` इतोयेकम् । कामेश्वर भाट 

तोषः नी्धं शौतउनं तथा । श्रानदहोमायनद्चौव मांस- 

मश्नकं तथा| दशाश्वमेधं केदार र्मोडम्नरमेव 

च | सप्रधिकुण्डञ्च तया तीर्थः देव्याः घ्जम्ब्,कम् । 

द्डास्मद्ं कोटिकरूट' किच्चरं किंजपं तथा । कारण्डवञ् 

विन््यञ्च चििशटपमथापरम् । पाणित्तारं भिचरकड 

मघवटमनोलवौ । कौशिको देवतोधञ्च तौधन्च. णः 

मोचनम् । दिव्यञ्च तणस्लाखयं तोये विष्ण पदन्तथा । 
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शरोक्ृर्डं चाखितोयेञ्च ने मिषेयञ्च वि्तस् } अद्धास्यानं 

सोभतोध' कन्य तोः नयोतरम् । बह्तौधे' भन- 

स्तीयै' तौयद्धो लावनन्तथा । सौ ग्खिकवनश्चव मखि- 

लौ शरख्लतो । रैथानतोधेः प्रवरं पाणिनं पाञ्च 

यज्जिकम् | विशलघारा मादेन्द्र देशखयानं सतालयम् 1 

शाकश्चरो देवतोणे सांख्ये कालियं हदम् । जोरे- 

शर निद्पा्' भ्टगुतीये' कुथोद्धवस । नद्जतोधे' जद 

योनिं नौचपवैतमेव च । कुञाभ्वकं भद्रवटः वशिष्ठ 

पदनेव च । धभावन्ते' तथा मेकं वारणं कपिश्च 

यत् । स्वगेहारं प्रजादारं कालिकाश्रममेव च । 

सूटरावकतैः सगन्धाश् कपिकावनमेव च । भद्रकं 

दद्य ककं दकं तथा। सप्रसारसतञ्चव तीधे- 

मौशनघं तथा | कपालमोचनद्धौव नरक्ञ्चौव काम्य 

कम्। तत्र॒ सखाहद्धिश्च्चौव अतिकञ्च सङहच्िकम् | 

रेणुकं पञ्चवटकं विोचनमथौजखम् | विशेर्खर वाम- 

नकं कक्तं नारायणाश्रमम् | गङ्काचचदं बटञ्चव वदरी 

पचचनन्तथा | रेन्दरमा्ेमेकरात्र' चोरिकारामभेव च । 

शोमतौध दारवञ्च छततीधेच्च भोदिजा ! । कन्याश्रमं 

श्नं कोटितीधड्च षुन्दी। कोटित्स्यलौञ्खव 

भद्कालोचुटृन्था । आरन्वतीवनद्चव जद्धावनतन्दथो- 

तभभ् | अञ्रवेद कुञवनं यद्चनाप्रभव' तथा | वोर- 

प्रमो िन्धूलय' शमोङ्ञरधा सजलत्तिका । चवेशौ- 

आभखद्धोव मायाविद्योद्धवन्तया। मङाशरमो ठेतखिका- 

ख्पं छन्द्रिकाश्रमम । बह्मतोचेन्त॒ वेश्वासं गद्गदं 

खरस्ती | अरुणोदं तथा चान्द्र शक्रतीे' वाजु - 
कन् । तीधञ्चवाविरुक्ताखछ नोलकश्टदुदन्तथा । 
स्लशेदारःं किम्य् लिका तधेकोटिस्तथेव च| पिशाच 

भोचनद्धौव छमदराद्दभेव च । कुण्ड विभल्दं त्यां 

तीष" चण्डेश्वरस्य च । खटस्यानद्दञ्चव हरिकेथ- 

बनं तथा। अलजाचद्धवनद्खव चण्टाकणंदुदनथा । 

षण रोज दद्चव वापीकङ्ूोटिकन्था | जण 

रिकषावाञ्च श्यामाक पञ्चपगयदम् । ष्डथानशुभ्भकुणड्च 
विनायकद्धदन्तथा | कूपं सिद्धभवन्चव पण्य ब्रह्मसर- 

न्तथा । ख्रावासं तथा तौ" नागतो चखोभकम् । 

श्टद्कतोध भहातोथ" श्रेष्ठा चेव महानदी । दिव्यः 

जह्मसरः पणयः गयाशो्षाचयं वटम् | दकिणद्चोत्तर- 
1 ५ पिष्टं | 

शव॒ गोमयं द्पशान्तिकम् | क ग्दश्रकुटं 

साविलोदधदभेव च । प्रभाखनं शौतवनं योनिदार् 

तीर्थ 

भेदकम् | रम्यकं शोकिलाख्यश्च मतद्खन्दमेव च । 

पिलृङ्कपं रङ्गतोधे अक्रतौये' चमाचिनम् । बह्ञस्वानं 

सप्कृण्ड स णरन्नङ्दन्तथा । छद कखाचरमञ्च ष सद्रल्या- 

दमेव च । तौ जनककपाख्य' वेश्य विनशन- 

न्तथा | श्यादयः विनाशतौथेञ् धारा माहेश्वरी तथा| 

देवष रिषो रम्या पच्य इ्पनेव च । जातिद्यरं वाम- 

मकं वरेश्वरच्चदन्तथा। कौशाख्ं भरतच्चौव तोः 

श्रो ष्टास्भिकषा तथा । विच्ेश्वर' कल्यशतं कन्याखायुज्छ. 

भेव च| वाराङ्कं कोटितीर्थं कमारः सव- 

तोषम् | वौराच्रमं ब्रह्मसरो वौरवौरा च तापिनी | 

ज्ञमारधारा श्रीधारा गौरीशिखरमेव च| कुम्भकं 

पदद्धव कौ थिकोहदमेव च| धर्मतो कातो" 
गोषेचहालकं तधा । दण्डा विमानो तोवं ̀  तौर्ष- 
च्चव मरेभिका। सन्ध्यात कारतोयं कपिला 

सोभोद्धव' वथशुलमग्टषभं काल 

तोथकम् । एणगुतोण्दुदं तोयं ` तों ` बदरिकाश्रम | 

रामतोय ' सिच्छुवनं बिरजातोर्थमेव च | माकंस्डेव- 

बनश्चंव अष्यतो्ं' लया बस् । भूव" ख्यं प्रवर- 

निनद्रयुश्सरच यत् । शागकते शमाहद शती" 
आओओदनन्तथा | षुतीषेद्धभेभञ्च कामेरीतोरधनेव च । 

कन्याती्द्च मोतो्धं" गोमतौष्ठानमेव च । स्वन्तं 

श्यापिनौ शयानं सप्रगोदावरीददम् । वदरोधदणन्व 

नद्ध रव्या विक्त गम् । जातिद्खदं बेददधदं क्ञशप्रबमेव 

च | सवेदेववतञ्चेव कन्याश्चमद्धुदन्तथा । तथान्यत् वा 

लिख्िल्वानां सप्र्षीशां तथा परम् । तथान्यञ्च महँ 

्ामखष्छितदन्तया । ̀  तोर्ेष्वेतेष्॒ विधिवत् सभ्यक् 

अद्वासमन्वितः । श्ञानं करोति यो मवं: सवपापः 
प्रठच्यते । अम्धरं रेवताखन्र स्थित्वा च रजनी- 

मयम् । एक् एयक् फल तेषु प्रतितिष्ट"च भो दिजाः | । 

प्राभ्ोति हयमेध फल" प्रपोत्यसंशवभ । यस्िदं 

श्ट याच्चित्य' तों मा इायषटततमस | प्ठेश्च चरावयेददापि 

सषेषापेः प्रघ्च्यते?” । 

पद्मपुरा शद्ध प्रशस्ततोयानि . छक्तानि- यथा 
भीद्र उवाच । “किन् वाखरभागे ठ श्राद्धः चादौ 

समचरत् । तीये केष बे शाङ्ग लतं बह्धफलं 
भवेत् | एखखय उवाच | तीर्घन्तु प्कारं नाम पुय 

शोठतस खगम् । सवे घां हिजद्यान मनोरथस्वितं 

तथा। यल्ल दत्तः छतं स्ेमनन्ः इनिःरजरेव्। 

खोह्िताणवम् | 
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पितृणां वज्ञ नित्वश्धपौणां परमं ` प्रियस् । गन्द्य- 

लंखिता वहत्तौधे सायापएरो तथा| शुभं भिल्रपद्ं 

सालं लतः केदारख्त्तमम् । गङ्गासागरभियाछ्धः सवै- 
लोधेभयं श्भम् । लोधे' बद्र स्तदत् शतदः सलिङा- 

दः । .तीचेन्त नेमिषद्धं व सरपसोयेफगप्रदम् । गद्दग | 

दस्तु गोभवयां यबोह् तः सनातनः | ` तथा यन्चवरा हसतु 

देवदेवश्च शलषटक् । यत्र तत् काञ्चनद्वारमदाद्शभुनो- 

रः । नेभिस्तु धमं चक्रश्य शोणौ यलाभवत् एरा। 

तदेतच भिषारण्ठ' सपैतोधैनिभेवितम् | देवदेव 

तल्ापि वराहश्च द्थनम् । यः प्रवाति ध यृतानमा 

नारायणपुर वजेत्। कोकां परं तीधे' ब्रद्मणोऽव्यक्त . 

जन्य्नः | दएष्करारण्यसंस्योऽसौ यन्न टेवः पितामहः । 

विरिच्चिद्ेनं च्रो्ठ त्वपवगफलप्रदम् ! छतं तेन 

सड्ापुण्य' सवेपापनिष्ःदनम् । यन्नाद्यो नरसिंहस्तु 

स्लयमेव जना नः |  तो्ेभिच्ुमती नास पितुं 

वह्लभा खद् । ठदेष्यन्ति पितरो नित्यः गङ्गयछनसङ्गमे | 

क्ृरुच्ेलं महाएण्य' यन्न मार्गोऽपि रुच्छते । ऋदयापि 

पितो" तत् शरकाभफरप्रदन् । नीलकदुटभिति 
ष््यातं पितृतो नराधिप! | नवा अद्बरः 

पुण्य ' सरोमानखमेव च } मन्दाकिनी तथाच्छेदो षिपा- 

शाध खरस्लती । धूञजिनद्रपट् तददैदययनाव' मह्ञद्खम् | 

गोदावरौ तथा धग्वा तथा काल्चर भम् । बंधो. 

भेदं इरोद्गदं गङ्कोद्धदं भहालयम् । भटर नर षि 

चण् पदं नन््ंदादारमेव च | गयापिष्छप्रदानेन समा- 

“ ज्याह्धमेहषेयः । रतानि पितु तौथीनि सर्वपापहराणि 

च| खरणादपि लोकानां कि श्राङ्धप्रदाचिनाम्। 

चोड्कार पितुतोधैन्तु कावेरो कपिलोद्कम् । करुचे- 

ल्ाच्छतशुखस् तख्न् छखादिकमपयेत् । शक्रतोथेनत 
विद्यातं तोयैः सोमेश्वरं ख्टलम् । सवैव्याधिष्रं र्य" 
फलं कोटिशताधिकम्) श्राद्धे दाने तथा होमे खाध्याये 

जपसच्धिधौ । ऋान्नावरो हं नाम देवदेव शूलिनः | . 

ष्छवतार रोचयानोः जाह्यणावस्ये शभे | जातं तत् 

घ्वमहाएग्य' तथा च्रं खतो नदी । नदौ च वरखा 

लहत्तीये' हौताथनः परम् । भेरवं श्टयतद्कद्च गौरौ- 

लोधैषरत्तमस् । तो" वेनायकं नाम वज इरमहत्तमम् । || 

वथा पापहरं नाभ टा वेल्वतौ नदौ | शुलतापौ 
पयोष्यो च पयोष्णोसद्गमस्तथा । सहाबोधौ पदेनापि 

मागतोधेलवन्तिका ¡ ता वेष्वा नदो एण्या भहाणा- 

८२९ 

तीथं 
॥ 

लस्तयेव च | भडहार्द्रो नहालिङ्घो दथाणा च महा- 

नदौ । शतददरागता वापि तया पितुपदं परम् । बुडधः- 

वाराहिकं तदच्नदौ हौ शोणववेरौ । कालिक्षाच नदी 

एण्य पितरा च नदौ तथा| रतानि पितृतोशैनि 

श्न च्ञानदानयौः । च्राद्वभेतेष यत्तः तदनन्तफलं 

खटतस् । शनोचाटनदोधघारा अवच्चौरनदौी तथा । 

इारका क्णतोयेच्च तचाप्य् त सरस्वती । नदौ मखिमतो 

नाम तया च गिरिकथिका। धतपापरं तथा तोधै 

शखदर दिखे तथा । गोकर्णो गणक्थेखच तथा च 

शुरूषोत्तमः । चच्रीरेलं शाकतौधञ्च नारसिंडमतः परम् । 

महेन्द्र तथा पुगः एणा चापि महानदी । रतेष्वपि 

खद् च्राञ्गमनन्तफलमन्नते । दथेनादपि एखयानि सद्यः 

पापडराख्ि च । तङ्खभद्रा नदो पुरा तथा भीम 

नदो सरित् | भोभेशवर कण्णवेष्ठा कावेरी यङ्क रा नदो। 

नदो गोदावरौ एष्या निखन्ध्या तौधेषठत्तमम् । 

तीथे" त्यम्बकं नास सेतो्ैनमख्कतम् । यतराक्े भग- 

वान् भौमः खयमेव तिलो चनः । श्राद्धभेतेष तौर षु 

दन्तं शतशुशं भेत् । खर खाद्पि पापानि वन्ति , 

शतधा ब्धप | | च्रीपर्णैच नदी एणा व्यासती्यभचु- 

त्मम् । तथा मतृद्धनदोधारा शिवधारा तथेव च । 

भवतो विद्यातं एणयनो््च यातस् । एयर" रामे- 
शवर तद्वदेलाएुरमलत्तमम् | अङ्गारष्टव्यः विद्यात- 

माल्मदथेमनाबुधम् | तोयैः बतिश्वरं तदत्तथा केकारखं 

परम् | गोवङ्ग नं इरिखन्द्र' थु चन्द्रः एथूदकम् । स 
खातं हिरणगरात्चः तथा च कदली नदौ | नामाधि 

षापिच तथा तथा सौभिबसङ्गतस्। इन्द्रनोलं 

सह्णानाद्ं तथा च प्रियनेलकम् | एतान्यपि खदा च्राड़े 

परशस्तान्यधिकानि च| एतेष सवदेवानां साच्िध्य 

पयते यतः । दानभेतेष सवेष भवेत् कोटिशताधिकम् ¦ 

बाह्धदा च नदो इया तथा सिद्कवनं शभम् | तथं" 

पाष्णपतद्चौव नदो पेटिका तथा। च्राइमेतेष् सदेव 
दन्तं कोटिशताधिकस | तयैव पवतौर्धञ्च त्रिषर" खाण्डवं 

नद । धूता -लिङ्कस हस्त य सव्ये तरजलाव हा । लाम- 

दम्नप्रख सत्तौयैः गेदायतनन्तमस् । प्रतोकखाभया 

सिद्धा यदा गोदावरी नदीं । तध". तद्धव्यकव्याना- 

मपरसरोमणसंयुतम् । चादादिद्ानकाययंञ्च तदत् करट 

शताधिकम् । तथा सहस्तलिङ्कश्च राघवेश्वरखत्तमम् । 

शेन्द्रफला नदो एणा यन्न इःखाद्रतः; रम् । निभेख 
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ल्ब दन्त नरैः 
श्राद्गमनन्तफलद्' भवेत् । पुष्करं नान वे तोरधै' शाल 
सखा तथेव चं । शौनपातच्च विख्वालो यत वैश्रा- 

नरालयः। नीः सारसखन' नाल स्वाभितीर्ध' तथेव 

च| सनन्द्रा नटो एयर कौशिको चन्द्रिका तथा। 

विट्भां चाष्यवेणाय पयोष्णी प्रा्षखो प्ररा | कावेरी 

चोत्तरागा च तथा जारन्धरो गिरिः | एतेष श्रादइती- 

येष ऋाञ्मानन्त्यभचर्,ते | लौ ङदणड' तथा दण्ड चिन. 

कूटन्तथेष च | दिव्य' स्त्र ग ङ्गयास्तथा नदीतटं शुभम् । 

कुखाभ्यद्च तथा तीर्थशूपणीपएलिनं तथा| संखारमो- 

चन" तीष" तथेव ऋणमोचनम् | एतेष परिदतोर्येषु 

चाङ्गमानन्त्यमश्नते | वच्यङ्डासं तथा तीयै' गौतनेच- 

रमेव च। तथा षणिष्ठतोेश्च भारतञ्च ततः परम् । 

पष्धतिधिलरं तला सनेलाभ्रयात् । 

जद्धावरस" कुशावत्तं' हसती" तयैव च | पिश्डार- 

कञ्च विख्यातं शो इार तथेव ख } खणड शर' विश्व 

कञ्च नोलपवेतमेव च | तथा च वटरीतीर्षै" राभतौ- 

धेन्तयैव च । जयन्त" विजयच्चौव शुक्रतो्थ' तथेव च । 

खतेष॒श्राब्वदातारः प्रयान्ति परमं पदम् । तौ्धै" 

सात्ग्टह नाम करवोरप्रं तथा | सप्रगोदावरौ- 

तोध" शवेतो वरेश्रम् |` तत्र चाञ्च' प्रद्ातव्यभनन्त- 
फलभिच्छभिः। कोक्टेघ गया पणा पणय रालग्ट 

वनम्! च्यवनख्याच्रभं धय नदौ प्रणया घनः 
नाः । यत्र॒ गाथा विचरति बरह्मणा परिङोन्तिःता । 

रुष्व्याबहवः एवा यद्यप्येको गयां व्रजेत | यजेत 

वाश्वमेपेन नीलं वा टेषसतद्धलेत् । रषा गाथा विच- 

रति तोचेष्वायसनेष्ठ च | सवे सनुषा राजेन्द्र! कौ- 
क यन्तः समागताः | किमस्माकं कुले कञिद्धयां याखति 
सत्ततः । प्रौणयिष्यति ताङ्त्वा सप्र पूवौःस्था 

$वबरमनु | माताल्ानामष्यवः शुतिरेषा च्विरन्तनी । 

गङ्गायाञ्चास्थिनि चयं गत्वा चेपश्यति मत्तः । तिलैः 
कप्रारभिपि दाते च जलाञ्जलिम् | अरण 

वितते चापि पिख्डदानं करिषवति। प्रथमं पुष्करा- 

र्ण नेभिषन्तद्नन्तरम् | धमरणत' ततः प्राष्य 

खाद भक्ता प्रदाख्छति | गयायां ध्रष्े वा खरि 

नह्मणस्तथा । गयाशोवटे चेव पिता दत्तमद्धयम् । 

जन" कुर्यान्नरो यस्तु चध्वानं परिश्पेति | नरक्स्वान् 

पि 'सतहत् स्वगे नयति सत्वरः। कृले तद्य म राजेन्द्र ! 

प्रतो भवति कथन । परे तत्वनोच्चभावश्च पिख्डदानाच् 

तीं 

गच्छति । गयायां पिख्डदानख नाग्दत्तानं विशिष्यते । 

शुकेन पिख्छदानेन तुप्रास्ते भो्गामिनः । धाण्यप्रदानं 
प्रवरं वदन्ति वच्प्रदानञ्च तथा सनौन्द्राः। तोयन् 
लोर गरः प्रदत्तः शब््महेत' प्रवरः प्रदिष्टम् । 
सवांचहा छरुचिरा मडहावला महानदी । बे त पण्टन्ति 

तां गत्वा सानसे दक्िणोत्तरे । प्रणम्य दिजश्ख्येभ्यः 

प्राप्न" लेजेन्नः फलम् | यद्यदिच्छति पै मत्त् 
पापरोत्यसंचयम् । रष दहे शतः परोक्ञप्तोयानां संहो 
सया । वागोश्योऽपि-न शक्रोति विद्लरात् किर मा- 
इषाः" एराणस्ैख्ते । 

यादे तवं भेदद्य प्राशः विष्ण्खंड्ितायाश्क्र' यथा 
“अय दएन्णरेष श्राङ्गम् जष्योमतपांसि च। 

पुष्करे स्ञानमाततः खवेषापेभ्यः पूतो . भवति | ए३- 
मेव. गयाशौर्भ अच्तयवटं खभरकरटकपर्वते वराङ्पर्यते 

यत्र कचन नभेदातीरे गङ्कायां विशेषतः, कुथादत्ते° . षि- 

ष्वके नोलपयते कनखले कञामे शएवङ्ग केदारे महा- 
चवे नड्न्तिकायां छगन्धायां शाकम्परयां फलगुतोषे" 
मङ्कागङ्गयां लिघानिकाश्मे क्मारधारायां प्रभासे यब्र 

कचन सरख्ववयां विथेषतः | गङ्गगहारे प्रयागे च॒ गद्ग- 
सागरसङ्खग्मे । सततं नैमिषारण्य वाराणां विगेषतः। 
अगस्याच्ररे कोथिक्या सरबतोरे योय च्छो तिधायाच 
सङ्गमे | श्रीपर्वते कालोदके उत्तरभानते वड्धाया भत- 
कर्वाष्यां सप्तमे विष्ण् परे सरगम गेपदे गोदावर्यां" गोमत्यां 
बेव्ावत्यां विपाशायां विनस्तायां अमद लोरे चन्द्रभा- 
मायाम् इरावत्यां सिन्धोस्तीरे दिखे पञ्चनदे खौशनसे | 

खवमादिष्ववान्ये ष तौधे^घ् बरिद्राच सवेष्वपि खभावष् 
इशिनेषु प्रवणे परैतेष निङ्गञ्च वनेष पवनेष्॒गोभ- 

योपलिष्रिष् मनोन्नष" 

लधांमभने दोषो यथा “खहपोष्य ब्रिराल्माचि 

तोधा न्यनभिगम्य च ¦ दत्वा काञ्चनं माञ्च दरिद्रो 

नाम जायते"प्रा° त° । तौधेममने फलं यथा 

< सखग्निष्टोमादिभियश्नैरिषहा विएलदश्छिखैः । न तत् 
फलमापोति नोधांभिगमनेन यत् । ती्ान्यहखरन् 

धीरः श्रहूधानः समाहितः | कतपापो विशष्मत जिं 

घनः शडकमेसत् | तिष्यगयोनिं न वै गच्छेत् कुदेशे 

न च जायते। नदशो ष्यात् सगभाक् च नोचोषा- 

यञ्च विन्द्ति'" ब्वे ०ए० । | 

तोयम्यक्फकभागिनो यचा्यद्ध इस्त ऋ पादौ 

श 
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च भनच्ौद शुरंवतम् | विद्या तपच कौररं 

स तोथेफलमश्चते | प्रतिय हाइषाडन्तः शन्तु्टो7 येन 

केनचित् । अहङारविदत्तवच स तो्ेफलमन्नते। 

ऋदान्धिक्ो निरारम्भो नच्वाद्धारो जितेन्द्रियः| 

वक्षः सैरक्ग्यः स तीधेफलमन्न्ते। अक्रोपनोऽ- 
लमतिः सत्यवादी दद्वृनः । चछाकोपमच्च भृतेष॒ 

श तोथेफलमन्चते। अच्रहघानः पापात्मा नाल्तिकोऽ- 

च्छिन्नसंशयः । हेतनिषच पञ्चते न तौर्थफलमागिनः। 

दति काशोखणडम् । प्रात । तीरथप्रति्रहे दोणोयघा। 

““तोषेन प्रतिग्डक्हौयात् संक्रान्त्यादिषु च तथा । 

स्वकाः पिटकाय्येशऽपि देवताभ्यद्धनेऽगि वा| नि- 

ष्कलं तद्य ततीय" यावत्तह्वममन्् ते" । ^तल्व नारा- 

यक्ते कुर्वं रेः परे वाराणखां वद्- 

ञ्च गङ्खगषागरदङ्गमे | एन्करे भाख्डरखेने प्रभासे 

शासमण्ड़के। हरि्टारे च केदारे शोभे वदरपाचने। 

्रस्वतोनदौतौरे पुण्ये इन्दावने षने । गोदावग्थाँश् 

कौ कयां लिनेण्ाञ्च हिमालये । रतेष्वन्येष यो दानं 

प्रतिग्टङखाति कामतः। स च तोयेप्रतिषाहो ज्ञष्ीपाकं 
प्रमाति च"इति ब्ह्शप्रःख। शङ्खः “तों ' प्राष्यारुष- 
छ्कन पानं रोधे समाचरन् । स्ञानजं फलमाप्नोति 

तौधंयानाकलं न तु" | तथा यख पादौ च स्तौ च 

मन्व द्खंयुतम् । विद्या तपश्च कीर्ति स तोयेफल- 
मश्चते । नां पापतां नोय भवेत् पाप संचयः 

चयोक्रफलदं तोषः भवेच्छ हवाकनां दृष् डस्रसंयमो- 

ग्ब निन्द्ितिप्रतिखष्ादिनिष्टत्तिः | पादरुंयमस्तु अगस्य. 

देथादिगमननिहन्तिः | मनःसंयमः कामक्रोधादिनि- 

डतिः, विद्या वन्तन्तोथे फलो धकसच्छास््रगेद दय धिगम- 

च्छपा | तपः खाभिषादिनिषटलिः | कोिः धमांथतोषै- 

गमने धा्भिकत्वादिना प्रसिद्धिः । फलं सम्यगिति ओेषः। 

शतञ्च खस्तरंयमनारितो्ेवानाङ्क' सहाभारते तौधं- 

याल्ाकूपक्रस्याभिद्चानात् तोषं क्ञानादिकमांङ्गञ्च, श~ 

ङ्न यालाप्रकर्यमन्तरोखेव खतोयंफरमन्नते इति 
सामान्याभिधानात् । इति कल्यतरः। अतएव चैदौनसिः 

^बोड्शांशं ख लभते यः परार्थेन गच्छति। ऋह्ंः 

सौधं फलं तद्य यः प्रसङ्गेन गच्छति"? परायन गेतना- 

दिना; प्रखङ्न उदे ग्यान्तरप्रसक्गन । “तथा प्रतिशतिं 

लत्वा तीशं वारिश्डि भच्जयेत् । मच््रणेत् गद्य चष्ट 

भागं चमेन बः“ | 

तीर्धयाब्नाविधानं यथा “व्यो यः कचित्तौयाबान्त 

गच्छत् । छखंयतः स च धू" ष्टे षले । शतोपवासः 
एचिरप्रमत्तः संपूजवेद्धक्तिनन्बो गेषम् । देवान् 
पिलुन् जाद्मणां चेव साधन् धोमान् प्रीणयन् विन्तशक्तया 
प्रयललात् । प्रत्यागतच्चापि पएनस्लतचेव देवान् पितन् 
जाद्मणान् पृञवेच्च । रव" दुर्वेतस्लतख तर्ये यड्क्त' 
फलं तत् शाच्नान सन्देह एव” इति ब्रह्मपुराणम् । 
एतद्धिकारे प्राग्व | 

श्संयतः पूथैदिने कतेकभक्लादिनियमः । तद््तरदिने 

कतोपवासस्तदुन्तरदिने गणेशः यहानिषटदेवताञ्च संपूज्य 

द्धिचराद्गः कत्वा जाद्मखान् भोजयेत् । ततः श्युभवम्ने 

यातां क्त् नयेयानान्तु गच्छे दिलु पक्रमाडुपवा- 

दिने ह्डनमि | “प्रयाने तो्याल्ायां पिमाद- 

वियोगतः | कचानां वपनं काय्य न था विकचोभ- 

चेत् इति विष्ण् एराखवचनात् | प्रवेशेऽपि तौथंया- 

लायाभिति वज्ञब्यस् । "गच्छन् रथान्तर यत्त, चखाद्ध 

क्तत, सर्पिंभा । याला्ेमिति तत् परो परजेथे च 

न शशयः" दति भषिष्यरा्यादिति गङ्ावाक्यावदो । 

वस्तुतस्तु तोरेप्रत्यागमनोत्तरख्ञग्ट इप्रवेणे इत्यव वक्र 

ग्यम् । याल्ाप्रत्यागमनोत्तरखम्ट इप्रवेशयोभें दात् प्रल्वा- 
गमनोत्तेरलाभसतु प्र्यागतश्चापौति प्राय्॒क्रलाव् व्यन्न- 

माह इलायुधष्तं क्रुमेएरा्वचनसम् “तोयेयालाच 
भारम्भं नोत् प्रल्यागनेऽपि च। उद्धिचराद्ग प्रङदीति 

बह्धसपि :खमन्वितस्"' । ततस ्रचेभे चेति चकारे 

-आद्मालं स्द्धितम् । नत तख्॒याल्ा्त्वमपौनि । 

एवं देवान् पितनिन्यमिभाना् ततृपूञनमेव एनः काय्य" 

द्धपवासादिकमपि श्वन्धथा टेवानित्यादिक्तं व्यध" 

ख्यात् । भत्खपुराणस् *तिलोदभाञ्जल्टिंयोजलस्य- 

सीय वारिभिः सदान सोनेकेन गहे चाद्ध सनि- 

ष्यते" | अन्न जलस्येरित्यनेन स्यषवश्यानामपि ललश्यत्वः , 

नियम्यते । तथा हि “खन्तङ्दके श्ाचान्नो अन्तरेव 

शुद्धोभवति । तख्ाद्न्तरेक" बह्डिरेकञ्च पादं लत्वा 

आचामेत् सपत्र शुद्ोभवति" इति पेढोनुक्गोन जले 

कयरण्यलताचसनेन उभयल कन्दर हेत्वात्. तपेशकाले 

लीये" जलेकचर्यत्व' प्रतीयते | अन्यत्र त्वनियमः | 

श्रपणं जले च तप्भविर्ब्भिति। न्टङ् इति 

खयङोपलद्दयम् | .देवोपुराखे | ““सकलेऽप्ययवा काले 

तीच चाग च( नरः । मप्र बदा कां" कत्तव्य 



तीं. [ १२१४ } 

पिनुलपे खम् | पिख्छदानं ततः श्त पितृ्थाश्वातिइ- 

खंभस् । विलम्बो नैव कसव्योन च विन्न समाचरेत् | 

शराद्' तत्र त॒ कत्तं व्यसष्योवा इन विं तस् । चध्वाङ्खग्ट - 

भक्ञाकानां नेव दटिइतच्च यत्" ध्वेङ्कोदक्डकाकः | 

अलाक्ञाच षति न रालप्रादाषिति पण्य द्तप्रतिप्रसवः। 

तथात्वे तद्धाधापत्तेः । किन्तु प्रु दसत तराप्रथस्तजाल- 

परम् । “तत् साद श्यमभावञ्च तदन्धत्वः ` तदद्खता । 

चप्राथस््' विरोध नज्या; षट् प्रकोत्तिंताः'' इन्यत 

सारात् । काल इति प्रशस्तापराहणवादिक्षालपरम् । अत् 

अचेः प्राप्य ्रविहितप्रथमदिन एव श्राद्ध तेन पूवैदिने 

राच्तसमीबेलाद्ावागमनेऽपि परदिने;चरा्स विरुद्धम् ! तथा 

च इलायुघष्टतम् “गत्वेव ती्ै कर्तव्य" श्राङ्ग ततुप्रा्षि- 

खेदम् । पूवां दशेष्व वा प्रातदे ये शात् पूषेदचिये' । 

पूवा हणे सङ्गवे पूवदक्िशे अभ्निकोग्ये । पिख्छदानभिति 

श्राद्वासम्ध्मे केवरुपिख्डदानलिति न पौनरङक्तयम् । 

तोय प्िष्डप्रतिपन्तिमा मत्द्धएुराणम् “पिण्डांस्तु 

गोऽजञविप्रभ्योदद्यादग्नो जकेऽपि वा । तोषं थाद्वे खदा |- 

पि्डान् शिेत्तोथे" विच्णः' | । 

वादुपु* “द्यत इयां गन्तु" श्राङ्ध' सत्वा विधानतः । 

विधाय कर्पैटीेधं त्वा सां प्रदच्छिथम् । ततो. सा- 

सान्तरं गत्व चाञ्जयेषद्ध भोजनम्” इवय् क्त गयाभिव्ष- 

लचश्यादन्यल्रीपि नथा । अन्यत् नतब्नतगयाचराद्धादि- 

धद्वतो ब्दम् । . 
करमेएराणम् ‹.रेशवययं लो भभाडाकपरात्ं गच्छेदुयानेन यो 

नरः } निष्कलं तद्य तत्त" तस्माद् यानं पिवलंयेत्"*इति 

भद्ध पराम् ““शबद्छरं दिमासोनं इनस्ती्ै' उजेदुयदि । 
खय्डनद्धोपवाशच्च तदा यन्नेन कारयेत्" इति गङ्खावा- 

क्याव० । तौयेग्राञ्यनन्तरविधानं यथा) 

«न परोच्छो दिज लों ष्वच्ना्ी भोख् एव दहि । खन् भिः 

पिण्डदानश्च अर्था पायसेन च| ` करेव्यश्टषि- 

भिरं पिण्याकेन चुन श्राह तब त 

कन्त व्यमध्या वाहनवजितम् । अकाेऽप्यथवा काले. तोधे- 

श्वाद्न्तु तपं शम् । विलम्ब न कततेव्य' नेव विन्न' समा- 

चरेत् । यदङ्कि तीप्राप्निः खाचतोऽङ्कः पूषैवासरे । 

उपवास कवयः प्राप्तो$द्ि चराददो भवेत् । तोर्योप- 

याखः कव्य: धिरसो छणडनं तथा । भिरोगतानि 

चापानि यान्ति चण्डनतो यतः,। तोषे" प्रायं प्रद्कन 

स्ञानं तीय बभाचरेत्। च्लानजं फरभमोति तीध- 

तीथे 

याल्नाचचित न ठ” इति काशोखर्डम् 1, ““हण्डनश्चोप- 
वासच्च सर्वतोर्येप्वयं विधिः | वजैयित्वा . गय. गङ्ख 

विभाषां इति स्कान्द्म् “ज्ञापयेत् 

च्िग्धभिलादीन् ्नातीं सौय नरोत्तमः | अन्यथापद्- 

रन्त्येते बल्ञात्तोधेभवं फलम्” दति स्कान्द्म् 
“जावर पितरं जायां ्रातेरं द्द शरम् । यसदिश्य 

निनव्जेत अष्टभागं लमेत सः" इति प्रार्द.माकेन्पुर | 

कलौ तौ्ानां शयिव्यां स्थितिकाचो यथा “सर- 

स्तो पुण्यच्ते्माजगास च भारतम् । गङ्काशापेन 

कलया खयं तस्यौ इरेः पदे। पञचाद्धगोरंथानीता- 

सहँ भागोरथो शुभा। समाजगाम कलया वाणी 

शापेन नारद् ! । प्द्माजगास् कल्यासा च पञ्यावतौ 
नदौ । भारतं भारतौशापात् खयं श्यौ इरेः पदे । 

कलेः पञ्चसङुखद्ं वधेन् स्थित्वा च भारते | जग्म साच्च 

सरिद्रपं विहाय श्रीहरेः पदम् | यानि शवांखि 

तौथानि काशीं इन्दावनं विना। याद्छन्ति ताभिः 

साद पेङ्ण्ठमाच्तया इरेः" । 

“यानादिना गमनदोषो यथा “दुदर रते याने 

विश्जान्तथा" 

नदङ्ग` तल पाड़के । तदद्' तेलमां चाभ्यां श्वः इरति . 
नेबुने” दति कमेलोचनम् | 

न् उपाये चङ च“कततो्ः; पयसामिवाशयः” किरा. ` 
शाखे तौधंकरः । पाले । “जन्मचारो षनदावौ ने- 
धावौ श्रोनियः प्रियः । विद्यया विद्यां यः प्राह तानि 

तौ्ांनि षण्मम" विद्यावोक्यमु.। !दचात्वालोत्करयोर- 
न्तरे ईैये “दकिखेनाद्ृत्यं तोयेन पूर्वे वेदिमपरेख 
वा” काल्धाश्यौ° ५।५।११ ।*तोथे"न चालालोतरावन्तरे श्व 

प्रवेश्य वेदिचात्वाखयोरन्तरालेन पूरे णोत्तरवेदि दचि- 

च्येनाम्नेः पुरस्तादादृत्य अथवा तौधे*न प्रजेथनानन्तर- 
शत्तरां वेदिभपरेष्य चानीय वेद्योरन्तराखेन दचिणद्याम्ने 

षरच्दानौोव कु होति"” “तेनानतरेष प्रतिप्रद्यन्ते चालं 

चेत देवानां तोयं मू"' षड विं*ा^। कराङकुलितलेषु जा- 

द्मादितौयंता यथाड सहः “नाद्यो ख विप्रस्लौधेशन नि- 

त्यजञाजदधपस्छ.येत् । कायलं दशिकराभ्यां वा न पिन्यो ख 

कदाचन। अङ्कुरमलख्य तले ब्राह्' तोयं ̀  प्रचचते | काव 

मङ्चिमृलेऽपे देवं पिल तयोरधः" शाद्ाहन्चाषि- 
षये । “च्द्िखन् स्ामू तान्यन्यब ती्े*स्यः'"शाग्डन्तौधं " 
शाच्चाचेन्ताविषयः'' भाष्यम् ] १९न्त्रराय्ादथन् । 

“कञ्चिद्ादथान्ये घ सपचं दथ परञ्च च। त्रिभिस्िभिर- 



तोधे 

विन्तातैर्देत्ि तोयानि चारकेः''भागस०५अ०। (तोन 

भन्तिधम्डगीन्यटादश यान्यवगादा. राजा कतज्ञयो भवति 

तानि खोकानिनोति्रास््र५मन्त्ी) एरोहहितरख्ेव युव- 

राजद्र्भूपतः४ पञ्चमो द्वारपालश्च५+ षोऽन्तवेशिक- 

सथा६। कारागाराधिकारौ 9 च इव्यसच्चयकश्तया८। स 

त्याललयेष् चार्थानां नवमो विनियोजकः€ । प्रदेटा१० 

भगराध्यक्त-११ काथं निमांणलंत्तथा१२ । धमाध्य्लः१२ 

सभाध्यक्तो१9 दण्डपानस्तरिपञ्चमः१५ । घोड्शो दुगं पा- 

लञ्च१६ तथा राषन्पालकः+७। चटवौपालकान्तानिषट 

चारान् षिचारयेत्तीय'ष्वा 

पाषण्डादींनविन्नातानन्योन्य- 

तोर्यान्य्टाद्शेव तु। 

कनच्च परद्य च| 

भितरेष्वपि । भन्तिं युवराज ह्त्वाखषघपुरोहि- 

तमिति" रषां तीर्थ शब्द्बाचदुत्वे हलायुधः भयोनौ 

जनावतारे च मन्त्रवादयष्टादशसखयि | परणगच्तेत्रे तथा 

पाले तीथं खाह्भनेष्वपि” । इति परोधामटाद्शषु खख 

मन्त्िपुरो हितयुवराजवजः पञ्चदशद्च च तीये.ष॒ चारा- 

नन्यौ;ः परस्पर च।विन्नातांस्त्रींस्रीन् प्रयुज्य तनयां 

वात्ताः सर्वचारसंवारे तथ्यां जानीयात्?" नौ कर । 

२.जलागयाद्रत्रमाव्रदेणे आदिपुराणे “खर लिमान' 

जलं व्यक्ता कव्या च्छो चमनुदध,ते। पाञ्च शोधयेत्तौथ- 

मन्यथा न शुचिर्भवेत्” | तद्धित देये शौचंन कत्तव्य 

अद्ादरन्निमात्रव्यग़हितजलात् तत् स्वमेव तौधं जल- 

सभोप्त्वात्'› अआ त०। 

“तोरथाचरसवनारशगुगिरिपर्वतसागराः। सरखती भारती 

च पुरीति दश कीतेताःमहानि" तन्त्रोक्तो र्सन्यासि- 

नाखपाधि मेदे । तज्ञच्चणं ततैव ““तिवेष्णोषङ्मे नीये" 

तत्त्वम दिलच ये । च्ञाया ततीयं भावेन तीय'नामा स 

खचःतेः?। अन्यानि च भौमतोथांनि भारततौीध यावाप- 

वदो प्राणान्तरेषु प्रशिद्धानि। “अन्यानि यानि तौधांनि 

काशोपाप्निकराश्ि च | काँ प्राप्येव मोच्न्ते नान्यया 

कल्यकारिभिः'" नोल क्रठष्टतत्राक्यम् । 

तीधेकर ए तीय" शास्त करोति ट-ट । १जिते हेमच५। 

२शास्तरकरे ति० । विष्णौ पुज | ८८मनो जस्तो यः करः” 

विष्ण य० ।““चतुटेशषिद्यानां वाहसमयानां च प्रथेता 

प्रवक्ता सेति तीर्थकरः; हयसौष््पेण मकम त्वा 

विरिञ्चये सगांदौ सैः छतोरन्याच्च विद्या उपदि. 

शत् बाहाविद्याः चरबैरिणां वञ्चनाय चोषादिशदिति 

पौराणिकाः कथयन्ति' भाषम् | 

. १०५ चाज्माग ४ 

[ ३११५ ] तीयं 

ती्ेकाक ए. तो्थौ काकष्व खोलुपत्वात् | नीय काक- 

सदव्यब्रहणरिषि लोलुपे | तोय ध्वाङ्कादयोऽप्यत् । 

तीर्थ्लत् पु तो ̀  करोति स-करिप ६त० । १जिनदेवे 

हेमच०। रशशास्त्रकरे विर | [दहेभच० । 

तौधेङर ए. तीथं" चाच अरोतिश-ख छम् च । जिभटेवे 

तीर्थदेव पु तोथ मिव त्रेः दैवः तीघे" दीव्यति वा दिव- 

चच वा। शिवे शिवसंडस्ननाम। 

तीर्थमहाङ्द् ए" तो्थद््पो मङहाद्धटः। खनामख्याते 
तौचमेदे “नन्द् च परनन्द्ा च तथा तोधःमादखद्ः" 

भा० अनु° १६५ अ । नानातोर्घोक्गौ । 

तीर्थंयाव्रा खली तोधं खदिगयर याता । !तोर्चोहे्ेन याना. 
याम् | तदिधिः मतकतगयाच्राादिषड्तौ दश्ः। 
भारतान्तगेते रवनपवऽवान्रपमेदे ।“तोथ'यान्रा ततः 
पपे कुरुराजस्य धौमतः'› भाग्व० १अ० ¦ तञ्च वनपण्वि 
सण्खध्यायावधि!५ ह ध्यायान्तम् | [तोयेराजिशन्टे चदा. 

ती्धराज पु तोथानां राजा षचसमा० । प्रयागे तीये. | 

ती्थैराजि(जी) सखौ तौ्ीनां रालिरत। विक्त 
काशां विकार वा छप् । निन्द्नातल्राटषरितोथाना- 

भानयनात्तथात्वम् । यथोक्त काथो ६2 अ । 

“सखवेरन्नमया रम्या साटषटिरभदिह। भूर वःखश्तले 

यानि शएुभान्यायतनानिद्ि। सु क्तिदान्यपि तानो मयाऽऽ 

नोतानि स्वेतः | यतोयञ्च समानीतं यब्र यज ठतम् | 
कथविषपाग्यहं नाय ! चयं तद्वधौयताम् । स्थाणुनांम 
महानिङ्ग देवदेवस्य भोचदम्। कुरुक्तेता दिडोह्ध.तं 

कलाभेधोऽस्ि तत्र वै । तदे शन्निद्ित्याख्या महापु 

ष्करिणो शभा । लोलाकंपञ्चिमे भागे कुरुचेनस्यलो तु 
सा| तने नातं लतंजप्र तप्र दत्तः शुभार्यिभिः। 
करुकेना्भवेत् स्य कोटिकोटिगुषाधिक्रम् | नेमिषाङ्ग"्व 
देवोऽत्र ब्रह्मादन्तेन संयुतः | ततरां मालं संस्याप्य का- 

शव्रामाविरभूद्धिभो ¶.॥ दुश्ष्डिराजोत्तरे भागे सिर्बिद् 

साधक्ख ३। लिङ्क" पे देवदेवा ' तदये कूप उत्तमः | 

जद्धायत्त इति खातः एनराटन्तिशच् माम् । ततज्गपाङ्धिः 
ढनसूनो देवदेव" समञ्चं च । तत्प्गयाच्च मिघार- 

श्यात् कोटिभोटिगुख्ं ख्टतसम् । गोक्स्पांयतनाद्त 

स्वयमाविरभेन््हत् । चिङ्ख' लहवलं नाम शाम्बा- 

दि्यसमीपतः। दथेनात् स्सथनाद्यद्य च्यारेनो 

भह7बलम् | वाताहइतस्तुलराशिरिव शिद्राति दूरतः 

कपालमोचनपुरो टा चिङ्ख महाबलम् | महाव्ल- 
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तीर्थं [ ३३१६] 

क्षवाप्नोति जनिश्नगर व्रजेत् । छण ोचनतः प्राच्यां 

प्रभाशात् क्ेतरसस्भवात् | अथिभष्यसत्तः त॒ शिङ्गभल 

प्रतिशतम् । तञ्धि्ध सेवनान्म्यः अशिभूषणतां व्रजेत् । 

प्रभाशन्तेनयानायाः पयु प्राप्रोति कोटिज्ञत् । उच्जल- 

विश्या महाक्राः खयमन्रागतो विभुः । यच्नामसख्मरण्ा- 

प्र वाख्यान््म हालि ङ्गात् 

प्राच्यां - कलु षनाशनम् । महाकालानभिधं लिङ्ग दे 

टेव.न भयं कलिक्रालतः| 

नाश्रोच्षटं परम् । ` योगन्धे श्वर लिङ्गः पुष्करात्तो- 

समवात् । खविरासोदिड मडत् पएष्केण सदेव ठ । 

, भतख्टोट्यु त्तरे भागे दष्ठाःयोगन्धसत्तमस् । चात्वा 

योगन्वकृश्डे तु भवान्तारयते पितन् | भमदानारेर 

निङ्गमटृहास।दिहागतम् | न्रिलोषनाइुदोच्यान्तु तदु 

दश्टिसु क्रये सताम् । भद्ोत्क्टेश्वर लिङ्क मरूत्कोटा- 

दिद्ागतम् । काभेश्वरोत्तरो भागे दष्ट विभनखिद्ध- 

टम् | शिश्चष्यानादिहायातं लिङ्ग वै विभलेश्वरम् | 

ष्व॑रतगुलात् पचि भागे दष्ट विमलसिद्धिद्म् । महाव्रतं 

सङ्गजिद्ध" भङन्दरादिद मंस्यतम् | स्वन्देश्चरसमोपे 

ते मह।ब्तफजनण्दम् । इन्द्ारकषिन्दानां स्तुवतां प्रये 

युगे । छत्पन्न" यन्द ङालिङ्ख' भमिं भित्वा दभिदाम् । 

भहारेवेति तेरक्तः यन्धनोरथपूरणात् । वाराणां 

मडादेवस्तदारभ्याभवञ्च यत् | शुक्रले कतं वेन 

सद्ालिद्धन काभ्यक्ता | विक्त महारवं यो दष्ट 
व्यव मानवः | शम्भू नोक. गमस्तश्य यव तत्र॒ तद्य 

डि। अवि्क्त प्रयन्रेन तत् संसेव्यः छखचुभिः । 

कल्यान्तरेऽपि न त्यक्त कदाष्यानन्द् काननम् | येन लिङ्ग 

स्वरूपेण मह्ारेवेन सरथा | ततृप्रसादोऽयमठलः स 

रषयः शुभः | हिरणयगमतोथञ्च प्रतीच्यां सतेन: 

रक्तिका | वाराणखामचिष्टात्रौ देवता साभिलाष्दा। 

सड देयेन्त संज्ञा पै स$लिङ्खद््पियो | वाराणस्यां 

महादेवो बटो येरिङ्गपष्टक | तेन तैलोक्यनिद्धगानि 

दृष्टानीह न संशयः वाराणद्यां मह्रेवं समभ्यच्यं 

नेकच्चनरः । अाज्लनसणुवं यायिच्छिःोके वसेन्छदा । 

पवित्रपवेखि षदा चावे भादि यलतः। ` लिङ 

पशवित्रमारोष्य मड्देवेन गभेभाक् । पिताभङ्ेश्वरं लिङ्क 
€&¶ मयातोथादिागतस् । फलयुप्र्डतिभिलोयै"; सादं 

कोश्चट्सन्बितेः। धर्म्ये यत्रवै नप्र बुगागाणयुतं 

गतम् । सालोक्य महालिङ्गः भौमे ् वराभिघम् । 

पितामङेशवरं चिङ्ग' तलाभ्यन्छं नरोषदा । नि'सप्र- 

तीर्थ 

कुलसंयुक्तो खच्यते नक्ष संथयः} प्रयागतीयंराजश 

नटो महेश्वरः ' तोयं राजेन सहितः स्थित आगत्य 
बै खयम् । निवांखमणड़ पादूम्याद्वच्यामतिनिर्मनः । 

पराखादो भेरुष्या यद ्यङ्खंते काञ्चनोजल्वलः | रेवेनेव- 

बरो दत्तो तन पू्वयुगान्रे। पृच्यो महेश्वरः काण्टां 

प्रथं कलापः । यः प्रयाग इ च्ञानो जमर 

महेश्वरम् । समभ्यच्यं विधानेन मङासम्धारवि्तरैः । 

प्रयागस्ानजात् पुय च्ूनटङ्कविलोकनात् | ख 

प्रायाच्च शन्देहः पणयः कोटियुणोत्तरम् । शह 

कद हाच्त तान् महातेज इनोरितम् । जिङ्माविर- 

भूव महातेजोभिडड्िदम् । महातेञोनेक्त्य 

प्राखादोऽतीव निमेलः । ज्वालाजटिलिताङ्ञाशो माश्वि- 

कौरव मिमितः। तज्िङ्गदभेनात् स्यशीत् सवनाश्च 

समञ्चनात् | प्राप्यते तत् पुरं धाम यत्र गत्वान 

शोचते | विनायक्ञेश्चरात् पूरे भहातेजःसमद्धं नात् । 

तजोभयेन यानेन याति भेश्वर ष्टम् | शद्रकोरि 

समाख्या तात्तोथात् परमपावनात् । भहायोगोश्वर' लिङ्क 

साविच्क्रो स्तयं परम् | पाशतोश्वरणिङ्ग्य शमोपे 

स्ैसिद्धिहत् । तद्धिक्दशेनात् पसां कोटििक्षफलं 

भेत् । तनृप्रासादद्य परितो श्द्राणां कोटिस- 

श्विता । प्रासाद्रम्यसंस्याना निर्मिता सद्रमत्तिभिः ॥ 

काद्या रुद्रस्यलो साठ पठयते बेदबादिभिः | श्टद्रस्यल्यां 

ष्तायो वे शसिक्ोटपतङ्खगकाः। पशुपशिद्धगा मत्र 

ष्टेच्छा वाश्यव दोक्िताः । तेषां वु र्द्रौभूतानां षुन- 
राषृत्तिरत्र न । जन्दरानरसह्स्नेषु यत् पपं स्पा 

जितम् । रद्रस्यलौँं प्रभिच्ख्य नत् स ब्रजति चयम् | 

क्षामो वा सक्तामो वा तिथगयोजिगतोऽपिवा। श्ट 

स्थल त्यजन् प्रायान् परं निवांणमाभ्यात् । खय- 

मेकाम्बरात् क्षेत्रात् छत्तियासा दहागतः। कत्तिषाससि 

लिङ्धःऽत्र खयमेव व्यस्थितः। अख्िन् लिङो स्वभक्तानां 

साम्बः सध्िगिणो गभः । स्वयच्चोपष्टगेद्बह् शुत 

ष्ुतिभिरौरितम् | कचेलेऽव शिविरे प्र प्रचक्डीभो 

मसजाङ्गलात् । प्रचरडपापसंचातं ख ण्डवेच्छतपे- 

च्णणात् | पाशपाखिगणाधष्यक्समोपे यः प्रपश्यति । 

चण्डीश्वर" महासिङ्खः ख याति परभां गतिम् | काल 
अरान्नौलकण्ठस्िषदन खयं विभु ] थात् जट. 
दन्ताग्टात् समोपे भवनाशनः | नोलकश्ठ श्वर" लिद्ध । 

कष्या यैः परिपूजितम् । नौचकश्छाएव खृखश्व 



तीर्थ [ १३१७ ] 

शश्वमूष्णाः | काश्कोरादिह सप्राप्रः लिङ्ग विजय- 

संन्ितम् । खदा विजयदं एुखां विजयेशः समच 
मात् । ह्ंरताश्िदण्डायाः खप्राप्रोऽन खगविभुः। 

कुद्माख्डकं गख्वाध्यचचः पुर तवा व्यवस्वितः। चद्खो 
मतिभवाप्नोति बोच्चवादृह्ं रेतसः । खद्खंरेतसि वे 

भक्ता न ड नेषाम्धोगतिः। मण्डलेश्वरतः चेना- 

किङ शरीकण्डसं[न्नतम् । गिनायकानम् य रंत दत्तरटं 

दिशि स्वितम् | शौकण्ठम् त वये भक्ताः शुोक्ण्ठा एव 

ति नराः। नेद शिया विद्ञ्यन्त न परत्र कदाचन| 

खागकाण्डान््डातोर्थात् कपदुश्विरसंज्ञितः। पिशाच 

मोचने तोः खयमाविरमष्िमः | कपरणं समव्यचयं 

न नरो निरयं व्रजेत् । न पिथाचत्वमाप्रोति शत्वाऽ- 

माप्यवश््तमम् ॥ आछाभाड्केश्वरात् नात् जिद 

खच्छो शसंक्षितम् | स्लयमभ्यागतं चान चेते वे भ वसां, 

परे) विकट(दजसंन्त्य गणेशख् समोपतः। दहा 

जिङ्गशवर लिङ्गः गतिं एभामवाभ्रयात् । कप्राप्रमिह 

देवेशं लयन्न' भधुकेयवात् | लम्बोद्राद्णपतेः पुरता 

सदट्वस्यितस् ¦ जयन्तेश्वरमालोक्य साल्वा गङ्गाजले 

शभे । प्रा यादाज्ितां खिद्धिं खत विजयी भवेत् । 

प्रादुशक्ञार देवेशः शौयेला्िषु रान्तः । शये शिच 

` डा यत् फलं खुखदौरितम् । . निषु रानकमाडोक्य तत्- 

फलं हेखयाप्यते । विश्वं गात् पिमे भागे निषुरानक- 

मोश्वरन। संपूज्य परवा भक्ता नः नरो गभमावि- 
त् | -चोभ्यस्यागादिडयालो भगवान् कुक् 2ेरः । 

वक्रतुण्ड गखाध्यच्समोपे सोऽवतिषठते। तहचेनादश्ं- 

नाद्धं करख्याः सःखिद्धयः । जलेश्वराच्निद्शी च खय- 

मीशः समागमः । रएकदन्नोतच्तरे भाने शोऽर्खिंबः खव 

कामद्: । लिश्न्वद् चे बतो देवस्त्रयम्बकोऽचि खमागतः। 

विखच्छात् पू्दिग्नागे पूजिनच््ग्रम्बकत्वक्ञत् । इरोश्रो 

इरि चन्द्रात्ते लाद चमागतः | इरि र 

शुर, पूजितो, जवदः षदा । षड खव; ख्नायातः 

श्यानात् मध्यमकेश्वरात् । . चवे^देश्वर' लिङ्क पुरो 

बायब्यसं स्यतम् | खव चिङ्' दमभ्यदध्ं काथं परम- 

शिडिलत्। न जाव जन्तुपद्वीं प्राभयात् कापि 

मानवः | स्यलेचचरान्् डा रिष्ग' प्रादुभू तं परन्ति । 

यत यन्नेश्वर निष सषयन्चफलप्रदम् | मङानिष्गः 

समभ्यञ्चयं सङर्जदधाखमन्बितः। मडतीं शिवनननोति 

चोकेऽन च परतर च | इड् जिङ्ग रहस्ाख्य चरखा 

. इषमध्वजात् । 

` तीथं 

खात् सनागृतम् । यब्र ंद्येनात् पुं च्ञानचच्; 

प्रजायते | रङेश्वरादषाचदान्तु सहतां श्वरं विभुम् | 

डा जन्मरुडल्ाशां शतानां पातकं त्यजेत् । इर्बिता- 

इतं चात्र प्राुरासौत्तभोहरम् । लिद्धः हषं 

पुं दशेनात् खशनाद्पि। मन्द्रश्वरसमीपे त् 
प्रा्ादो इतरतु: । तहिखोक्ननः पुखां नित्य" 

इषषरम्मरा | इह खयं समायातो रुद्रो रट्मद्ा- 
ख्यात् । यछ द्थेनतो यान्ति इटरलोके नराः सूमूटम् । 
यैस्तु र्द्रेश्वर' लिङ्ग काशामन समञ्जितस् „ त 

सष्ष्टपणो मत्यां विन्या मान संश्रयः | निपुरैथ 

खमोपेतुदटा  श्रश्चर विभुम् | रुद्रास्त एष विन्नोया 
जोउन्तोऽपि टता खपि । च्यागादिह महारवो इषेथो 

वाणेश्ररद्ध लिङ्स शमोपे इष्ट्ः 

षदा | इङागतंव केदारादौथानेश्वरखंन्तितम् | तव् 

दृषटव्य प्रतीचा च लिङ्क पद्ुादकेश्वरात् | ई्गा- 

नें खमभ्यश्च्ं खात्वा तु वरखाम्पखि। दचेदीशान- 

नगर ईथानसदशप्रभः। भेरवाद्ध रथी मन्तिरनायाता 

मनोहरा । संडारमैरवो नामः दृच्व्यःःख प्रयतः 

पजनात् ख्सिद्धौ ख प्राचां खवःविनायकात् । कडार. 

सैरः काशां शं हरोदवसन्तनिन् । यः कनखलातीर्ा- 

दाविरासोत् चधििदः। तदिलोक्नतो न चाचप' पापं: 

विनश्यति । जयः लिङ्ग सद्ा सेव्य प्राचव् खषविनाय- 

कात् । खन्य् यापि नशे बुरुपसगां्तदञ्चंनात्। वसा 

पथान्ह1 चं ब्राद्वो नान खयं विभूः प्राचां दण्डोश्वरः 

पच्छः शरेहशिविनायकात् । तदखा्खंनेन मन्यीनांन 

॒नभथ च्यते । भोनचसोपमोपे ॒प्रादुराशीदिह प्रभू | 

भनेश्वरं खभम्यद्खु भवे नाविभबेन्नरः । प्रभुर्भवति सर्वेशां 

रान्नामान्नाङतानिह || | -देवदासूषनाहूगङ्णी दण्डयन् 

` पातकाबलोः। वारां समागन्य स्थितो नलङ्गाशति- 

भवः | प्राच्यां दण्डोश्चरः पूज्यः स देहरलिविनाय- 

कात् | तद्धाञ्खंनेन मत्यीनां न एनमेव रच्यते) भद 

कख छद्द् गजो भद्रशथं हदान्वितः । शिवः खालादि- 

इहायातः सवेषां शिवदोऽञ्खंतः। उदख्डाख्याद् पतेः 

प्राच्यां तन्तोथं छत्तमम् } भद्रके खात्वा ऽभ्यञ्च लिङ्क 

भिवाङ्कयम् । सवेन शिवलप्रोनि भद्रः भवर्िनाश्कम् | 

श्टनुयात् स्वेमूतानां भदः पश्यति चाच्िभिः। ग्र 

रिञन्द्रात् स्वत्एरः प्रतिभासते | तत्पृजनाच्जलनानांन 

लनगौोजठरे जनिः यभलिङ्ाकङातो्धात् कालकिङ्. 
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भि स्थितम् । कलग इति ख्यातं चन्द्रो शात् पञ्चिनेन 

त । यमतोये" नरः सात्वा भित्नोवरुणद्च्िखे । काल- 
शै 

लिङ्क समालोक्य कललिकालभयं कुतः| तत्रं भौम 

चतुर्दश्यां यस्तु यानां करिष्यति| चऋपरि पातक्युक्तच्च 

यमयालां न यादखति । नेपालाञ्च मडहाच्चत्रादायात् 

पशुपतिच्तिह ¦ यत्र पाशुपतो योग उपदिष्टः पिना 

किना । भहता देवदेवेन ब्रह्मादिभ्यो विक्तये | तखसं 

द्थनादेदः पशुपाभे)ैयुञ्यते। करवीरकतो्ाच्च कपा- 

लो इहागतः। कपाचमोचने तेः द्श्व्यः ख 

प्रयत्नतः | वतदिकोकनमानेख ब्ह्महत्या विलोयते। 

उमापतिर्देविक्ाया इहागत्य व्यवस्थितः | दष्टः पशुपतेः 

प्राच्यां इरेत् पापं चिराजितम् | लिङ्क महेश्वर - 

व्रादिद दीप्र शशंन्नितम् |. उपोभापति 

दप्रयौ चे परत्र च। भूक्रिशक्तिप्रदं लिङ्ग दोप्रेथं 

काशिमध्यगम् । ायारोह्तः चषेन्ादायातो भक्ली- 

५९. 

तिष्ठ त्त 

श्रः | शिष्यः परितस्ते नऋ हाप,शुपतव्रतेः। द् 

चिखे हि महादेवात् दो ज्ञानं प्रयच्छति। न्नानं 

नाशयेत् चिप्र गभभेरुंखतिहेठकम् | गक्गाचागरत- 

चागादमरेशद्तोरितम् । लिङ्क यहभेनादेव नामरत्व 

हि इर्भम् । सप्रगोदावरीतोवांदहे रोभीनेश्वरः प्रभः। 

परकाशते लिङ्ूपो सक्र क्तो यामिह। नकुलो- 

शात् एरोभागे हा भीमेश्वरं प्रभुम् | भहाभोमानि 

पापानि प्रशण्यन्ति हि तदृच्तणात् । भूतेशरात् भ्ख- 

मानः प्राङ्ासोदिङ श्वम् । भीभेशादृ्िये भागे 

तदभ्यद्धयं " प्रयन्नतः | शभ्यक पाशुपताद्योगादभ्यस्ताङ 

खमाः शतम् | यतप्रात्नोति फलं तद्ाद्धखगालविलो 

दानात् | नकुकोशचरतो देवः शवयभ्ध् रिति विधतः । 

आत्मना प्रकटीम्तः काण्वां शिङ्गाकतिहेरः । स्ववम(- 

लिङ्ख" संपूज्य सुत्वा सिद्धिद्धुरे नरः । महाक्च्छीचर- 

षो न भयो जन्कभाग्भचेत् । प्रयागतोथं* निकषा 

प्रासादो विद्मः प्रभुः । बाराहख भदह्ानेष वरो नाम 

एव धि । विन्ध्यपवे ततः प्राप्नो देवं खुत्वा समागतम् | 

सगणं सभिदेवञ्च मन्द् राद्रवकन्द्रात् । काशं धरणि 

वाराद्ोद्श्व्यः स प्रयब्नतः । ऋआापत्सखद्रसंमम्न- 

शद्गरेच्छरण्ागतम् | कणिकाराद्रणाध्यक्चःः कणिकार 

परखनरक | समञ्च¶ऽयं गदाहस्त उपसर्मसहसहत् ¦ 

त्जाद्वरखिवाराहात् प्रतीच्यां दिशि संश्वितम् | पूज. 

यित्वा मष्वाध्यच् गाणपत्यपदं लभेत् | हेमक्टादिष्ट- 

{ २३२१८ ) तीर्थं 

पाक्त लिङ्कमलाविराख इह। महेश्वराद्षाचयां व॒ 

दष्ट संसारतारकम् | गङ्गाहारादिमस्य थः लिङ्क" हि- 

मसभप्रभम् | ब्रह्मनालात् प्रतौच्यां च द्रषव्यभह- 

सिद्धिदम् | गणाधिप कोचासात् गणा अन्य मडावलाः। 
केलासाद्रेः समायाताः सप्रकोटिभिताः प्रभो } | इग 
तेः कतानोह- सप्त स्वगसमानि च | सहाराख्ि सस 
न्ल्ाश्वि सक्पाटनिभानि च| कोटिकोटिभटा- 

दानि सऽङ्धिसद्ितानि च | घवर्य्ष्यतामनेच कांस 

रीतिञ्सीसकैः। अयस्कान्तेन कान्तानि रल्नान्यय 

लिहान्यपि। ततः भेलं मह्ादुर्म' तैः काथो परितः 

छतम् । परिखापि छता निना मोतद्योद्यां जला- 

विल्वा । भवृद्धोद्रो हिधा जाता वदह्िरन्श्चरी षुनः। 

तञ्च तौथं' सहायात भिलितं गाङ्कवारिभिः | यदा 

 संहारमार्गंख गङ्गम्भधः प्रसरद । तदा मतृष्योदसी 
नी" लभते पएष्गौरवात् । दर्याचन्द्रममोः प 
तद् कोटिश्ु्ं शतम । सपव तत्रौव सर्पतौयांनि 

ननन दौ | तनै¶ स्वलिङ्गानि गङ्गा भवृद्छोदरी यतः | 

अत््योदव्या छि ये स्ञाता यर कुन्रापि मानवाः। लत 

पिख्छप्रदानास्ते म मातुरुदरेवशाः | अविखक्तमिद्ं सतं 

सतृद्धाकारत्वमाभरयात् । परितः खघुनौोवारिसंखारो 

परि दोच्छते | मतखोद्यय" कतद्ाना. ये नरास्ते नरो- 

तमाः । कंत्वापि ब्पापानि नेचन्त ̀  भास्करे: युरौम् | 

कि सतात्वा बतीये^स् कि त्न इख्कार' तपः। यदि 

भवृखोदरोक्ञाताः कुतो गर्भभयं ततः । यन्न॒ यत्र 

लिङ्गनि रेवत्य । तन सवृ्ोदरीें प्राय घ 

सातो मोकच्तभाजनम् । सन्ति तौ्ाँन्यनेकानि भूरुव : चर्म 

तान्यपि।न शानि परन्तानि कोद्य ओेनापि निदितम् 1 

बल्य तौर्थ' छतं तेन विभो } । केलासवासिनः | गखा-. 

धिपेन चमङस् महोद्रकमेषा ॥ भभू वः संततका लिङ्ग" 

पवेताद्न्वभादनात् । स्यमाविरभूद्ल ॒त्ञात् प्राच्यां 

गखषाधिपात् | विनोक्य मूं लिङ्क" भूखे वःखमेहः 

परे । निवकशषन्ति जनाः पुण्याः चिर दि्यभोगिनः | 

हाटकेथं भहालिङ्क' भोगवत्था समायुतम् । -सप्रपाताल- 

तलत इहायातं खयंविभो)। भेषवाष्ठकिख्ये खच 

ततप्राषादो भडह्ानिद। भिमाण्िक्यरलनेयै(ररमायि 

प्रयतः । तङ्खिङ्क' इाटकमयं रल्नमालाभिर चितिम् । 

दैशानेश्वरतः प्राच्यां पजनयं प्रयब्नतेः | भक्गितो ऽभ्यर्च्य 

-तद्िङ्ग नरः सुभः सख्िमान् | ज्ञा भोगमुनसंखा- 
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तानन्ते नि्वांणकच्छति | आङ्गागात्तारकं लिङ्क 

च्योतोद््पभिह्ागतम् | ज्ञानवाष्याः पुरोभागे तङ्खिङ्ग 

लारकेश्वरम् । तारकन्नानमभ्य ति तद्धिङ्गख् समचेनात् । 

ज्ञानवाप्यां नरः खात्वा तारके विलोक्य च| छतस- 

न््यादिनियमः परितष्यं पितामहान् | शनमौननत्रतो 

धीमान् यावच्चिङ्कविलोकनम् ।. इच्यते खवेपापरेभ्यः पुण्य ' 

प्रापनोति शाश्वतम् । प्रान्ते च तारकं न्नानं यश्मात् त्ताना- 

दिच्यते । किराता किराते इह चाविबभूव ह । 

किरातद्छषो भगवान् यनन देवोऽभवत् पुरा । तक्किरते- 

क्र लिङ्ग भारभूतेश्वरादह। नमत्वा नरो जात॒ 

न मातुरद्रेशयः। लङ्धापूर्यः समागच्छन््मरकेश्रसंन्नक्ञम् । 

पौ लसूयलाचवात् पच्चात् पूजितं सवैदःखडृत् । पुण 

जलप्रियं लिङ्गः जललिङ्कस्यलाद्पि। आयातं तञ 

गङ्गाया जलमध्ये व्यवसितम् । तत्प्रासादोऽ्ग ततरो 

मध्ये गङ्ग" निरोच्छते। सवेधातुमयः शेढः सवेरल्नमयः 

शभः । अद्यापि दण्यते केचित् पृयरसम्धारगौरवात् । 

भेष लिङ्मिद्ायातं तौ्ौत्कोटीश्वरादपि। कोटि- 

लिङ्ग ् षण्णुखय तश्चिङ्गख निरोच्चयात् । भेह भेष 

श्वरात्मचचात् भ ्टसिद्धप्रदायकम् । बड़वाद्यात् खच तं 

लिङ्गमातानलेश्वरम् । नलेश्वरपुरोभागे पूजितं सवैबि- 

हिदस् | आगव्य विरजस्तोांह् वदेवस्िलो चनः । 

लिङ्ग त्वनादिसंसिद्ध वतसे न्रिपिच्पे। पणते 

प्लिभ्पिरे तीय सर्वेषां तारकप्ररे । खाविश्चक्र खयं 

देव चओङ्कारेऽमरक्ण्टकात् । तदाद्यं तारक्तेवं यदा 

ग्ग न चागता | तदेकाविरमत् काथो ल लोक्योच- 

रयाय ३। तदोङ्क,ति मिद" | स्यमाविरभत्ततः ॥ 

मद्हिभानं न तदखान्यः परिवेत्ति विभोद्धते | रएतान्या 

यतनानौश! खानिनाय मान्ति च | शेघयिितवांशमानरञ्च 

खिन क्त त्रे निजे निजे । ' रहायातानि युणयानि 

सपभावेन नान्यथा | प्रासादाः सवतः शा रम्या अभ्व 

लिद्धा विभो || बह्कधातुमयाशचिलाः सवैरलमहोज्वलाः। 

येषां कलसमात्रय दशनान्म् क्तिराप्यते । इत्वा च नाम- 

` चेतेषां लिङ्गानां । चर सत्तम ! आपि जन्सहसोलयाः 

चोयन्ते पाप्रराशयः। दानीं को निदेशोऽत्र मयालु- 

ष्ठोय ईशितः ! | प्रक्ादौक्रियनां सोऽपि सिद्धो सन्तव्य 

ख्व छि । शोस्कन्द् उवाच । त्वेति नन्द्नि वाक्यः 

देवदेबेश्वसे हरः; । खद् प्रसाद्य यैलादिमिद्ं प्रोवाच कु- 

म्भ! । शोदेवदेव उवाच | साधु कतं त्ववा नन्दिन् ! 
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सदानन्द्विधायक | | भपिषेह्िमे निदेशं च चण्डी- 

व्याँपारयाघना । नव कोख्यस्तु चासखूडाया्चातर निवसन्ति 

ह्ि। सदेव ताभिः सह्हिताः भूतबेतानमैरवैः । ताः 

प्रसिडुगे' इमे - 

पाः परितः परिषासय । शौख्छन्धञवाचच | नन्दिनि 

स निदेश्यापि खडान्या सहितो खटः । ययौ बरेपिष्टपं 

चोन खक्तिवौजपुरोहनम् । शिलादतनयोऽष्ये शं मृद - 

 न्ान्नां विधाय च) आहय सर्वास्ता इगौः प्रतिदुगे' 

पुरौरच्ष्वा्थाय रुवाहनवलायुधाः 1 

न्यवेशयत् । निशग्याध्यायभेतञ्च पुखगरायतनगभिनम्, | 

नरः खमापव्गौ च प्राम यात् शरद्धया क्रमात् | खत्वा्ट- 

ष्ठितां वै सह्ायतनसंमवाम् । न जात प्रविेनदर्यो 

जभन्या जठरोदरोम्' 1 [प्रधंसनौयत्वात् | केरे हेमच०। 

तीर्भवाक घ तीथ॑द्धोव वाको वचनभद  उन्ताङ्गस्थित्या 

तीर्थभौच न- तोर्थंख च्डख शौचं परिष्कारः | चड़ादि- 
परिष्कारे | “सेठवन्बरता ये च तीधंशौचरताश्चये। 

तडागक्रूपकत्तौरो छचवरन्ते ते ठषाभयात्'” | च्ादिन्यषए* 

लोथं शौचं टपरिष्कारः” रघ्° । 

ती्धैशेनि स्तो कमाराङचरमाटमेदे । “साधवी श्एुमवक्रा च 

तोथं सेनिख भारत ।' भा" शदय° ४७ च० | 

तीर्थकषेविन् पुस्त्रो तोयं" जलप्रान्न सेवते मतखाहाराथं ' 

सेव-णिनि । वके राजनिरद्त्ियां डोष् |२ तो येसेवके ति। 
तष्य पृण ते भवः यत् । रद्रभेदे। “नभस्तथ्याय च 

कृल्याय च" यजु° १६।४२ । समानतो वसति यत् । 

सतोथ्यः रकगुरुके अमरः | [तितीव । ` 
तीव श्यौल् म्ा० परण अक° सेट | तोवति अतौवौत् | 

तीवर पू° त-ष्वरजन्तः नि०|! सदे, शव्या, श्वं सङ्करजा- 

तिभेरे(ते्ोर)ए स्री° जातिशब्द दशगर । स्तियां डोप । 

तीव्र न° तौव-रक तिज्ञ-बन् दोषैः जख वो वा । अतिशये 

रत्ति नि° अमरः । तोच ४लौ हभेदे (इस्पात) 

१ तीरे &वरपुखि, च उष्णा. लोहमाने राजनि । 

, प्ञ्यष्णं &्कटौ १०जितान्ते च लि० उणा० | ११ 

परशब्द र०।“८विलरङ्िताघोरणतीव्रयलाः" रघः। ^तीत्रो- 

ल्ितास्तावदशद्यर हसः” “तीव्र 

चरन्ति वप्राः?” ेराग्यद्य. उपायस्य च 

तोत्रे पातर द° भाष्य विवरणे च दितं यथा 

मते स्वल नव योगिनोषखदुमध्याधिमान्नोपाया भवन्ति| 

तद्यथा, खद्रपायोसध्यो पायोऽधिसाल्नोपाय इति. । नब 

मद्ात्रतमिवाव्र 

माघः ॥। 

खदरूपायो$पि त्िविषः खदुरुवेगोमध्यसंबेगस्तोत्रसंवेय 



तु . च 

इति । तथा मष्यो पायस्तयाधिभाव्रोपाय इति, तबाधि- 

मालो पायानास् "भा. तोव्ररबेगानांमसान्नतमः” पावचख०। 

“ससाधिलाभः समाधिफलन्च भवतोति" भाषय्रम् नद 
खङ्ाद्यञ्च द्योगोपायास्तद्ि सवे प्ासविशेषेख समाषितत् 

फले ख्यातां इश्यते ठ क्छ चिदििद्धिः कडचिदसि्धिः कख- 

चिञ्खिरेख सिद्धिः कखचिच्धिरतरेष्य सिद्धिः कद्ध चत् चि- 

प्रमित्बत चाह, ^ते खल् नवयोगिन" इति | ङपायाः 

खद्धादयोग्टदसध्याधिमान्राः प्राम्भवोयसंस्कारादृषटवशाद् 

वेषां ते तचोक्चाः संबेगोवेराम्ब' तख्यापि ऋ मध्यतो- 

जता प्रागभवीयवाद्वनादष्टवशादेवेति तेष यादशं क्षेपो 

यसौ दिद्धिस्तान् दथेयति खमरेख, 
खच्नतमः इति छन्नम्" विव०| 

तीव्रकर्ठ पु* तोबः कठो यद्यत् ५२० । शिवनेन कण्ठ - 

पोडके शूरणे (ओल)रब्लमा. त सेवने {इ कचो - 

जिता लोकध्िड़ा | ५ न 

तीव्रकन्द् पु° तोत्रः कन्दोऽख । रखे राजनि°। 

सीव्रगन्धा सतनो तोत्रो गखो यदा: । यवान्यां र!नि° । 
र्तोतगन्धयुक्त वरि । कन्म्° | देतीव्रो गरन्े प, । 

तीत्रज्वालां खौ तीतर यथा तथा ज्वालयति उद्ेजयति 

सेविनम् ज्वल-खिच्-खच्च | \धःतच्याम् राजनि° | 

नलेन्नसंबेगानाभा- 

तत्ख्छ्ेने हि गाने व्र्यजका रोकप्रसिद्धनिति वद्धा 

यातस् शतोत्रज्वालादुक्तेः ति | ' कमे } शेतोव्रायां 
उ्वाखायां श्रौ । । 

तीव्रदारू न° क्ां*। १तोते दार्खि। बद्ध विकारः 
रजता० अञ् । तेत्रदारव् वदिकारे बि° स्लियां खोए । 

तीवंबन्धं पु* तो्रो बन्धो यात् । तामश्े “देवी सुक्णड् 
विलोच्वाय निबन्धायाद्ठरौ मता” जौवायां बामस्रका- 

ग्यांरसभ्यदोधन्धृ हेवत्मेक्ते स्तयात्वम् | 

तीव्रबेदना खनो कम्रं । घोरायां यावन्रायाम, अभरः | 
तोव्रसंवेग पु° कम्रं, तोत्रवेराग्ये लोवृभन्द् दशयरम् । 

तीत्रा खनो तौवु+टाप. ।१गच्छदूबौवां रकटुरोहहिष्य्रा, श्रा- 

जिकायां (राद्बररि्ठा) नेदि० । $नदभेरे न्द्र° | 
 ५भङाज्योतिश्मयां ६तरदोटके अदवबद्ाञ्च राजनि^। 

स्तोकगेगयुक्ञ्ोभाते ज । 
लीव्रानन्द कोष खनन्दोऽद्ध | चिषे भिवष्हक्लनाम । 

तु हन्तो डनौ पार), हिंसायां पूर्तौ ज सकन्डदाग्पर० 

अनिट् | तौति तदोति। अतौपत् । अन्" नाग्धल्लद्या चि - 

पिति सावा" 9।१।८७।“.छलतः श्रावधादुके इव- 

तुग्र 

सख्या तु्ट्ति सम्भवेऽपि ̂ “ठरुरतुशम्यमः सावेधाठके"७।९।९१५ 

पारत “पनः सार्वधादकपहमपिदयेमिति" खि्को °] 
` तेन^=तो दिलु कि इलि" ७।९।८९पागछलात् इडो 

५ वद्" ७।९।९.२पा०छ वात् “टः यने बा" वेत्वद्ध 
चखातुत्तिः न पितोव्यद्ध तेन वीतः ठतः त॒वौयः हधः। ` 

खचि ठ न । कवन्ति । छग्धबोधल कह लोखा इुन्तिवत् 
पिनौोव्यखाहटस्तिरिति वश्वाभ" तेन तन्दते तंत श्ख्येव 

इति मेदः। ताव । बेदे वजादिश्म्धालदो्ः।““ख दताव 
नैन न्नो यं इतिरम्ने !* ऋ १।९६।२“बह्ञा दतोदिनद्रो 
गादनिद्मन्" ऋ०२।२०।५। च इद्वावित्वखख लङः बद्धलं 
अन्द्सखि विकरणच्य ख्,; । शडागमाभावञ्चः*भा० | 

तु ष्य ठद-मिवद्र्,* । १ पादपूरणा्ँ निरथके ।^निर- 
चैकं वङोत्यादि पूरथेकप्रयोजनम्” चन्द्रालोकः | रेरे 
शअवश्वार खे भर । स इद्ध ५ प्चान्तरे ६नियोगे अप्रं 

सायां दवि नियहे चन्द्र ̂ वनर प्चानरे“खआचारेण त संदुक्तः 

सुं पूेरल भाक भवेत्'"सदः। सदये ““उद्यायं समारा 

खरयानं तु कावः | क्त्वातु प्रो दिम्बाखाः प्रा 

चशायासेन शुध्यति" भदः । पूजायामेतद्योगे “पथय 

पथताहेः पूज्ञावाम्"पातिद्कन्त' न नि इन्यते"'खादह 
धाम व॒ पुनगेभे मेनिरे" चि° कौ° ता इतिः । 

तुकाच्ोरी सलौ ठम चोरौ+एषो, । ¶ृचरो चनायाम् हेम" | 

तुच्छ लि° वभ-बा० कस । वोषबुक्ञे मतः पश्चा° चतु- 
रथ्याः फक । नोश्चायण तत्म्न्निढष्रे्ादौ विर । 

 तुखा(षा)र पुिन्यपषषस्पो लातिभेरे । “बे चान्ये विन््यनि- 
लबास्तुखा(षा)रासतुम्बरास्त्ा। खधम्ं खचयस्तान ! विद्धि 
तान् केणसम्भम्ान्” हरि वं° ५.अ० । 

तुगा खनौ ठजं-बा० च किञ्च | वंथरोचनायां राजनि । 

तुगाद्ीरी खी ठगेव चोरौ । वंशरोचनायाम् राजलनि*। | 
तुग्र न° ठज-रक् न्यङ्कु ऋष्य मनः| अञ्जिनौक्घ- 

 मारयोः शिष्यं राञ्जन्भिटे । “ व्रमो ह मुच्य मश्चिनोद्- 

भेषे रयिं न किन् खद्धवा अवाहाः"? कर०३।११६।२ । 

ऋबेयमाख्छाबिकला। “व्यो नामाश्वितोः प्रियः कच्चि 

श्ाजर्भिः। ख च धोपान्तरवर्िनिः न्भिरत्यनखप- 

दूतः सम् तेषां लयाय खघ मञ्च् शेलया खड 

“मावा प्रारत्रोत् । खाच नौशध्ये सचद्रमविदरूर' गता 

वायुवशेन भिन्नाम्नोत् । तदानीं ख भच्छः योप्रमञ्चिनौ 

त्टाव भा | ता विभिरङ्यः खछद्रात् ठय 

पदम् हधूरकोधि" ऋ०६।६२।६।“८ता तो अश्विनौ बुवां 



तुङ्ग [{ २१२१ } 

तयश्च छल सृज्य ̀  भच्छ् नासकं सहद्रसध्ये भग्ननावस्” 

तुगा खलो वज्-रक् ज्यज्क1° इः श्वाय यद् । १जखे नि- 

चच, : । “शावः शमं हषभं तुपयाछ्ठ" ० १।६३।१५ । 

""दपग्राच जके "भा०। निषर्टौ बरं ठस्यभिति पाठा 

न्तरात् | लले न° | तद्वुसारेश् “पिब स्दपेनवानाछत 

यश्च॒ सचा"८।१२।२०। बुखं ठयदरभिन्युदकनाभ् 
पाठात्'"भा० वस्तुतस्तु निषर्टौ वुखं ठय ठस्राववेर- 

जिन्येव पष; शछद्धितएख्लके ठसमिति पतितम् । वृपख 

रार रपत्यः बा०, यत् । ठव भृच्यौ ए । “खल्ल 

. वयो म ठख्रमु “० ८।३।२२ ` “ठग तुप एस्" भा०। 

तुग्बन् लि ठज-बा० कनिषु न्यद्क.1° जद गः । १ हिंश्के । 
““छुवाश्वा खचि तुग्वनि ऋऽ ८।१६।३७ ॥ 

तुङ्ग पु"ठलि-िखायां घम् न्यद्1*ङञः १पुच्चागहकते रपवेते 

श्व धये हेभच०।४नारिज्ेले ५ गण्डके राजनि ६चच् 

लि । ऽयङविथेषद् राचिभेदे पु° । उञ्चब्द् १५८४० 
दश्रम् “कजटषभद्धगाङ्गनाङलोरा कषवखिजौ च 

दिवाकरादिव्ङ्ाः । दशथिल्िनहदुकूति घोनद्रयांयेख्ि- 

नवकविंशतिभिश्च . तेऽखनोचाः" ! “छब्द चान् 

क्रिवदषङगश्ीङलो रान्त्ययूके दिगवदङकोनद्रदयतिधिशरान् 

सप्रथा विंशन् । आथानेतान् वदति यवनचान्ल 

वद्खगंसतदक्गांस्तानेवांशान् भद्नमवनेव्वाह -नोचान्- 

छनीचानिति" । | 

वक्गस्छप इभेदफलम् “वङ्ग ऽकः शुभखंबुनः शभक 

भिश्च दष्टो यद् देवात् पष्यति खोऽपि वा शुभकशा- 

जें हिकं वा निकम् ।, विन्ते थः प्रथितो विमि तरिषुः 

चौ खोगभाग्यो ऽथवा च्छापाला्चिंतपादपद्मयुगयोराजाः 

लिक्ोष्े यदा? | ₹०। +“वुङ्क चन्द्रमसि प्रषन्नवपुषि 

जन्नादनद्दुगौ प्रानोऽरिविमदकोऽगदतन् राजेशवरो 

ब्पवान् । च्छापालाञधिंतपादपद्मयुगखो तरा ध- 

शोवो मंडान्. सौभ्यरेव बुतोऽच वा प्रियतमे ति-. 

कोष्ेऽपि च" च। (यदि भवति खगख्ो भूमिपतस्तदा 

ञे न दिनश्ररमट्खा दुभ टरभ्डिनेरेनद्रः । अगदनलरभोतः 

गबदपापहारो प्रणतरियुनरे्द्रः ख्ान्िकोणेऽपि जातः"। 

म, ^“ कन्याख्यः शथलाञ्छनख्य तनयस्य केः संयुतो 

द्टो वा यदि खंदुतः शभकरोव्लंतस्वद्ा भूपतिः । 

वाल्लायां दरगोष्मक्लकरि्यां यानेशहो कष्यते स 

च्छाण्डदरणोदद्ाविगदिता यान्ति लिकोखेऽपि च"| व*| 

“क्क गुरौ भिल्दगेन बटो राजा भवेदिन्द्रसमान- 

तुङ्ग 

मन्तिः |  गजाश्वनौकार्यवपूथल्डी शथ्वीपतिः खसय 
लिकोणगोऽपि" । द. | “दक्ख श्टगौ शुभ्तृपरयुते च 

ष्ट देशात् पुनः स यदि पष्छति भिलरंान् । भपा- 
भरिषो भवति कौत्तिकरः प्रधानो दौषांरपरहखभग- 

ग्टगुजे निकोणे । शु । “तुङ्ग शनौ सन्रखगेन दष 
प्रचण्डद्ण्छो ्पतिप्रधानः। न द्ग्यते दिग् गमने च 
चरे लिकोगे चापि नरेनद्रत्ति :"| श | (*भवति धर- 
्योपालो नौचवद्धिः प्रतापो इयगज्घनपूर्यो नाति- 
वग विरक्तः । कुटिलमतिरनीतो भूरिभाग्डारबुक्त- 

स्तमसि निथुनखंस्य जायते सानबेनद्रः""। रा | “ग 
पतिष्टषकन्याककटस्ये च रा भवति विपुलजनच्डो 

राजराजाधिपो वा| इयगजनरनौकामखिड़ितः 

शावेभौमोच्धपतिरभरपूज्यो रातो चिरायुः" । 
रा। “अरिनिघनव्ययदङ्ग कौक्तिंतभेतवफल व्यथै" 
कन्दर लिकोखे लाभे वा. वृङ्कफलं यथोदिष्टमू" इति 
कोटीप्रर ।€किक्चलके नण्बन्दायेचि० १० {?पघाने 

१२९ब्रते वि शब्द्र० । ““बङ्गत्वमितरा नाद्रौ नेदं 

सिन्ावगाध्रतामाबः।} ६थिवे एन्तङ्गओोजगन्द् दशम् । 

तुङ्गक ४ ठङ्ग+खाथ क सन्नायां कन् वा} शपृन्नाग- 

इच शब्द्रल्ा° रवेङ्गजशब्दाय ३अरण्यद्परे तोणेभेरे न१। 

ठङ्गकारथ्यभादाद्यं बह्मचारो जितेन्द्रियः चेदानध्या- 

चयत्तम भिः सारस्वतः रा | तन ेदेष नष्ट षु इनेर- 

क्िरसः छतः ऋषौ णाछ्ठ्तरोयेष छपविषो यथाद् 

खम् । ओोड्धारेख यथान्याय सम्यशुदधारितेन ह । 

येन यतुपूंमभ्यश्ल" तद्ये" श्टपख्खितम् । ऋषयस 
देवाञ्च वर्थोऽग्निः प्रजापतिः| रिनारायणसखन 
भङ्ारेव्तयेव च । पितामह भगवान् देषः खड 

महाद्युविः । षु नियोजवामाख याना" महा- 

द्युतिमू 1 ततः स चक्र भगवान् ऋभोखां पिधिदन्तदा । 

सर्वेषां पुनराधानं तिधिदष्टोन कसेणा । चआच्छभागेन 

तल्नाग्नि तपेयिलवा यथाषिधि | देवाः खभवनं याना 

ऋष्यञ्च यथागतम् । तद्र प्रविष्ख तुक्त्कं राज- 

त्तस ! | पापं प्रथश्यत्यद्िखं स्तिया वा एुरषख वा'” 

भा० वर ८५ कर । तत्कथा बण्ा 

तुङ्गकूट ४० दक्ग कूटनख्य । उद्वश्टक्घ पर्वेतभेरे। 

तुङ्गनाम इ” ङ्यो नाभिरख । कौटमेदे। दङ्गीनासशब्ट 

दृश्यम् | [ श्यम् | तक्कराश्यादयोऽ्त्र | 
तुङ्गभ न° ककं । छखदोनाख्चराथौ मेषादौ वङ्गपन्दे 



तुच्छ 

लुद्गभद्र् ए° वङ्गोऽपि भद्रः। !मदोत्कटकरिचि दिस्य 
र्नदोमेदे स्त्र मेदि° | «“"शकंरावत्तां तुङ्कभद्कष्णवेखे - 

त्यादि" भाक ५।१६।१द ज्ञो भारवखयनदौकथने। 

` (तङ्कभद्राजलं खाद च्िग्ध' प्रोक्तं तथा युर ! । 

कण्ड,पित्ता्लदं प्रायः सातय मेधाकरं मतम्''राजनि° 

त्व्जलगुणा उक्ताः| ५ 

तुङ्गवीज न°  ठङ्कख शिव्ख वौोजम् । पारदे ।““वङ्गवीज- 

समायुक्त गोलयन्त' प्रसाधयेत्"! ख सि०“'तुङ्को महादेव- 

स्तस्य वौजं वीयं" पारद इत्यथः?" रङ्गना०। 

तुङ्बेणा स्तौ नदीभेदे “तङ्कबेखा शब्णतबेखा कपिला शोण 
व च" भाग्व २९१ ० | “विनदौँ पिङ्कलां णां 

तङ्गवेणां महानदीम्" भा० भो € खर | । 

तुङ्गरस ए° वद्धः चरे रसोऽख । गन्वद्रव्यमेदे ““काला- 
युरूविभिश्रो ख तथा तुङ्गरसेन च” भा आ० १२७ | 

तुङ्ओेखर ए"तङ्गखञचगेखरमसख |! प्ते शब्दम ०।२ उश्चरेख- 

रुक्तं लि* ।कम्ड्रं * ।१३उड्धे येखरे न° । 

तुङ्गा स्तनो तदङ्क+टाप् ।१बंशलोचनायां र्शम्याञ्च राजनि०। 

तुङ्गिन् लि" ठक्क' मेषादिकं स्थानभाश्रयत्वेनास्यखय इनि । 
उश्स्थिते यहे रेमहाशतावय्यां स््ौ डप् राजनि" | 

४प्रधानस्वानस्ये ति° । [श्रातनौ शब्दाधचि° | 

तुङ्गी स्तौ वङ्ग+गौ राग्डोष् ]१हरिद्रायां श्ववैरायां मेदि०। 

तुङ्गोनास इ०दङ्गो हरिरेव पोता नाखाञ्ख | १कोटभेरे। 

“ङ्गोनासो बि लकस्तालको ब7इकस्तथा । कोशा 

गारी क्रिभिकरो यञ्च मर्डलएच्छकः | तृङ््नाभः स्ै- 

पिकोऽबलयुो थम्ब् कस्तथा । ऋअग्निकञोटचच बोराः खु- 

दादश प्राखनाशनाः'” शु" | 

तुङ्गीपति एण्ठङ्गयाः रात्रेः पतिः। निधापतौ चन्दर लिक्षा 

तुङ्खश् इ कम्म ° | ये रर्हष्णे र्स्रे च शब्द्र० 
षं प्रधानस्थानस्यित्या तथात्वम् ।६त०। रान्न ४चन्द्र । 

` तुच ए त्वच-क्षिष् बा संप्रसाण्दज-किप् वा इषो जख 
चः । †अपत्यं निच, । “तुचे तनाय ततृच्च"ऋ° ८। 
१८।१८ । “तुचे प्राय" भा० | “दते त॒ नो भवन्तु" 
८।>७।१४। ^ “तोजयति पिठर खलादिकमिति वच एनः 

तख" भा० | एषो" ज्छ चः इति भेद्ः। डेमचन्द्रे त॒ 

जान्ततयाऽयं पठितः वेदे व स्वेत चान्ततेनैव प्रयोगः । 
तुच्छ न° ठ॒द्-सखम्प° क्रिंप ठदा व्यथया दछति दो-क । 

शनाके (दष) रीने,उ्ा.) रेग्ल्ये भरः ४असे 
हेभच०। ५.न्ये च ति" “किते रात्मनस्तुच्छर ; सह रेहेन 

[ ३३२२ ] तच्छ 

नश्वरः । न रथसङ्धाभेर्भित्यागन्द् घरोदषेः" भाग०७।७] ` 
१८।८५नौकोषटक्ते६ ठल्यायाञ्च भाशप्र०।७भन्दे कोके च लि° 

तुच्छ ६० कम्ब ° । एरर्डड्े शब्द च. । 

तुच्छधान्धक न° कम्ब" । (सौ) एलाङ् अमरः | 
तुच्छ्य नगत॒च्छ-बेरे स्वाथे दूषा वा यत्| १दच्छशन्दा्ये २ तच्छ 

कलसे च^तम आसीत्तमसा गृढ्मय ऽप्रकेतं सलिलं समा 

इदम् । तच्छे नाभ्वपिड्ितं यद्ासौत्तपसखन्मह्िना 

जायतेकम्"। ऋ०।०।१२२।३२ च्यमथेः । ननक्तप्रकारेण 
यदि पूर्भिदं जगन्नासोत् कधं तश्छि तख जन््र १ 
जायमानस्य जनिक्रियायां करत्वेन कारकत्वात् का- 

रकं च कारखावान्तरविशेष दूति कारकस्य शतो 

नियतपूर्वद्चणवतिं लख्यावश्यम्भावात् | अयेतहोष्पारि 

जिद्धौषेया जनिक्रियायाः प्रागपि तदद्यत इच्यते 

कथं नख जन्् १ खत चाड | तमसाग्ढ्मय अपे 

खः, प्राक् प्रलयद्शायां भूतभौ तिक सष जगत्तमसा- 

गदम् । यथा नेथं तमः ` स्वैपदाथेजातमाद्ोति 
तदत् आक्तच्वखःवरकत्वान् मायापरसं ज्ञ' भावद्पा- 

त्नानमल तम द्तयच्यते । तेन तमसा निगद" संतं 

कारणभूतेन तेनाच्छादितं भवति । ादकात्तशात्तमसो 

नामद््पाभ्यां यदाऽविर्भवनं तदेव तख जन्य च्यते । 

एतेन कार शावस्यायामसदेव कायं हत्मद्यत इत्यसहादि- 

नोऽसत्काय्यं वादिनो वे भन्यन्ते ते प्रत्य्ाताः । नच- 

कारणे तमसि तच्जगद्ा तकं काग्य" विद्यते चेत् कथं 

नाशोद्रज इत्यादि निषेधः | तत्राह तभ खओासौदिति । 

नमो भावद््पान्ञानं मृलकार्ं तद्रूपता तदानाम् । 

यतः सवैः जगत् प्राक् तम चआासौदतो निषिध्यत 

इत्ययः | नन्वावरकल्वादावरकं तमः कतुं चावाय्यं ला- 

च्जगत् कम्मं | कथं तयोः कभक ् ्ौस्तादातयम् । 

तल्ला ऋप्रकेतभिति । ऋप्रकेतसप्रन्नायमानभ् । अय 

मथेः । यद्यपि जगतस्तमसचच कभ्प्र कर भावोयौक्तिको न 

विद्यते तथापि व्यवहारदशायाभिव तद्यां दशायां 

नामष््पाम्यां विद्यः न न्नायत दूति तादाद्यवय्यनम् । 
अतएव मदना अयेते ““शआआसोदिदं तमोभूतमप्रन्नातम- 

ललणस् । ्प्रतक्येमनिदें श्यः प्रसप्रमिव सवेत?” इति । 

कृतो वां न प्रज्ञायते तत्राह सखिलम् | सल~गतोौ । 

खौदिक इलच् । षटं दश्यमानं सै जगत् सखिलं 

कारणेन संगतभविभागापन्चम् आसीत् । अस्तेः 
तिथि बलं डन्द्सौतोड्भावे इर डदराग्स्य इति 
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तिलोपे नि्यनस्तेः पार इति पथ्यदासाहकाराभावः । 

यदवा संज्िलसिति ल्प्रोपमम् | सलिलमिव-¦ यया चो- 

रेष्णाविभागापन्नः नरं दुधिन्नानं तथा तमसाऽविभा- 

गापच्न'जगच्न भक्य पिन्नातुमित्य्ः। ननु विविधविचिलर 

ख्पभयसः प्रपञ्च कयमतितृच्छेन तमसा त्षोरेण 

नरस्य वाभिभवः | तथा तमोऽपि ्तौरवद्रलबदित्य- 

योच्यते । तहि दुबलस्य जगतः सगसमयेऽप नोद्धवस- 

भ्भप्र इत्यत आह तच्छयनेति। असमन्नाद्भवतोलयाम् 

तच्छोन। इन्द्सो गक्षारोप्जनः। तुच्छयंन तच्छ 

कदन सदसद्िलच्तमेन भावद््पान्नानेनापिद्ितं छादि 

तमासौत्'' भाषम् । 

तुज दीप्रौ चरा उभ अर सेट् द्रादत् | त्चयति-तै चत- 
 . बश्चत् | ठञ्चयने। 
तुज प्रापे ह्सायान्च श्वा प्र० सकर वले अकण सेट् 

इदित् । वञ्चति यत्ञ्जत् । तञ्च ठवद्कवः। “वश्च 
ठञ्जय उक्ते स्तोमाः? कट ̂ १।७.७ | इम) ग्ड वमधिछत्य 

<वञ्जेदान रमां णः तञ्च दश्चो दाने दाने" ति ६1१७ 
निर्क्रोक्तः । दाने च। । 

तुज दिखाया ्वा* पर° कण भैट। तोज्ञति अतोजीत् । 

उतोज । वेदे तजादि° भ्यास दोषैः । ठटुजानः । 

प्रोरणे च “खा वां तोके तनये ठूतुजानाः"क०७। ६७। 

& । “प्रवक्ताक तनये ठ॒तज्ञानाः” ७।८४।५ ।“हत - 
जानाःप्र व्यं माणाः''भा०।"खखा इस प्रभया ठत॒जानः” 

निस्०६।२० ता छक | र 

तुच्ज्ञ ए* दजि-ग्ले अच् | वज्ञे निष्ट: । 

तुट कल ह तद्.° कुटा° पर अकर रेट् । ठटति अतुटीत् 

ठतोट। [च रिवं* २७० च्च° | 
तुटितुट ए शिवे । ^“नमस्तुश्डाय वद्या नमस्तुटित॒टाव 

तटुम घुःर्रौ° ठट--बा०उम् । उन्द् रौ लिका०। 

सड मेदे व° कृटापर"सक° सेट् । ठडति अठडोत् ततौड । 

तुड निष्पौड्ने श्वा आआ० सकन शेर् इदित् ¡ तख्डते ष्ठ 

ख्डिट । ठठ्ण्ड । तर्डयते । 

तु दिवाकर भ्व।* पर° सक्ष सेर् । तोडति अरतोडोत् 
दिन् । चततोडत्-त 1 ` 

तडि खनौ ठड~इन् किञ्च । तोडने । 

तुड्ड अन।द्रे म्बा° पर" सकर सेट । ठडडति ठंड डीव् । 

अयं दोपध इन्व तन्ते कपि वड्-डोपधत्वं तड् 

दतिभेदः। 

{ ३२३२२ । नुख्ड 

तुण ऊटिलोकरण्पे वु परण० सकर सेट. | ठुणति ऋतोणौत्। 

ततोख। 

त्(ढ)णि पुर दण+सह्धोचे दृण बा० धषो° | ?कुख्िरोने. 

ऋअमरटीकायां ौरस्वामो रनन्दश्ते राजनि०“दर्णी- 

ख््ः.कटुः पाके कषायो सरो लचः। तिक्तो याद्धी 

* ल्िमोदष्यो व्रणकुष्टास्तपित्तद्ृत्"' भावप्र | 

त्णिक ए ठंणि-खार्ये क । नन्दते राजनि°। 

तु न° ठुडि-तोड्ने अच । सखे अमरः । ““यस्तुर्ड - 

खलखल” इरि २४५ आखर । “व तेन पतगेन्द्रेण 

पक्ततृर्डरंखन्ततः'? भा० श्रा० ३२ ० । ^दोरधनद्या 

दौषटन्त्यो दो्षठर्डाच भारतं |'' भार श ४७ 

शिवे पएु^ठटित्ट गन्द ण्यम् । राचचसमेदे । “तुण्ड न 

च नलस्तत्र पटुत्नः पनसेन च" भ{° व २८४ अर । 

तुण्ड(र्डि)केरी खी प्रणस" तु्ड (रिः) कन् तद्-ईर- 
यति रदैत्तेः वादैर-अण कापाखाम् तखाः फलखख- 

विदारे {हि भिसोणद्धतरहेठकाप्रंसोत्प्तिः । २्विभ्विका- 

याम् (तेलाकच) तखाः फलेन हह खखाङ्गोऽसादश्यदा- 

नात् तथात्वम् । स्वार्थे क सवः | तर्ड(र्डि)केरि- 

काप्यत्र समरः । सज्ञायां कन् | पिम्बिकायां राजनि°। 

तुष्डद्ेव ए वण्डद्पो देवः ठर्ड नः दीव्यति दि्वि-अच् 

वा । न्टपमेटे तख विष्यो देशः शेषक्रा" भक्तल् । तण्ड 

देवभक्त तदीये विष्ये दे पु°। 

तुर्डि ऽ° ठर्ड-दन् । ¶खखे, र्चञ्चौ च । रेषिम्बक्ायां, 

ध्वन्दायां, उणा० | ५नाभौ स्तौ शब्द्रल्ला० वा 

ङग् । स्वार्थे कन् उकनारयण ।६दन्दौ साधवः तुख्डिभ- 

गन्द दशम् | 
तुण्डिका स्तो तुण्डम् तद्वयवाधरसादशसखयखाः ठन् । ` 

१बिम्विकायां तत् फल्धास्वावववाधरसादशवा त्तथात्वम् । 

स्वां क । नाभौ शब्दरल्ना°। 

तुख्डिरड)कशी स्तो ठण्ड (ण्ड) सखे कायति क-क 

। ठरख्डि (ग्ड )कः च्योघः तते ई ` तक्तच्यशोभाधार यात् दण 

अच् गौराग्डष् । विस्विकायःम(तेलाक्रच))। शब्द च« । 

तुख्िभि(ल) ति° वख्डि+भ सिष्य क्म् बा। 

१व॒न्द्िि (म् {ड)दुक्त । अमरः ।^“ तु न्दि(ख्डि) वलिव. 

टेः" पार्द | मद्व न्टोप्ोऽयमिति माधवः। लानो 

२छखरे उग्णा{ट० | 

तुख्डेल पु° गर्भपद्रावके अघ्चरमेरे । ' उपेषन्तर्डम्बलं तुण्ड 

चत शालुडस्'' कथ. ८।६।१७ । 

घ्रे 



तुध 

त॒तात सेपांसकनेटे | तेन मोक्ता =$ । तो तातिक तत्- 

ोक्तनोनांसादर्भने | तन्लञच दिङमाल्म् अहच्छन्द 

श्र छन दर्जितस् । ^नेवाश्रावि गुरोरेतं न विदितं 

नौ तातिक्तं दशनम्" सार द् । ° 

तुतुवरि पु ्व्णोवनिभेजनमस्य.वेरे षो° | शद् सभजने । 

“"यन्नायन्नावः समानां त॒तुकषणः"क०१।१६।१,८ततरग्पिः 
+ { लत्-त । त्वरमाणः संभजमान 1* \ 

तशय स्तुतौ अदर च् उभ° सकन सेट. | दलयति ते तत्- 

तथ ए* तद््-यक । सावि उयाः० | २स्नौ संतिप्रसा० । 

र (वन) शेअ्चननेदे न° । $नील्याम्, ५खच्डौनायाञ्च 

स्त्री हेमच° । स्वाय क } तत्ार्ये । रसनाञ्जन्य य॒ 

खादिकं भावप्रं उक्तः यथा 

«तुल्यः तास्नोपघातु्छि किल्ित्तास््नेख तद्धञेत् । 

किचित्तास्गुण तस्मात् वच्छमाणश्गुखञ्चु तत् । तेल्यक्रः 

कटुकं तारं कथायं वामकं लन् । रेखनं भेदनं शोतं 

विषाश्सकृहकण्ड न्न' खपे र- 

श्चापि तदट्ग॒स् भावप ० अख शोघनम् “विष्ठायां मदये- 

न्त्य माजांरककपोतयोः }. ट्णंशं टङनं दन्ता एचः 

लचष्टे ततः। षट दज्ना एट` करौदे यं तल्थविशुदधये” 
शकवासीसं रोचनां तत्य रिताल सनः. 

गिलाम्""चद्चतः ॥ [ श्मय॒रकर्ठ च राजनि० । 

तलयाच्न न कम्पं | +अञ्चनमेदे (त'ते)। तद्दशत्वात् 
तथ ० त~-थक्त तद-बघे यक ्षोनवा। {हननक्त्तंरि 

दथोऽसि जनधारयो नभोऽकि* ताण्डव बा०१।४।३। 

न्ता? 

* चन्षयरः कफपित्तहृत् । 

भावप्र° 

तव्यतेबंधक्म््णः तुथः र्तःप्रभ्टतोनां 

म1°। जव्रह्मुखि । ““ठथोऽसि विच्नेद्टाः" .यजु ५।३१ | 

“हे ब्राह्मण दधेतिन् त्वं तयो विच्ववेदाडासि | बद्धा 
वे तचः“इति दयुनैः।। ब्रह्मरूपोऽसिं । विच्च वेत्ति विच्च 

दाः स्पन्नः। यह्वा ठुचग्रब्धेन देवान् प्रति दक्षिणानां 

विभागकन्तां पुरुध उच्यते कदा तिन्तिरिः “तृधो द 

ख परे धिध्रवेद्ा देवानं दिखा विभजतीति" । भव्रह्धा 

वै तयः” शत° ज्ञा" 8।३।४।६६ । खनेः} ३द-चयावि- 

माज्ञके जद्धद्टपे श्छ त्विग भदे ॥ 

५८तुथो ठै विश्ववेद्ा विभजत्विति ब्रह्म वै ठवस्तदेना 

अह्ना विभजति । ब्रह्माः पै दच्िणोयं चाद्चिखोयं च 

बट तुथो इहा्डोता दच्चिणोयायेव द्वा भजति नाद्- 

च्िणोयप्य?। पेण वो दपनामभ्यां तषो को 

विच्वेदा विभजढ ¦ यजु ७ ४५ “किंच वथो ब्रह्न 

{ ३३२४ | तुत 

पः प्रजापनत वा युष्रान् विभजत यचायोम्यखलिगम्धो 
विभज्य ददातु “ब्रह्म तै तुथ इति शयुतेः'” ददर, 

तृद् व्ययने तद्ा°उभ° मक°रनट् | ठद्ति ते चतौत्सोत् । 

अततत ठलोद ठव “दददे गदयाचचारोन्'।*अतौत्- 
सोत् नदयाङ््दस्" भद्द भिरिव मानसः कामिनां 

तदति कष्ठमचापः” छतु ) "यथा तदति सम्भांखि" 
मारर०२५३० । । 

तदादि 'पुण््प्र्ययनिभिने घातुसखदायेस च मणः कविकल् 

शगनुकभ्धेन पटितः| “'तुदादिम्य$ शः" पार | 
ऋा+सुम्यगव्यथने | "“भतोहेनाठद्न् ष्टगम्" मदः । “धनुः 

बोरग्रावद्य कैन दीरम्'' भार अ १ श्र | 
जिस+निष्मोड़ने | '्धविभिरिव जिस्तुद्यते दम्यत दक 

पिषोलकाभिः?' । ` + विय तद्प्ये पुत्रीः 
तुद् विर ठद-क | व्यघके । तद्धाप्य शुभ्वार ढक् । "तौ 
तुन्द् न° वणु च्दैने अट्द्ा० निर । च्दरे अमर; | 
तन्दकूपौ स्त्रो हसः कषः करथो ल्नन्द्ख कूगीव । ` नाभौ 

विका । -खारये क । २ तन्द्किकापवत हेमच । 

तुन्दपरिख्ज षु* वन्द् परिभाष्टिः .परि+ख्ज-क ईत ॥ 

१अरलसे रमन्दे । अण् । ठन्द्परिभाजगैऽष्यत रमानाथः; 
तुन्दख्ज तिर ठन्दखदरं माः रटज-क । ?अनैसे रभन्दे 

, च हेमच” | 

तुन्दादि ए* ““ठन्दादिभ्य दइलञ्ध"पा० . अस्यैः ल चप्रत्यय~ 
निसिच्त शञ्ध्मये स च गृखः| पान्न उक्तो यथा 
“ठन्द् उदर पिचरख्ड यवर्बोि(खाङ्गािद दौ) विव्ह्लौ 

` कमै यद्ध स्वः किलः” । न्दाद्गिठनौ मठ् च । 

“तन्द्लिः वन्दी ठन्द्किः तन्दयान् सिर कौ- | 

तुन्दिक(ल)(भ) ति° वन्द्" विद्यतेऽख ठन् । ठन्दि+भ 
ठन्द्+इ्च्च वा । तन्दियुक्तं (म ड) युन्ने। । 

तुन्द्किर पएण्तन्दं करोति ल-चच] (भाड़) युक्तो तन्दिके 
लिक्ता° | [श्रियां गप । 

तुन्दिन् लि° तुन्दोऽस््ख इनि । नन्द् वुक्गे (मडि) धृक 

तुन्दिलिफला स्तो तुन्द्ड' &दत्फनमदखाः | लपुण््राम् 
(शशा) राजनि° | ४८ 

नतुत्र ष" ठुद्-क्त। नन्दक (तृद्) अभरः। रव्यचित. 
श्डधिन्न च वरि । खवा क| अलरौवा्ये । 

लुन्नवोय ए तक्र चित्तः वयति जे-क्ण॒। सौ चिके 
-सूच्याजोदिनि (दरजी) अमरः | "गेलूण्तन्नवायान्न 

शगन्न्ान्नमेव च मदना तद्न्नरभचयं निष्म् | 



` तुमुर न° ठखनल+ल्खरः 

तुम्ब 1 ३३२५ ] तुर 

तुन्ररेवनी स्ली वच्च दिच्न सोव्यतेऽनया सि्-करणे च्च॒ट् 

डोप । छचीभेरे ““्रबेग्य वच्चरेवन्या सच्को सौव्यत् ततः 

परम्" दतः । 

तुन्प बते भ्वा० सकन्पर° सेट | त्म्यनि अतुम्पोत् । त्तुस्प 

तुनूप बधे सक क्त भे अक तु° पर" सेट. । तुपति-तुम्मति 

ऋत्(पौ)म्मोत्। तत्(प)ग्प ठत्(ष)म्पत्ः ततपि तुत् स्िय 

तुन्फा बचे भवा परर सक लेट । तम्फति अतम्फोत् | 

त॒तम्फ ततक(म्फ)तः । तुतुस्कथ । 

तुन् वपे सकण कगे अक" तुद्ा° पर° सेर । तफतित् 

म्यति अत(तु)म्फोत् ¡ त॒त् (ठ)म्फ तुत् फ(म्फ)तुः लुतु फिय 

ततस्पिय। 

तुप कये व्वा> पर सक्षन्सेट । तोपति अतोपोत् । तुतोष । 

तुप बभे सक के अक^तुदा चचादिपर" ठे. । तुम्ति 

चअनोपौत् | तुतोप। परष्कण स् । प्रसतुम्यति। 

तुप अदने चरा० छ्भ° सक खेद. इदित् । ठम्मवतिते 

अतठस्यत्-त् । ठम्यप्ते। [अतोफीत् । ठतोक | 

तुप बधे सक कथे अकर त° रचा" पर० सेट. । ठभ्कति 

तुफ वधे श्वा पर°सक्र्सेट. | तोपाति व्तोफीत् | ठतोफ। 

तुब अदने वा चुरा० छभ० सकण पे भ्वा० पर, 

सेट. इदित् । ठभ्बयति-ते तुष्वति चअठतम्बत्-त च्तु- 

म्बौत् । [लदित् । अतभ॑त् अतोमि्। ठततमे। 

तुभ दहसे श्वा चाद्य खडः उभ० सकण सेट । तोभते । 

तुभ हिंसायां दिवा क्य* च पर सक्र किट । तभ्यति 

तुख्ब्ाति चतोभत् ) तुनौम “संकरो सुटिनातुम्नाद- 

ङ्दोऽल महोदरम्" “अचरान् विभोष्योऽदम्नात्'" हिः । 

तुम प्रोरखे ादनने च तस्तशब्ट माधवः! सकण ज्वार 

चेर नेट } तोमनि अतोरीत् तुतो ठतः | तोमरः | 

ह तखले अमरटीका | `` 

तुमुल षुन° सौ. त॒-खलन् । धरस्परसचातेन सङ्ले युद्ध 

` >कलिद्रच्त मेदि० श्व्याकलयुद्ध न° ` 

बभव युद्ध तुगलं जंयेणोःरघः ४खङ्क लमात्रे लि°। 

लिक्रा० । 

"(उभयोरपि पाश्चंवत्तिनां त॒खेनात्त रवेण वेताः" "रचः 
५ ५५५ २ +; स, च ५८ 

तुष्व ुस्त्ो°तुन्वति सूच तुति-श्रह ने अच्च | १अलात्रवाम् 

भरतः । ग्डेडत्फलायाम्+ राजनि) र्यामलक्यां, 

` गिं च स्तीं | राथ क तत्रार्थे शन्ट्रल्ना° | स्लौगव्यां 

येनाव सी लिक्नोग टप् | ̀ ् 

"तुम्बरं नश्ठम्बः तदाकारं राति-रां ्ाटाने क) (तानश्रा) 

ध्वाद्यभेदे वम्बरचक्रम् । रतम्डसगन्धे च । ` . 

[ततम्पत्ः तत्म्पिय |. 
99 1 ७ 

तुस्बरचक्रो न° नरपतिजयचथोक्त चक्रभेदे चक्रथद्ट् २८२७ 

° इग्यम् । 

तुम्बर प° गन्वर्वनेदे । "प्रिया चातिबाद्धञ्च विख्यातौ च 
हः इः । तुम्बरुश्चे ति चत्वारः टता गन्धवंस- 

ततमाः” भा० चया० ६५ ऋअ° । 

तुम्ब.ष)वन न° देशभेदे सच रेगः ह° सं" दक्तिणस्यासक्तः 

अथ दृच्िष्येन लद्धत्य् पक्रमे^तस्ब(८) वनकानेणेयक चा- 

भ्योदधितापसाच्रमा कट घकाः'? १४ ख | 

तुम्बि(म्बी) स्त्री तवि-इन् । १अलाचवां (लाड) शब्द्रत्रा> 

वा डप् तत्रार्थ अमरः | ५तम्बी गोमांबतल्या खात? 

ति° त° नवस्यां तद्धच्तणनिषेधः | खाये ऊ | तम्विका 

तवाथ कटतम्बराच्च राजलि०। 

तुभ्बिनी लवि-खिनि डोप । कट्तम्ब राजनि°। 

तुभ्बिपुष्य न° त्म्बोरिव पुष्यमद्धाः । लताम्न जे हारा. 

६त° | अलावपुष्म च। 

तुम्बकरं न° तनि उकं | खलावफले इडड चन्द्रः | 

तुम्बर पु विश्ध्यपवतच्े जानिमेदे । “ये चान्ये भिन्ध्यनिल- 

यास्तु(षा)ारासतुम्न रास्तया" इरिवं०५य० । [मेदि 

तुम्बरी स्त्री त॒वि+बा*उर गौराडेघ |१शम्यां रघन्याके च 
तुबर ए ¶गन्खेवभेरे जटा० | र्खष््दुपासकभेदे डेम° | 

^"गर्न्ः सह्धितः चखोमान् प्रागायत च तुच्ब्, रः” भा० 

चछा १२२अ०।२दत्षमेदे । “त्ब रः सौरभः सौरोवनजः 

सादजोऽन्वकः| तुम्बर प्रथितं तिल्ल कटु पाकेऽपि तत् 

कट् । खचोष्णं टोपनं तच्छ रुच्य लंच विदाहि च। 
वागजञेालतिकर्णकथिरोरुकगुरुतालभोन् | कुशयूना 

रुचिश्वाखद्ौ हरच्छाखि नाशयेत्” भावप्रः | 

तुभ्च लिननस-गर रखे अनने चं रक प्रेरक २ह्िसके च 

सत्रां द्ाटेषिं तसरसिन्द्रम॒' क &।१७।८ | “तुचं 

प्ररक्स् भा “अगत्या तुरो टेघभो मर्त्यान्” करर 

२।५०।१। तन्नः चान्त तुमिराद्नना्ः" मा०। 

तुर त्वरखे जुहो* पर अक चेद ¡` तनोति अतोरीत् | 

 ततोर । वैदिकाभवम् घातुः+^अपाभिचेवस्ततं रायाः" 

ऋ०८[६५।३। ताच्छील्ये चानश् । चभ्यासद्धयातोऽ त्वः च 
८ ~ क क 1 क ` =€" प व्क 

"दहि तुरतसर %०६।१८।४) समा यत्तरते"त. 

स०२।२।१२|४। वेद गणव्छत्ययः पट्व्यत्ययक्षे । श्यख्याटन्त 

चरादित्वमपि} ठंरयति 1“ तुर यन्न जष्यः` "ऋ ०४३८।७। 

तुर लि* तर-क । वेगवति ।प्र तव्यसो नम उक्तिः तुर्य). 
ॐ 1 

म्" ऋ० ५।४३९ शनद्हित्वाशरोनतुयोन ष्ट 



तुर् 

व् नं "ऋ ०६।२५।५. । चञर्थे भावे क वा । वेगे तुरगः । 

तुरग एस) तुरेख वेगेन गच्छति गम-ड। घोटके अमरः 

स्तियां जातित्वात् शष् |-तुरगशताङलख परनेकतुर- 

ज्गजन्द्नः" । ""उन्ञङ्खय गन्तुः तुरगास्तदोषुः"" 

चित्ते मे दिनिः। खग्धवोते तुरा बेगं गच्छतोति वाक्यम् | 

तुरगगन्धास्त्नी तुरगख्येव गन्धो ऽखाः। खश्रगन्धायां राजनि 

६० । अश्वस्धगन्बे पु | तुरङ्कगन्छादयोऽप्यन रलम । 

तुरग दानव ८० तृरगाक्रारो दानवः थारतर | केशिद्ानवे। 

५“यन्नास्ते स {ह दुदटात्ना केशी तुरगदानवः "कतं तु- 

रगदत्योन सर्वान् गोपान् जिषांघता'' इरिवं* {अर । 

तुरगब्रह्मचव्थ न° त्रख्धव बह्मच्यम् | स्तिया अलाभे 

तन्त्यागद्ह्पे जतभेदे लिका०।[संगोतद्ा० उक्तं तालभेदे | 

तुरगलीोलक ए “तं हन्द" विरामान्तः लधस्तुरगलोलके" 

तुरगातु वरि तुरेण गातुः गम-वेदे वा डातु | श्त्वरया 

गमनकारके ।र्ढश्गमने च “अनच्छये तुरगातु जीवः 

मेद् वम्" ० १।१६४।९० । “तुरगातु सव्यापाराय 

गमनम्” भा० | 

तुरगानन इश्तुरगखाननभिवाननमद्य | {किच्चरभेदे तुरङ्ग 

वदने | देशभेदे ख च रेशः ट° स १8 अ० उत्तरस्या 

खक्तः | “ऊसरतः केलासः” इत्य् पक्रमे ̂  लिगततलुरगा- 
नमाश्खखाः” | र 

तुरगिन् नि° तुरगो वाहमत्वे नास्य इनि | अश्वारो- 
कि मच तुरङ्गन् पभ्टतयोऽप्यत्र ^^तुरङ्किभियै- 

लेनिरूङ्तेगाः'” माघः | 

तुरगी स्तौ तुर" $न्धोऽस््यस्या खच गौरःग्डोष् | १अ्- 
गन्ायाम् मेदि" । ठुरग+जातौ डगेष् |रतुरगज्ञाति- 

च््रियाञ्च। 

तुरङ्ग एस््री त्रेण गच्छति गम-ख षम् वा डिच्च ।श्चोटके 
स्त्रियां जातत्वात् डो | . रेचित्ते नर शब्द्रल्लार । 

नियोज तं हमतुरङ्घरचथे'” रच्ः। तुरगशब्दे उदा० | 

तुरङ्गक ए" तुरङ्ग इव कायति के-क। {हस्तिघोषा 

रत्रमाखा० | वार्थे क।रघोटके | [द्षव राजनि०। 

त्रङ्गदिषणी स्त्री त्रङ्गोहिष्यतेऽनया वार क्,-ङोप् । 

तुरङ्प्रिय प° £ त५ । यवे राकजिर , 

तुरङ्गम एस्ती°लरं गच्छति गस-खच स्म् । †चोटके अमरः 
स्तिया जातित्वात इष्ठ । “चेद्धि मां प्रोतस्धते लर 

भाव" रचः "रसातलं संक्रमिते तुरङ्गमे" रघः। 

तुरङ्गवक्क पुण तुरङ्गख्छोव वक्रमम्य | ्श्वाकारशखे {किन्नर 

[ २३२६ | तुरा 

जटाधरः त्रङ्गवबदनाद्योऽग्यत्र चमरद्ेमचन्द्रौ | 
तुरङ्गारि ए* ६तर सेवनेऽखनाशके $करवोरे टचे, जात्या 

तद्द्वि रम्भे च रत्नमा [लतायाम् राजनि 

तुरद्धिका स्त्री तरङ्गः तद्ाकारोाऽखयय्याः ठन् । रेव्दाली- 
तुरङ्गी स्तो तरङ्गसतदन्धोऽस्यसयाः अच गौ रा^्डोष |१अश्- 

गन्वायां रलमा" तरङ्क+जातौ डेष् ।२घोटकजाति. 

स्त्रियाञ्च । [ यो(ग्यी)त् | 
तरण त्वरायां कण्डुा° पर° ककण सेट् । तुरग्यति अतुर- 

तुरण न“ जु तुर-बा° भाबे क्य्, । चिप्रगमने छरेतस्तुररे 

ठरग्य्,: ऋ०१।१२१,५ । «तुर चिप्रगमने” भा । 
तुर्य ए"ठरखवर-कण्ड 1* भावे घञ् 1 लरावाम् ।““उघरस- 

स्तुर रयसत्”" ° ४।४.।२। “^तुरणय्र सद्त्वरया सीद्- 
तोति" भा 

तुरस्य, लिन्कख् °वर णग -उन् । त्वरायुक्तो ।““तुभ्य' शुक्रा 

स्हरयस्तुर णवः" ०१।१३ ४।५। “ठरशग्रवः त्वरायुक्ताः"भा 
तुरम् अव्य° अद्" च्° तुर, चसु! त्वरायाम् । “वर 

यतोष ठर यन्न, जिष्यः'” ° ४।९८।७ | 
तुरस् न° अद् चरा तर-अखन् । तरायाम् | ““शआयस- 

स्तुरस्से ये" १०।६६।८। 

तुरायण न° वर--क तस्खायनं ^पवेषदात् ` संन्नायास्"” पार 
णत्वम् । {यज्ञमेदे सि०्कौ० ।२अशङ्क अमरः त्वरितस्य 
हि गमनमसङ्खबद्धवतोति तख तथात्वम् । रसलमेटे 
“तुरायणं वेथाखएक्तपञ्चम्याम्" “.चेतरद्य वा” कात्यार 
२४।८।१।२ । “तुराय सल्नाम" ककः तद्विधानं 
तत्रेव उत्तरतो द्यम् । अत ऊद मिदटयेयनानि" 
चऋ० चौ २।१४।१। उपक्रमे । “सावत् खरिका” 
रेस "इ्टयुयनानि संवत्सरेण संवत्सरोवां साध्यानि?” 
नारा तुरायणम् श तर्दिह्तं दर्भिरयनं 
“तुरायणं हि. जतमध्यषटष्दमक्रधनोऽक्रवं लिश 
तोऽबद्ान्"मा० आातु*१०३ अ० । त्रायणं यन्नमेदमाव- 
त्तयति ठञ् | तोरायशिक तद्यन्नकारके । 

तुरासाह् ° तुरं तरितं साहयति अभिभवति चू" साहे 

किप् पूर॑पद्दोषः | ¶यनदरो अमरः असख लादौ पि 
ख्य दत्वे षत्वस् । तुराषाट अजादौ त् न षत्व 

नुरासाहमित्यादि “तुरासाहं रोधाय धाम स्टःयम्भवं 
‡ ५9 

ययुः" कमार “कालेनारिबघात प्रीतः तुराषाड्वि शा- 
ए & ८ ; रिकं ङ्ग म् "रघः'त्राधाट. विश्वभृन्तेः छराखज ¡"इरिषं. 

२५९ य ) इन्द्रसुतौ 



तुरौ 

तुरि(रो) खलो तुर-इ्न् 
डनेप् । तन्न्रभायस्य काष्ठादिनिभिंते बयनसाघने (माक) 

^ तद्भट चातुरोत् रौति" नेष°लुरोतन्तुरंयो गः जग- 

4बगूषात् कित्'' उणा° किवः 

भनी 

द्व्य 

दीः रत्वराुक्तमान । «रचा ट पतो तुचे" ऋ०१०।१०६। 

“तुय स्वरमायाये संशमवल्य जनताये" भार । 

तुरीप विर ठखेमाप्नोति व्याप्नोति त् णे+आप--क एषो०। तं 

व्यापके |“तटात्टा तुरौपोऽद्् त इन्द्राग्नी एिवङ्ं नी" 

यजु° २१।२०। तुरौपः तूंमाप्नोति तुरौपः'” बेददोर । 

““लच्सतु रो पमह्ध तम्" १।१४२।१ “तरोप खं" व्यापि” 
भार रद्वितपुस्तके तुरौयसिति पाठः सद्रादोषात् माष - 

व्याख्यादेनात् तुरोपपाडखखबोचितल्ात् ।[अत् रीवौत् । 

तुरीय गतौ भ्वाक°सेट_ गतिक छ निष : । तुरोयति 

तुरीय विर वुरौय~-अच् चतौ पूरणः चतुर+क खाद्य 

लोपरज् | श्गतियुक्तं रचतु्णा पूरणे च | रतारके | 

^“तनस्तुरोयसध पोषयिलः” ऋ०३१४।९। ^" तुरीयं तार- 
कम्” भाग “छा लोखि निहितानेङ्गयन्ति" “रोय 

वाचो मनुष्या वदन्ति" ऋ०१।१६४।४५ | अखा्थः भाष्ये 

वद्धा भतपेदेन दितः किन्तु वैखरोष्पा वाक् चतु- 

र्ति निष्कष्टाथेः तथा दह्ि 

“परा प्रश्यन्तौ सष्यमा वश्वरोति चत्वारि । एकेव नाद्ा- 

क्का वाक् मलाधाराडुदिता सतो परय च्यते । नादख 

च च्छलेन इनि्पत्वात् सेव ृदयगानिनी पशन्ती- 

सयुच्यते योगिभि ' शक्यत्वात् । ऊेव बुद्धि' गता विवक्तं 
परापरा मध्यभ च्यते मध्ये इद्याख्ये उदौयमानलान् 
मध्यमाया: } अथ यद् सेव वक्रो स्थिता ताल्लोषादिव्या- 

पारेण बह्हिनिगेच्छति तदा वेखरौत्य च्यते रवं चतवारि 
नावः पदानि परिमितानि । मनोष््ो मनसः खा, 

सिनः खाघौनमनस्का नाद्वणा वाचोऽश् शब्द् बह्मणो- 

ऽधिगन्तारो योगिनः पदानि चत्वारि पदानि विदुः| 

जानन्ति । तेषु मध्ये त्रोणि परादीनि गुह्ानिहितानि 
ृद्यान्तसित्वात् । तरौयं तु पट् . वेखरीसंततकं 

भलष्याः स्वे वदन्ति| ४सवांधारभतेऽदर्पहितचेतन्वे 

परबरह्मखि ^“वनडलतद्षच्छिन्ाकाथयोर्जलागयजनतदत- 

प्रतिविम्बाकाश्रयोवां आघधाराचपद्िताकाशवदनयोरन्नान- 

तद्षद्ितचेतन्ययोराधारभूतं यदलुपद्कितचेतन्यः तत् 

ठरौयमिच् च्यते" वेदान्तसा०। आआपारवालौ खदुपडितञ्चाचौ 

चछाकाशय स तथा तददिति यावद् । यदयवाक्ाशब्य 

 वनाश्रयत्ठे जलाच्रयत्व वा नास्ति तद्नारुम्भकत्वात् 

च्रेरे 

. { २३२७ | तुष 

तथायाकाश्मन्तरेख तयोः स्वियत्ुपपत्ते सदाधारत्ववचन -, 

भिति द्रष््यम् । अख चेतन्यस्ड त्रोय" विश्तेजस- 
प्रज्ञाया दरषटव्यम् । “भिवभदेत तुरीयं मन्यन्ते” 
बेदान्त -सारष्टता तिः 

-तुरौवो यन्नो यत्र हव्य्भिति'°। यज्०१७। ५७ नुरौयः 

चतुयः “आदौ यजुजेपः ततोडोवा ऋचां पठनम् 
बह्मणोऽप्रतिरथजपः णवं च तुरोयोहोमः तथा च 

खतिः “अध्वयुः एर स्ताद्यजञ' भि जपति होता पश्चा 
दचोऽन्वादहः बह्मा दल्तिणतोऽप्रतिरर्थं जपत्येषं णव 
तरौयो यन्न" इति बेददो° | “ (तुरौयः ब्रह्महत्यायाः 
चत्रियख वधे ख्ितः'” मनुः चार्य क। तना । 

भगिन्यश्च निजाद्शात् दत््वाशन्तु तरीयकम् 

तुरीयवणं इ* कम्म“ । श्र हला० । 
तुरुष्क ए° तुर-उसिक्् लार्थे क इठसोरिति षत्वम् | 

श्गज्बट्रव्यमेदे (शिलारस) अभरः।२स्ं च्छजातिभेरे मे{द्° 
श्पारद्धभाषाभेदे च हेमच° ४स्रोवासक्ते विश्वः । 

तुरौ नि* दफ-हिखायाम् बा° अरि । इन्तरि । 
“खगयेव जभेरो तुफरौढ नेनोयेव तुषं पफरोका” 

ऋ" १०।१०६।६ “रफ टम्फ हिंसायाम् । खमा जनख 

तु फरोतारावित्यख षोद्रादित्वादप विकारः । यदाखा- 

इबाह्लकादौ खा दिकोऽरोतुप्र्ययः । खक्तं चात्र 

नि १९।५।“.हिषिक्ा खखिमवति भन्तं च न्तः च तधा 

श्रिनौ चापि भत्तौरौो जभभरो भन्तांराषिव्य्स्तुफ रौद 

इन्ताराविल्यादि । जभरि शब्द् ९०६२ ए दशम् । 
तफंरीत् नि टफ-वा, अरीत् भो । इन्तरि तृर्परोन्द् 

श्यम् । । 
तुग्य नि चतुर +पूरणे यत् च भाग खोपः। चतर्ये । 

एङ एवेश्वरस्तुचय : भगवान् खायः परः"भाग०६।५।१२। 

दु्यशन्द्ख वा एकदेशिसमासः तचयं" भिच्चायाः तय्ये 

भिचा पच्च षोसमासः भिचातु्ं सू । 

तुखंगोल पु* सि° । “ट्लोलत' चक्रशन्ति चाप कोट्ण्डः 

खण्ड खलतय्यमोलम्"शि०्डक्त काल््नानार्थे यन्तम 

तुग्च वाद ए तव्य चतुथ वे वहति वह-ख्ि। चत्- 

वरे प्रथौ ।“तु्ंत्ाट वयोऽखष् पखन्दः"” यजु *१४।१९ 
“तुष्ये वाट् तु चतुथः वषे" वहतीति पशः अत्य् 

डन्दो मृत्ोतृक्रान्त तृषवंवाह' पशुः प्रजापतितरेयखाऽ- 

यङीत् । तुयं वां वयसा्रोदचद् य्भत्वा तुखवाह 

उच्चक्रखरिति"” शत० व्रा ८।२।४।१५. छतेः”' बेद्दौ° । 

यान्न ॥ 
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तवे सायां भ्व(* परण्सकण्सेट । दवति खटरवैत् । ततव्त 

ह्न यदिन्द्र तवसि" ° ८।६९।६ । ^त्वखे 

सुहस्तच्छरोठसश्चिनोरवः'ः ऋ ८।६।१३ । 
हि खने'"भा० | 

त्ख बि तथ्य वलते कनृ- संभक्तौ इन् एषो* | त्खे- 

सेभक्तरि ““तृषेशिर डा विश्वेव तुवं खिः'" ऋ ०१।१२०।६ । 

“ट्वं शिसतु येवनिः चिप्र संभक्तः ठव यस्तं बनि- 
रिति निरूक्तम् (६।१४।) भा. । 

तर्वश षु" पमेदे। 

१।५४।६ । ५+नयोदोन् हि रान्तः? "भा०। “तत्या तुषे- 

शायद अक्ञातारा श्चोपति 

| श । । 

भ €. # 1 
“त्वमाविथ नव्य ` त्षशं यदुम्" चण 

च° ४।२०।१७। 

तबभओ अव्य" अन्तिके निकटे निचरट : | 

तबसु ए* ययाविन्टपपुवरभेदे । ^ अन्व्ट भात् प्रजां सवां यया- 

तिरपरालितः। तख पला मद्ेष्वाखाः सवे सखदितायुखः 

देवयान्धां महाराज ! शम्बरं याच्च जज्ञिरे | देवयान्वा- 

जायतां यदुस्तर्बशचुरेव च । इष्य खाच पूरु श्छ 

षायां प्रजिन्िरे" भाग्खा,७५ ० तौ ययानिशापकया 

यथा । “तुवो ! प्रतिपद्य प्ापभानं जरया सडह । 

यौ वनेन चरेयं पै विषयांस्तव पुलक } । पूर्य वभेसडच्ते त् ̀ 

इनदाद्यामि यौवनम् । खञ्चोव परतिपतुख्धाभि पाप्मानं 

जरया ह । तुश॑रूवाच । न कामये अरां तात | 

कामभोगप्रणाशिनौम् । बलद््पान्तकरणों बद्धिप्राणप्र- 

शाशिनोम् । ययातिरूवाच | यत्व मे इद्याच्जातो 

वयः ख" न प्रवच्छसि । तसात् प्रजासच्छद् वसो ! 

तव याखलति । सङ्खं चारधरेष॒प्रतिलोभचरेध् च । 

परिशिताशिष चान््येघ मद् ! राजा भविष्यसि । युरूदार- 

` प्रसक्तेषु तिच म्योनिगतेष च। परुधन्बिंष पापेष 

गच्छे त्वः भविष्यसि" ८७ अर | [०१।२६।१८ 

तूर्बोति प° राजपिमेदे । "टृ हद्रयं त्र्वीति दस्यवे सहः” । 

तल चउन्द्राने वा चरा० उभ पचे ज्वा पर सकर सेट् । 

तोलयति ते तोलति च्दत्लत् त । “पतिष्यति शितौ 

भादः चिवो तोलयिष्यते" भट्टिः । तुलयतोनि त् तुला 

शब्दात् षिच ।५चन्तभ्सार चनतुलयित्` नानिलः शच्छति 

त्वाम्" “अन्तस्तोय सणिभयभे वस्तुङ्कमभ्च लि हायाः 

प्रासादारतांचन ! तलशितिमलं यत्र तेस्त विशे षेः"मेघ | 

तुनर्याति ख विरोचनतारकाः"माषः | “नक्तन्द्निस्त् लि- 

तकृलिमभक्किथोभाः" रचः 

खटू+उतृश्चि्य तोलने । उत्ोलर्यत 
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तुलम ए. तरे वेगेन भाति भा--डश्छलः । आायुषजी- 

वौरुचमेदे । ततः दामन्या खां ङ । तृखभोय तदये | 

तुलसारिणी लौ तुर वेगेन सरति -िनि छप् । 
दे शब्द्मा० । 

तुलसी स्तौ तुलां सादष्यः खति सो-क गौरा ङीष 
शकन्ध्वा० । खनामख्याते इच्चमेदे । ' “यचा देव्यास्तुला 

नास्ति विद्वेष चाखिकेघ च । तुलो तेन वियाता"? 
शन्दायेचि० देवीभाग० उक्तनिरक्गं सस्धास्तथात्वस् | 
“तुलसो कटुका तिक्ता इद्योष्णा दाहपिन्त्ृत् । दौपनी 

कुष लच्छ्राख्रपाश्रं रुक क फउार्ता जत् । शुक्ला ठष्णा च तर्षो 
यखेसतुल्या प्रकोत्तिं ता” भावप्रः त्. णा उक्ताः 

ठलसखयामाङाल्य यथा । “ बद्धोषाच । ठकल्यख्ाः श्ट 

माड्ाद्य' पापन्न' सपेकामदम् । यत्पुरा विष्ण ना प्रोक्त 

तन्ते वच्छाग्य्ेषतः । सुख्धाप्न कात्तिक उदा नियमेन 

जनादेनः । पूजनीयो मडद्धिखच कोभवेस्तुरसोदलेः१ | 
उ्टार ख,टार्तयाध्याता$ कारिक नसिता५ऽद्बं ताई | 

रोपिता७ सै चतादनिव्य पाप्रं हन्ति युगाितम् | अर्धा 

ठलसो यस्तु सेविता दिजख्कू= ¦ ¦ युगकोटिशडसलाखि 

ते बन्ति इरेष्टंद्े) रोधिता ठलसी यावत् कुरते 

स॒लविस्तु तिम् । तावदुबुगसुहस्ताखि तनोति छक्तं हरिः । 

वलसौोदलएष्याणि योदद्याद्गरये खने ! । कालिं के चकलं 

पापं सोऽ जन््राजितं दहेत् | रोपिवा ठ्स ` 

यावद् बधते वद्वघातले । तावत्कलपस इखाखि विष्णु 
लोके महोयते । यत्फलं सभैएष्म च स्वपने च॒ यत्- ` 

फलम् । तनखास्तहाद्ध' न ए खा दिष्य, प् जने ! 
तुलसौगन्वमादाय यत्न गच्छति मारतः । दिषेःदथ 
एनात्याशु भतयामांखतर्धिधान् । त्लसौकानशोड्ता \ 

ङाया यत्र भवेन्दने !। तत्र श्राद्धः प्रदातव्य पितणां 

दश्चिहेतवे। तलसोवोजनिकरो यदिन पतति वेने! । 

तत् स्यानं परमन्नयं पितणां प्रोतिवद्नम् । यदित 

ग्टे जच्छ ! तलसोतलग्टन्तिका | तत्रैव नोपसर्पन्ति 

भतले यमकिङ्कराः । तलशोष्छत्तिकालिप्नो यदि प्राणान् 

परित्यजेत् | यनेन नेत् शक्रो शक्तः पाषश्तेरपि । 
लुलसीष्ड्तिकालिघ्न ललाटं यख बथयते। कलं 

स्ख. थतिनो तशय कलिख्ं निवरोत्तम ! | यः कचित्तलसौ- 

मजे कार्तिके केशवप्रियः। दोपं ददाति विप्रन्दर । 1 4 

ख लमेदेष्णवं पदम् | त॒लसोकाननञ्चेव ग्द यद्यावति . 
ते | तदु तोधेमूतं हि नायान्ति यभक्रिङ्गराः। 
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देनं नभदायासतु गङ्काक्ञानं तयेव च । त॒लसौवनसं- 

खगे ममेतक्नयं तम् । रोपर्ात् पालनात् सेका- 

इशेनाव् स्मथेनाचुखाम् । तलसौ दहते पापं वाङ्मनः 

-कायसच्चितस् । ठलसोमञ्जरोभियः कुया इरि इरां नम्। 

नस गर्भग्टह याति स॒र्िभागौो भवेन्नरः । पुन्करा- 

. द्यानि तौ्थांनि गङ्गाद्याः सरितस्तथा ।. वाद्देवाद्- 

योदेवा वसन्ति तबरौदले। ठलसौोमञ्मरोयुक्तो यस्तु 

प्राणान् विश्ञ्चति । यमोन बोचितु शक्तो युक्तं पाप 

आतेरपि" पाद्मोत्तरख्ठ० ¦ “यत्र कस्तुलसोटच्त स्तिष्ठति 

द्विजसत्तम !। तनव दशाः स्वे ब्रह विष्णु शिवादयः। 

केशवः पत्रमध्यघ पव्राेषु प्रजापतिः| प्रतदन्ते 

शिवच्िषठत् तुल्याः सवेदेव इ । लच्छी: सरखखती चैव 

गायत्रो चच्डिका तथा । शची चान्या टेवप्रत्यश्तत् 

इये ष॒ वसन्ति वे । इन्द्रोऽग्निः शमनखोव नेतो वद् 

स्स्तथा | एवनञ्च कुवेरच्च तच्छाखायां वसन्त्यमौ । 

श्यादित्यादिपहाः स्व विश्वे देवाञ्च सभ्दा। वसवो 

अनवद्चौव तथा देव्योऽखिलाः | विद्याधरा ञ्च गन्धवा 

रिद्गाङाप्सरसस्तया। ठलदौपलमाचि् र्दा 

निवसन्ति वै । चिन्वन्ति ठखलातानि ठरसौमृलजानि 
वे। तदे इस्या जद हत्यािनोति तृक्षणाद्गरिः । 

सीद्चकारे दिजग्रेट ! छगन्पैः शोवलेजंलेः । ठलसीसे चनं। . 

ङत्वा नरो निवायमा्रूयात् | ̀  चन्द्रातपं वाङ्न वा 

ठल्छै यस्तु यच्छति | विगेषतः निदाचेषु स सक्तः सभ. 

पातकतेः। वेशाखेऽ्ततधाराभिरद्खि्यस्तुलसीं जनः | 

सेचयेत् सोऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति नित्यशः | कदाचि 

त्लसीं इग्धे: सेचयेदु यो नरोत्तनः] तख केसनि 

विप्रं ! लच्छमोभवति निखा), गोमयेस्तुलसोमृले यः 

कुोदललेषनम् । सम्द्ाव्न नच्च करते तद पुण्यफलं 
श्ट । रजांसि तद्य यावन्त दरूरोमूनानि जेभिने ! । 
तावत्कलसहख्ञाणि मोदने बह्मणा सह । यङ्कमेकम्म 
कुरुते सच॒जः एधिव्यां नारायणप्रिवतमां तुलसीं विना 

च । तल्बपैमेव विफलं अवति हिजेनद्र | प्द्मोचखोऽपि न. 

हि ठ्चति देवदेवः । वख खान्तलसोपल' खख शिरणि- 

कथेयोः । ्छय्कले दज! तल स्वासो न 

भास्करिः” पाद्योक्रियायोगसारः | “ख स्ञातः सवै 

तीर्थे सवेयन्न षु दौच्ितः ठरूसोपलतोये च योऽभिषेकं 

समाचरेत् । गवामयुतदानेन यत् फलं भते नरः। 

वशो पल्नदानेनः ततृफलं कात्तिक षति ! । ठलसोतोय- 
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क्का र्छ्य् कालेच यो लभेत् | रल्नयानं समारा 
वैकुण्ठ ख प्रयाति च । लिकालं तृलसौपन' शुष्क" ष्यं - 

भितं सति! । चराद्खं व्रतेवा दाने वा प्रति्टायां ङुरा- 

चने । भूगतं तोयपतितं यदृतत' विष्णमे सति ! । शन्त 
तल सौ पत्रं चालनादन्यकम्म खि? पातीं प्रति शिववाक्यम् । 

उलसोचयननिषेधकालो `यथा | “पूिमायाममायाच्च 

इादशयां रविसंक्रमे । तेलाभ्यङ्घ चस्ति न मध्या 

निधि खन्ध्ययोः। शो चेऽ गुचिकाले च रातरिवाखान्विते- 

ऽपिवा । वलं ये च चिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः| 

रिभ । ठलसोस्पथेनेन मिथ्या प्रतिन्नायां मिथ्याशपये च 

दोषोतथा ।““ठलसीं ख कर सत्वा स्तीकारः यो न रति 1 
स॒ याति कालद्छतरच्च यावडन्द्रद्करौ। करोदि 

भिथ्या्चपयं तुल्या यो हि भानवः । स याति कुम्मी- 

पाकञ्च यावदिन्द्राञ्चठदंथः' बद्धवैवन्तेप्रकतिखण्डम् । 

ठलस्ोपललचयने मन्न्नो यथा । “मातस्तुलसि } गोविन्द्- 

द्यानन्द्कारिखि ! । नाराय पूजाथे' चिनोभि तां 
नोऽस्तु ते । कुमः पारिजाताद्येः छगन्धैरपि केशवः । 

स्वया विना नेव ठचि चिनोनि त्वामतः शुभे} | तया 

विना महाभागे ! सभस्तं कमे निष्फलम् । अतस्तुलचि ! 

देवि ! त्वां चिनोभि वरदा भव । चयनोद्धषदुःखं यद् वि! 

ते इदि वरते । न् मख जगन््रातसतुचसि ! तवां 

नमाग्यडम् | शवाञ्जलिरिभानु मन्ल्ान् पटित्वा उष्णे 

जनः । करतालन्रयं दत्त्वा चि्यात्त लसोदजम् । 

शनेः थनेस्तथाकारसोयते तलसौदलम् । यथा न कम्पते. 

शाखा तुलद्यादिजसन्तम } । पत्राणां चयने विप्र | 

भग्नशाखा यथा भवेत् । तथा इदि व्यथा विष्णोरौयते 

तलदधौपतेः" । पाद्मो क्रियायोगशषारः । 

तलसोकाटमालामा हल्य यथा । «तुखसोकानिमांय- 

मालां ग्टह्हातियेा नरः। परेपदेऽश्वमेधानां लभते 

जनितं फलम्” जद्धवेवत्तै प्रज्ञ । 

स्तुलसोकाटमाला कुश्चसखद्धवा । 

नेन त्वेतद्कक्तख लच्यम्” । इहरिभक्तख तलसोकुञ्ज- 
काष्सरद्धवा |. चिद्कार्थमातनो माला पुरा कष्टेन 

दशिव)?" पाद्मोत्तर खण्डम् “काष्मालाधरं विप्र यतिनं 

यानरोह्िषम् । खड़ास्थां विधवां द्वा सचेलं जलमा- 

विशेत्" इति वचनद्ध साकरत्वे त॒रसौकाठतरकाषटदिष- 

यत्वमिति वैष्णवाः | खआत्तसतु विप्रे तर परत्व' पाद्योत्तर- 

ख ण्ड वाक्यख वयन्ति | तन्मचञ्च "“तलसौ पत्र जातेन 

^“सात्वते- 

धाय्या नित्यः प्रय 



तुल { १३३० । 

भाद्येन भव भूषितः { विप्र} त्वन च तत्काठभालां 

गलगतां कुरू"इति वाक्यमालोच्य तथा व्यवश्यापयन्ति । 

च्छम्यं तु विष्ण दौच्चाविहोनविप्रख भत्कामालाधारण- 

निेधः ! विधिस्तु वेष्णवद्ध ति ̀ष्थयन्ति | गखेशपूलने 

तलक्षौनिषेधो यथा तुलसीं प्रति गखेशवाक्यस्^ुष्माखां 

सारभूता त्व भविषय्रसि मनोरने ! | कलांशेन मड्ा- 

भागे] सख्यं नारायणप्रिया । प्रिया स्व सवेदेवानां 

कछ्ष्णस्य च विगेघतः। पडा विदक्तिदा नस्णां मम त्याच्चा 

च सदा" वह्धतैवत्तेः गखेथखण्डम् | ““अशतेना- 

चेयेदिष्ण् ̀  न तुखद्धा विनायकम् । न देया यजेद्- 

दग धुस्तुरेख न भाच्छारम्'* राघवभदृष्टेतम् । 

तलसौपदशविधिः वायुषराणे। “अक््ञात्वा 

ठलसीं छित्वा यः पूजां कुर्ते नरः | सोऽप 

` राधः भवेत् सत्यः तत् सये" निष्कलं भवेत्” । तद्धयने 

मन्त्रान्तरं स्कान्दे ५“ठतुलश्यग्छत जन्द्रासि सद्ा स्व केशव- 

प्रिया} केशवार्थे चिनोभि त्वां वरदा भव शोभने" । 

“त्वदक्गसम्प्रमैः पलः पजयानि यथा ₹इरिम् | तथा करू 

पषित्राद्किः! कलौ भलविनाधिनि'"। गार च । 

भोदकदेतो ! धरणोप्रशस्त । विष्णोः समल्ख शुरोः 

प्रियेति । आराधना वरमञ्जरोकं लनानि प्र 

लसि ! चमख । इ्यक्वा तलसौं नत्वा चित्वा दचिख- 

पाखिना | पत्रार्ले केकशोन्यदो त॒ सवृपाले भश्चरो 

रपि। तच्ाहातवश्च स्कान्द । “मन्तश्णानेन वः 

कुर्याद् ्टहोता ठलसोदलम् । पूजनं वाचरेवख्य ल्त 

कोटिफलं लभेत्" । किञ्च “थालयाभगिल ्चाथे' प्रत्यहं 

ठलसौचितो। तलँ ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपङ्खवाः”। 

इ्ति। शंक्रान््यादौ निष्ड्िऽपि वलख्यवचयः 

खतो । परं च्रीषिष्ण् भक्तोसतु हादश्यामेव नेषते" 

इरिभ° तृलख्धवचयनिषेधकालः । विष्ण धर्ममत्र 

“च्छिन्द्यात् ठुलसौं विप्रा हादथनां वैष्णवः कचित्" | 

गारूड ^“मालुवारं विना दूषा तली इादशीं 

विना | ज्लीवित्छाविनाश्ाय न विचिन्वोत धभवित" । 

पान्न च श्रीशब्णसन्टासंवादोयकात्तिकमाडहातने 

“इादथयरां ठरसोपल' धालीषलद्च कार्तिके \ नूनाति 
ख नरो. गच्छेन्निरयानतिगङ्ितान्" | आतरवोक्गभ् | 

^“्ेवार्थे वुरसीच्छेदो होमा समिधान्तथा । इन्द्च्दय 

न दषप्रेत गवाय ठ तृणश्य च | “एवं लत्वा महा- 

पृजाभङ्गोपाङ्कादिकं प्रभो; । कराद् यधा शश्मदायं 

तुख 

तत्तत् स्याने पुलवेत्”” | ङरिभक्तिविलाखे ७वि- 

ठलसौविवाह्प्रतिष्ठाविषिः “च्रौवथिष 

वाच | विवादं स॒स्मवच्छयामि ठउलय्यास्तु यथाविधि । 

यथोक्त" पञ्चरा्म पै जद्मणा भाषितं रा” । “व्ादाजेव 

वने वाप्य ठस खण्ेऽपिवा। वैते पून 
ततो यजनमारमेत् । सौम्यायने प्रकत्तंव्य गुरूशुक्रो- 

द्ये तथा । चथ वा काल्तिके माबि भौष्रपञ्चदिनेष च। 

वेवाह्हिकेष कचेषु पथिमायां विशेषतः} मर्डपं कार- 

येत्तत्र॒ कुण्डबेदौ तथा एनः । शान्तिकञ्च प्रकर्तव्यः 
मातां स्वपनं तथा । मात चाद्धादिकं सपे" विवा हवत् 

समाचरेत् । ब्राह्म्णं शुचिः स्ञातान् वेदेदाङ्क- 

पारगान् | नद्धा चादेशकञ्चोव चत्वारश्च तथः । 
वैष्णवेन विधानेन ब्ंनोकलसं यजेत् । भणं 
कारयेत्तव॒ कच्छीनारयखं शभम् । . य हयन्न' षुरः 
लत्वा भात् खां यजनं तया | रत्वा नान्दोखखं चाद्ध' 
पौव स्थापयेद्धरिम् । ठत्वारोष्य च तलसँ लम्ने 
त्वेस्तभिते रवौ | 

वेष्टयेत् । यद् बक्नेलि मन्त्रेण कङ्कणं पाणिपञ्ने | 
कोऽदादिति च अन्ते पाणिखाद्ो विघौयते। ततः 

कण्डे समागत्य च्याचा्येः खसा दिजः | आचार्यो 

वेदिकाज्घखूड ज॒ड्धयाञ्च नवा्छतोः । विवा इकमेवत् सवै" 

लासे । 

वेष्णवं देशिकोत्तमेः । करंव्यञ्च ततो होमोवि- 
येषादिधिपवकम्" | “यजमानः सपत्नीको इहान्ये 
ये गोत्रबन्धवाः। प्रद्क्षिणाञ्च कतैन्याञ्चत्वारो 
विष्ण,ना सह| दला; पाणिप्रणे वेदिकायां 

विभावसौ | शातकुम्भर' जपेत् क्त पादमा वियेषतः। 

तथैव शान्िकाध्यायस् । नवद्छक्तौं तयैव च । जोव- 

श्छक्तं' पुनजऊप्न7 तथा वेष्णवबसंह्िताम् । 

निर्वोभर्मेरौढग्यद्य निख्लनेः.। गायन्ति मङ्गलानां 

माङ्गल्य विधिभाचरेत् | 

दभिषेकविधिं ततः! बह्यरे इषभं दद्यादाचाग्यंः 

परिधाप्यच। गां षटद्घ तथा शय्यामाचाययाय प्रदा- | 

पयेत् । छत्विगभ्यो दापयेद् वस्त्रायां दद्याञ्च दचि- 

णास | एवं प्रतिष्ठिता देवौ विष्णुना च समच्धिता 

आअजन्ोपाजितं पापं द्थेनेन प्रयथनति | रोषयेन्तलशीं 

यस्तु सेचवे्ध प्रयल्नतः | प्रतिष्ठाप्य यथोक्तन विष्ण्ना 

सह भानवः) 

घनम् | प्राप्नोति बिषुान् भोगान् विष्ण्ना 

वाखःशतेम सन्त्रे वस्त्रयुग्मेन 

जद्णहरि- ` 

दद्यात् एषां धचा- | 

स मोच लभते जन्तुविष्ण् लोकं तथा 

1 पा क् काक 

। 
| 
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भोदते" छइरिभक्तिविक्ासे | “हुलस त्ाखमालेख रुटा 

भवति छन्द्रौ"तन्छसा०। [शष 

तुलसीदषा स्त्रो ठनर्षौ षटि ठल्यगन्धत्वात् सङग ते दिष- 

तुला लौ ुन-भिदा०चड् । साष्ट र्माने चष्ट 
श्दारबन्नाथपोटिन्नायां $पलशतभाने ५भाख्ड च 

जेदि° । राशिचक्रद्य हाद्शधाः विभक्रख्य सप्रे राथ 
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पर्यन्तः िनायेषाङधं खातिविशाखान्तिनिपादनयात्मकः । 

अद्धाधि्ाता तलाधरः परुषः । अद योगतारादिक्नम् 

अक्ञेषाशन्द् उक्तान्चशब्द् च विशेष उक्तः| “तौकली- 

भा कथितस्तुलाघटधरः'” जातकपद्तिः | “ु्मांचर- 

शत्र दयोमतः प्रत्यक्ष भरत् द्जिग्धरवोऽथ बन्धः | 

शलप्रजाबङ्गनश्रदर रयस्तुना दयुषौर्य दिषपदः समानः" 

जानकपञ्चतय सभावः । वादिप्रतिवादिनोरभकिकप्रमा- 

शाभा दिव्यपरीच्या अथनिर्थये क्ेव्य धटापर- 

मामके ७परोाभेर | षा च परोच्चा दिव्यशब्टोक्तषा- 

नान्यविधिपू्कं सप" शत्या कतव्य । तद्धि वीर. 
निनोदये दर्शितो यया 

पितामहः “(वि्ालाछच्छतां शुभ्वा घटथानान्त 

कारयेत् | यतस्यो नोपड्न्योत श्रभिद्ाख्डावायसेः । 

कपाटदोजवंयुक्ञां परिचारश्नरचिताम् । पानीया 

समायुक्तराननरन्यां कारयेन्न.पः'" इति | बोलानि यव 

ब्रीद्यादीनि | धटाथानि काष्टानि, नारदं आड 

*खा दिर कारयेत्तत्र निररं शुष्का ऽजितम्। शांगपन्तद्- 
भाने षा सालंवा कोटरोविना। “अजु ननतिन्दुको 

श्ारन्तििसो रत्ताचन्द्मम् | णवंविधानि काष्टानि 

चटा परि$दछगरेत्,। अजं नस्तिलकः थाकस्तिखिसो 
रक्तचन्द्नस्" इति| माधवीये पाठः| शांशपमिति 

शिंशपाडच्चसम्बन्ि | ““देविकाथिंधपेति" पाणिनि 

रच्ादिकारदख्याक्ञारः | एवविधानीोत्यन्यखाप्योदुन्वरा- 

देजक्चियद्य काच्छय सशारस्य यहम्” | तएव 

पितानहः “चित्वा ठ यच्जियं काठः यूपवन््न्त्रः 

पूरकम् ¡ प्रणम्य लोकपाकेभ्थस्तुला कायां मनो- 

विभिः। मन्तः सौम्यो वानस्सत्यः द्टेद्ने जप्य एव 

चेति"? । यूपवन््नत्पूवैकमित्यनेन ओ यओषपे त्रायसतन- 

भिन्यादिच्छ दनमन्त्रपरयोगादिक्क्तम् | वानस्ल्यः' 'वन- 

श्यते शतवलशोविरोहेति" मन्त्रः ददने छते इति 

शेषः । वानख्छ्यच्छ द्नानन्तर प्रयोगे यु पवदिव्यतिदेा- 
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स्वि्गऽपि एुनविधानस् श्रौ पदेशिक्खय सोमदेषत्योनानि 
देथिकष्य तद्य बाधनिषटत्तयथम् । अत्र जष्य णव चेति 
चशब्दस्य वानस्प्रयत्यनेनान्वयात् तख च सञ्चवद्योत- 
कत्वाल्छख्द्धय दति केचित् सौम्यवानख्यगययोरेार्थ- 
त्वात् । “ठल्याथे।्तु प्िकद्छ रच्चिचनेन^भाबेग्येव बौह्धि 

यवादिभ्यः" इत्यपरे । पितामड्ः “माङ्खखो निश्चलः 

काय : शुचो देओे धटः षदा । इन्द्रष्याने सभायां वा 

धर्ेस्थाने चतुष्यथे” इति । धट{निमांयप्कारनततुप्रमाय- 
च्चा पितामहः, “चवदन्त तला कायां परादौ कार 

सथात्ौ | अन्तरन्तु नयोहस्तौ भवेदध्यद्धमेव 

चेति" । पादौ तुकनाधारक्षाक्चनामककाष्धारणाख्यौ 
स्तश्भौ तथाविधौ चतु हस्तौ । अन्तरः मध्यम् । अध्य 
शाधेङस्तद्दयम् । अलक्ाणद्य प्रसायस्पाद्सतम्प्रमध्य- 
परमाखाभिधानेने9 छ चितमिति न एटयगुपन्यस्तम् । 
आन्तरालप्रमाखपय्थां लोचनया ततः किञ्चिद् धिकभचकाषद' 

करेव्यम् । पादस्तपयोस्तकप्रदेशादुयवा बद्ध 
निरति तथा अक्ाठकरार््यभिति खटतिषन्द्रिका- 
यास् | च्यत्र निखातभागपरित्यागेन पादस्तच्छयोचत्- 
इस्तत्वाभिधानं केयम् । अतणव पितामडः ‹““इस्तदयं 
निखेयन्तु परोक्त उखण्डज्योहंयोः। षचन्तु तयोः 

प्रोक्त प्रमाणं परिमाणतः'” दूति हणडकौ पद्सम्भौ | 
स्तप्रमाणन्दितं कालिकापुराये ““यवानानण्डले- 
रेकमङ्लञ्चाष्टभिर्मतेत् | खदौषेयोजिते स्ततु वि श~ 

तिरङकरेः" । ति खटतयनरेऽपि ““ति्ैग्यवोद्रा्यष्ा 
ऊहा ब्रीहयस्त्रयः। प्रमाणमङ्ुलखोक्ञ' वित 
स्लहीदयाह्कलः" । शारद्ानिलके “चतुरि शयङ्कलाद्यः 
सतन्तन्लविदो विदुः| यवानाम्टभिः लप्र माना 

ङूलभितोरितभिति"। स्तो वितस्िहितय चतुवि~- 
अलयङकुलो इस्त इत्यथे: । यवानां यव तच्छ लानामित्यथः । 
““यवानान्तच्डलेरिति""खार चात् । तुलाया विभेषान्तरमा ड 

पितामहः "चतुरस्ता तुला काव्यां टदा च्टञ्दी तधैव 

च । कटकानि च देयानि लिष स्थानेषु यत्नतः" इति । 

कटकानि लोहमयानि व्यानि । ति् स्थानेषु अन्त्य- 
योभेष्ये | कटकयहखं लोहकोलादौनाश्पवक्ताना- 

खपलकणम् | नारदोऽपि “कच्ची धटतुलै कार्य्या 
खाद्री न्को तथा| चत्रल्ता तिभिः खानैषैटक- 

कंटकादिभिरिति"। धटो धटमध्यम् । कककटक्ौ अन्त्यौ । 

प दस्तन्भ्ादोनां स्थलतात् विशेषानभिधानात् यावति 
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श्यौल्ये दाद स्पवति तावत्येव काग्यां | शिदाचारा- 

हिगेषो द्धेयः। पाद्सतम्भाडदगद्क्चिणसंस्थानौ तवा 

सला प्रागनारा कायां । “` पञ्चिमे लोज्येत्कते न् च्न्य- 

सखिन् स्टत्तिकां शुभाभिति" पितामहस्ररणात् । पूव- 

पिमसंस्थानौ जत्व)द्ग्भारा वा काया | ५धारयेदुत्तरे 

चाञ्चः पुरुषं ट्लिे शिलामिति" नारद्खररणात्। 

घटाङ्न्त्वेन तोरणादिक्षं कायं मित्याह पितामहः 

'^तोरखे तु तथा काये पाश्चयोरुभयोोरपि । धटाद्द्खतरे। 

स्याताच्िच्न्द् गभिरङ्गुलेः। ऋवलम्बौ त्, कचेव्यौ नवै 

खभ्यामधोखखौ । णमयौ रटतरसम्बडौ धटमस्तक- 

चभ्विनाविति” | धटारोहणमादह नारदः (“शिक्यं 

समासज्य घटककंटयोटदृम् । रखकशिक्ये तु एरुषमन्यत 

तोलयेच्छलाम्* । ““वारगेदुत्तरे पाश्च पुरुषन्दच्चिणे 

शिनम् । पिटकभ्यरयेत्तकिन्गिटकापशुलोकेरिति'" । 

द्टकामि्यौवनभिः पांशुभिः | माषराशि- 

भिरपि पेटकश्म्रयेत् । “'साषराशिमथापिेति" खूटत्य- 

पितामहोऽपि" “शिक्यदयं समासज्य 

याच्रंयोरुभयोरपि | प्रागयान् कल्पवेहभोस्तत॒॑विप्रः 

ससादिनः षडिमे लोकयेत्कनं नन्धिक छि 

शुभाम् । इटकाभस्मपाधाणभपालास्थिविवजितामिति" | 

अन रइर्कापाषाणयोयेच्यंत्वोक्तिः शखञ्चयणनिराक्र- 

खाया नतु विकल्सनिराकरणाथां पू्वोदाषतनारद- 

वचने तयोरपि विधानात् । ̂ “शतेन खत्तिक्षापाषाथादोनां 

सम्भय तोलनक्र त्वभिति भतमपासलम् । कल्तिकाभिले्- 

कादोनामेकार्धत्वात् "तल्या्ाँस्तु विकटेगच्ि^त". न्यायेन 

विश स्ति लिताचर(याम् । विष् रपि “अलेकशिक्ये 
धुरुषमारोपयेत् “ हितौये प्रतिमानं शिलादोति" | 

समतानिरीक्षणार्थः रान्ना तिदो नियोक्रव्याः | तथा 

च्च पितामद्ः 

न्तरवचनात् | 

(परौचका नियोक्तव्यास्तुलामान- 

विशारदाः बथिजो डेमकाराखच कांक्ारास्तदेव- 

च्छेति" | नियुक्ता निरी रच्नित्याङ नारदः | ‹"छव- 

कारा वणिजः कुशलाः कांदयकारकाः। तान्तुलाम- 

न्ेेरन् त॒ङाधार्कोविदाः इएति"'। निरौचिशं प्रत्याह 

पितामहः “कराय; परीव नित्यनवलम्बतु समो 

घट; । उदकञ्च प्रदातव्यः धदद्ोपरि प्रण्डितेः। 

यञ्धिन्न इवते तोयं श विन्नोयः शभो धट" इति|. 

षवलम्बघमः तोरणयोर्लम्बमानौै यौ सत्तोयाववलम्बौ 

तयोः श्मः | नारदोऽपि ^प्रथनारोहषे याहा 

- सिमन्लशस्चुड. 

तुला 

प्रमायच्चिषेः स । तुलाशिरोभ्यान्ुल्यं त् लोरयन्य- 
स्ललक्तणमिति"। तोलनानन्तर कन्तंव्यम्मितामह 

चाह “तोलयित्वा नरं प॑ पञ्चात्तमवताय्यं त् । 

घटं तु कारयेच्चित्यः पताकाध्वजशोभितम्” । तत चखावा- 

गरे वान्विधिनानेन मन्त्रवित् । वादिवद्धग्ं निर्घत 

मैन्धमाल्यानुलेण्नेः । प्राङनशखधः प्राञ्जलिभू ला माड 

विवेकस्ततोवदेत्* इति | विवाद्ानुद््पं प्र्जस्प.च्छ- 

तोति प्राट. तद्विवेचयतगोति विवेकः प्राट चासौ वितेकच 

परा़विेकः । तलोऽभियुक्तः तोलयित्वा$वतायथ 

पम्पां गादहनादारभ्याभियुक्तजिरसि पल्रवन्धनान्त' साधा- 

रणविधिं कु्यीत् । धटप्रजायाङ्ग्धादिविशेष्न्नारद् 

ओह “रक्तगन्वोख माच्च दध्यपूपाचतादिभिः। 

अचयेतत, धट पूर" ततः श्वि्ांस्तु पूजयेदिति" | शिशा 

नवशि्ानिन्द्रादौन् । पतरचन्धनानन्तरं मन्त्रयेत् प्राङ्क 

वेक इत्याह पितामद्ः “^धटमामन्त्रयेद्धेव विधिनानेन 

चकिते | विधिना मन्त्रे श।स्तरवित्प्राड विवेकः ॥ 

मन्त्रव तेनव दशितः" ^ धट ! बह्मा ष्टः परो- 

चाधः दुरात्मनाम् | धकाराब्भेमृन्तिं सवर्टक।रात् 

क्ञटिलिं नरम् | तो धारयसे यखाद्खटस्तेनाभिधी- 

यत्ते । त्वं वेल सवेमूतानां षापानि . चडानि च| 

त्वमेव देव ! जानीषे न विडुग्यांनि मानवाः | व्यवहा 

राभिशरूोऽयं मालः शुद्धिनिच्छतीति'' | शोष्यखा- 

यान्नवलक्यः “तुाघारविदहद्धि- 

रभियुक्गसतुलाश्चितः | प्रनिलानसमोभतो रेखां कला-+ 

ऽवच्वारितः | त्वन्त॒ले ! सत्यधामासि एरा देपै्िनिर्भिता | 

ततृसत्य' वद् कल्याश्वि ! संशयानां विमोचय । यद्यसि 

पापच्यात् | स्ततो मां त्वमधो नय] शुडचेडमयो- 

खां तुलाभित्यभिमन्त्रयेदिति” । तुलाचितः तुखा- 
माद्द्: । प्रनिमानसनोभूतः प्रतिमानेन खद्ादिनषए 

सभो्लतः। ` रेश्वां शत्यावतारणे साभ्यचिङ्धः लत्वा 

खभिमन््रखमेवावतारशानन्तर काय्यंम् अगतारित दति 

क्द्भनारतः प्राड् विवेकः दुलाधारकरं अपयेनियम्य 

शिरोगतपलकं एनर्धटमारोपयेत् | ध्चतएव नारदः 

“समयैः परखहाथ एनरारोषयेन्नरम् | निवीते षि 

रहति शिरण्यारोष्य पलकजिति"" | सभयः शपथे, परि, 

म्ह नियस्य | ते च पिच्छ् ना द्थिताः| जद्ाननो 

ये ख्टता खोकाः बे लोकाः कूटसाचिणः। तुलाधारं 

ते चोदाखुलाखारयतो ष्षेत्"? एनरारो ₹शकाेऽनि- 
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अन्त्रणमाह नारदः ^त्व' वेदि स्वेभूतानां पापानि 

चकति च| त्वमेष देवि । जानीषे न विदुयांनि मा- 

नवाः | व्यवद्धाराभिशस्तोऽयं मानवस्तो्यते त्वयि। 

तदेनं संशयाद्द्' धमेतस्तराठमहस्ि । देवाच्ठरमनुष्दाषां 

शधि त्वमभिपिच्यसे | सत्यस्न्धोऽसि भगवन् ! शभाशुभ- 

विभावने। खयादियचन्दरावनिलोऽनलच द्यौभ्निरापो 

दयं यमच । अह राति उमे च सन्ध्य धरमेच्च 

जानाति नरस्य दत्तमिति" । मन्तो द्धारणानन्तरकस व्य" 

पितामद् चाह ““ज्योतिविदुब्राह्भणश्रोढः कुर्ययात्काल- 

परोक्त णम् । विनाद्यः पञ्च वि्तेयाः परीच्ताकालक्रोवि- 

ैः। साक्षिणो ब्राह्मणाः च्रोहाः यथादद्टा्ेवादिनः । 

ज्ञानिनः शुचयोऽलुब्धा नियोक्तव्या पेय तु । शंसन्ति 

साल्िणः चेष्टाः शुद्धगशडधी च्पे तदा'' इति, 

कानि पुनजयपराजयचिद्ानोत्यपे्वायामादह नारदः 

*तनितो यदि बद्धत विशडः खाच संशयः) समोवा 

ोयमानो वान विशुद्धो भवेच्नरःः"” इति वद्खत उपरि 

गच्छेत् | हीयमानः धो गच्छेत् | यतृएुनसक्त 

पितामहेन “लुदितो यदि बधत शुद्धो,भवति घमेतः | 

यमानो न शुद्धः खादेकेषान्तु समोऽश्एचिः । ल्य - 

घापः सभो नेयो ब्कपापस्तु होयते"" इति । ऋखसत्व' 

व्यभिचारे संमालिङ्ग्नादिना" चौयये तह शगसनादिना 

तन्न रेकेषाभिति पृजाथेः न तु खमते समदय शएचित्वद्यो- 

शतनार्थम् अलपापिनोऽप्यशुचित्वात् । तेन ङोयमान- 

कषमयोमं कञिदियेषः | दण्ड प्राय शन्ते पापदिगेषस्तथो- 

दौणहसारित्वात् | यत्त, कंशिदेकेष, तु समोऽगुचिरिति 

वचनम्| ^इल्मपापः समो सेयः"इति वचनं साम्ये संशय- 

परभेचेतय क्रन्तत्क्लिशकलखनया बाक्यानाजैवन्ते रुपेचखो- 

यम् | यन्क्गम्, टहख्छतिना *धटे ऽभियुक्तस्तुलितो 

छोनचेद्धानिमाभ्रयात् | तद्छनस्त्, एनसोल्या बद्धितो 

विजयो भवेद्ति” खयमर्धः पनर्देवतावादनाद्यस्ितं 

स्वैः कर चिधायोत्तोलनौय इति शमद्याशुचिष्वनिश्चयो 

न प्रथमतोलनपर्याये कार्य्यः | किन्तु एनस्तौलयमानख 

समतेव यदि भवति तदा खशुद्धिरवधारखोयेत्य्धः दूति 

चति चन्द्रिकायाम् । यत्त, केशिततखिन्चे व प्रयोगे तोलन- 

षक्र तन्तन्द्' प्रधानाटृन्तवङ्काषृत्तिरिति न्याधैन तोलनदख 

फकरव्न््ेन प्रधानत्वात् तद्ाटत्तै देवतावाहनाद्यङ्काना- 

मप्याहत्तेरेवोचितत्वात् 1 शिक्यादिच्छेदेऽपि पुनः समीलत्य 

सोकनोव द्याह काद्यायतः #भिक्यच्े दे त्लाभङ्ग 

तुला 

तथा चापिःयुण्ड वा । शुद्धेस्तु संशये चैनं परीत्तेत 
घननेरमिति” शुङ्धिसंशयकारीपयाह नारद्ः “त ला- 
शिरोभ्यचद्भ्वान्' विचलं न्यस्तलच्चणम् | यद् वायुप्रण - 
ज्ञवा तदा नेकतरं वदेत्” इति। च्यमर्थः। यदा 
ठलान्तौ नियक् चलितौ यंदा च समतान्नञानार्धन्यसत 
चिङ्कमपेति यदा च वायुना प्रेरिता तला द्धं मधद् 
कभ्यते तदा जवं पराजयं चन वरेदिति। व्यासोऽपि 

“कचच्छेदे तलाभङ् धटककटयोसतथा | रञ्च् चछ देऽ्त- 
भङ्गो या दद्याच्छ््धि धुनन्टं पः” इति | कचं शिक्यतलं 
ककटौ त्,लोपान्तस्यौ शिक्याधारावीषहक्रौ कवटष्टङः- 
सन्निभौ रोहकोलकौ | अक्तः पादस्तम्भयोरुपरिनिन्हित- 
खयुलाघारपड् इति भिताच्चरा। दाद प्रयोजकः की- 

खक दूति हलायुधः यत्, इृहस्छतिव चनम् “कचच्छटे 
४०५१ ४ १७ =, 

, न्, लाभङ्ख घटक्कटयोल्तथा । रच्च् च्छे रेऽकभङ्क च 

तधेवाशुद्धिमाभ्र यादिति" तदाऽऽकद्िककचच्छे दादिविष- 

यम् । कात्यायनवचनन्तु दश्यमानकार णक शिक्यच्छेद्ादि- 

विषयभिति विन्तानेश्वराचार्यादयः”” वीरभि° । त्.लापु- 

खपाङ्गतलात्, हेमाद्रौ दा खण्ड दण्या | मत्रत 
शतत् खादानादिषद्गतौ च विखलरेख दण्या | 

८्तोलने निता० । “शुकाः स्तयां पलशतं भारः खाहि" 

अतिस्तुखा इन्मरोक्त : पडशतभान त् ला. । तन सादष्ठेः 

“तखा यदा रोहति दन्वाखसा,” क्लमा “कामया 

गघभस्यया तुखाम्* रघुः । तशोपभाशब्द्योगे ष््टयोव 

खाधुन त् ठतीया+^यतुरोपमाभ्थाम् 'पा० तौयाविधाने 

तयोः पर्, दाखात् ठतौयाप्रवोगस्तु सहायेशब्द्ाध्या इारेख 

तद्योगे इति च्वि" तुलाराशौ । “कन्यके च तुलाके 

च पितणां चाद्गभिष्रते' खतिः*न् लायां लोक्या सड" 

तिन्त० “स इ भाषस्तु लया “ज्यो °त०| तोलनदण्डातके भाने 

“अथ स दच्चियादूरोरलव्य समां पे तुया धारयन् 
चश्लर णव कपोत आसौत्” भाव०१९६ अ ।“तुला- 

भानं प्रतोमानं सवद यात् चलल्तितम् । ष्ट्च् षटद्ठ 

ख सासेष पुनरेव परोच्येत्'"मलुः““ललामानं छव णादोभर- 

परिच्छेदाथः यत् क्रियते प्रतोमानं "प्रखद्रोष्वाटि 

तत्सव" सवरनिष्ध्पितं यथा श्यात् षदद्च षटाद्ध भासेष् गतेष 

पन स्तत्धव' सभ्यएरषन्ट पतिः परीक्येत् कल्ल ° “चरा 

षाढा तुलया बौजतोलने भाषिशखङ्ानिषट्धित्तापनम् 

° स० २६ अ" उक्तः तल् चभधिवाषनाङ्गतलानिमा- 

खपरकारलनं वोच्तो यया 
॥ 



तुलाः { २३३४ | 

“षाद समल्क्लिताधिषासितानाम् अन्ये दुयेद्- 

धिकताश्चपेति वीजम् । तदुडृद्धिर्भवति न जायते यदूनं 

मन्द्रो ऽस्िन् भवति तुक्ाभिमन््रणाय | सोतव्या मन्त 

योगेन खत्या देवी शरस्छतो । दथयिष्यसि यल्मव्यः सये 
सत्यव्रता इसि । येन सद्येन चन्द्राक्णै यहा च्योतिर्म- 

शास्लया | ऊत्तिषठन्तोह पूर्वेण पश्चादस्तं व्रजन्ति च। 

यद्धत्  समेबेदेषु यद्यत्य' ब्रद्मव!दिषु । य्यन्य विष लो- 

केष तत्सत्यमिह दश्ताम् । ह्मणो इह्हिता चासि त्वमा- 

दिव्येति डोर्सिता। काष्दरपो मोल्तद्ौव नामतो वि. 

ता तुका । लौमं चतुःखमकरुन्निवड' षड्करुलं िक्य- 

कवस्त्रमद्याः । छल्रप्रमायं च द्याङ्ृकानि षडेव कच्ो- 

भयथिक्यमध्यं । याम्य थिक्यो काञ्चनं सन्चिगेणय 

शेषद्रथ्या्टय त्रेऽम्ब्नि चवम् । नोयः कौष्य; दन्दिभिः 

सारसेच एटि हीना मध्यमा चोत्तमा च । दन्तनांमा 
गो इयाद्या लोन््रा न्रा भूपाः सिकवकेन दिलाद्याः। 

सहेथा दधषेलाथा दिथच येषद्रव्याण्याङद्छपस्वितानि | 

देल प्रधाना रजतेन सध्या तयोरलामे खदिरेण काया | 

विहतः इमान् येन शरेख कावा तला प्रमाखेन भवेदि- 

तल्तिः | होनखं नाशोऽभ्यधिक्षद्यं शदिस्तुल्येन तच्छ 

दुतं तुलायाम् । रतनलाकोशरहखछ्क्त' प्राजेशयोगे 

$पि नरो विदध्यात्" | 

तलाङ्षुट ग-६ततुलानानद् शट } प्रसतणानापे्चया न्यु न- 

9 सापाद्ने । लुायां क्ट यद्ध । रतत्क.रिखि एर्मे च 

"सानङ्खूट' तुलाङ्ूट' कणटमोढः निपोड्यः'काशोन्ट् 

स्वज्िङ्कर' प्रति यभडाक्यम् । 

तृलाकोटि(टौ) स्लो ठ्ख्या तुलां दा कोटवति कुड-परि- 

तापे-ष्न् वा कोप् । नपरे, ^तुलाकोदिकाणेः कुद्धमथ- 
रखञ्लागरयति"” उद्भटः | “सूवतत लाकोटिशिनादको- 

मलः” भाषः । 

त्लाकोश् प्तुना कोच इउ। तु्ायां भाक्शिखहानिष्डि- 

च्ञापनाचतुला्ूपे मानद्क्छमेदे इ .ख०्वाक्य लुबाथब्द् 

हशपरम् । रतुच्या प्रोचे च निता० | 

ललादान न° कुश्या खदरेहमानेन दानम् । ठुलापरषसं के 

महादान मततत लादानादिषद्कतौ ततृप्रयोगो इशः । 

तृलाधट इश्वुडायै तोडनाव घटः । ठुलाषारदण्ड लिका" 

सुखाधर निनतु काया भानदस्छस धरः ४-कच् ।१वाणिजते, 
श्लुकाराथौ, श्तुनाद्ण्डधारके लि" नेदि० । 

तुखापुरुष ४" बगोड्गद्च महादानेष् आद्ये भडादाने तव्- 

तुला 

प्रकारः मतृ पु०२७१अ० उक्तो यथा“थातः खस्प्च्छाजि 

भहाद्ानादुकोतनम् द्व्य् यक्रने। “खादन्त सवदा 

भानां तुनापरुषरुंन्नकम्'' महादानानि विभज्य ञ्क्र' यथा 

““सतृद्छ उवाच | यानि नोक्तानि युद्धानि सहाटानानि 

षोड | तानि ते कथयिध्यामि यचावदसुपूर्वशः। 

दलाएरूषयागोऽयं बेघामादो विधौयते । अयने चिषे 

पुग्यः व्यतोपाते दिनच्वे। बुगादिष्परागेष तषा 

वे्टतिदने चदर्दश्य- 
दमीष च । ` सितपद्धदशोपर्दादथोष्वश्काच्च च। 

यश्नो्यषिवाहेष् दइःखप्रादुभूतद्ेने। द्व्यबरादह्यख 

लाभे वा शङ्खा वा यवे जायते । तोये बायतने वापि 

तदङ्गे रुचिरे तथा | महादानानि देयानि खार 

भयभोखणः । खअमित्धं जोषितं यक्ात् बु चातीव 

चञ्चलम् । नेयेष्वव ब्टङोतः शन् श्टलुना धष्पंनाः 

चरेत् । पुष्टां तिथिमयाङाद्य कत्वा जाह्मखवा चनम् । 

घोड्थारल्िमातन्तु द्च दाद वा करान् | मख्डपंकार- 

बेदिहान् चते द्राखनं बषः । ख्रहस्ता भवेदेदो मध्ये 

पद्चकरा तथा । तनधये तोर कुय्यीत् सारदारुभयं 

धः । कात् कुर्डानि चत्वारि चतुद विचच्च्ः | 

खमेखलायोनियुतानि कुर्यात् सम्पयकुस्भ्रानि शा 

खनानि| सतासतपानेहयरुंयुतानि सयन्तपाव्ाखि 
्विष्टराखि | इस्तप्रमाश्यानि विलाज्छध्प पुष्यो पडा- 

शाखि छथोभनानि। पूर्वत्तरे इस्तमिताव बेदी यहा- 

दिदेगश्रपृजनाय । शलाचनं बरह्मथिवाच्य् तानां तलक 
कायः फलमारव््न : । लोकेथवथः परितः पताका- 
मध्य ध्वजः किङ्धिशिक्षायुतः शवात् | वारोष काकि 

च तोरणानि चत्वाग्छंपि चऋोरवनस्यतोनाम् | ह्रेष 
कुम्प्रइयमन् काय्य ग्मन्वधपाम्बररत्वुक्गम् | शादी 
चन्द्नदेवदारुब्रो दख विल्वप्रिवकाञ्जनोलयस् । स्तन्यं 

इस्तयुनापद्छातं लत्वा दद् पद्चकरोच्छ्रितच्च | तदन्तरं 
इस्चदु्यं खादयोत्तराङ््शच तदङ्खमेव | बमानजातिश्च 
तकावलम्बया हेमेन मध्ये रपे युक्ता । देष्ये^ 
ङा इस्तचतुट्य ष्धात् थुत्वभश्छास्तुं दधाङ्ककानि । 
वथब्ड़ाभरणः तु काय्य खा लोडकफागदयण्टङ्कलाभिः | 

इता केन तु रब्ममालाविभूषिता भाल्विदेषनाभ्ब्ाम् १ 

चक्र शिखेदारिजग्भेबुक्ञ नानारजेभिभु नि.$््ो- 
म् | वितानंकश्चोपरि कद्व" संस्यापयेत् इष्यफ- 
ोपथोभम् । चतिद .ेद्पिद् कायौ; इ्धपने- 

मन्वन्तरादिष | सड.कान्तौ 



तुला [ ३२३५ |] 

शान्वयशोलयुक्राः | विधानदकाः पटवोऽचुक्ुलावे चा- 

श्यदेशप्रभवा दिजेनदराः | चरूख जेदाननविदाय्यं वंशषस- 

ङ्वः शोलकृलाभिद्धपः । प॒राणशाख््वाभिरतोऽतिदच्ः 

परण्गन््रीररम्वतोकः । किताम्बरः कुण्डलटहेमसहतर 

केयूरकण्ठाभरण्ाभिरामः । पूर्वे च्छग्बे द्निदावयाल्तां 

थचुविदो दचि्तच शस्तो । स्याप्यौः हलौ सामविदौ 

त पञ्चादाचवैयाबत्तरतस्ु कार्य | विनायकादिय- 
# 1 

लोकपालवसखटकादित्यमरढणानाम् । ` बद्याच्य् ते- 

श्ाङवनष्यतीनां खमन््रतोरहोमचतुख्यं खात् । जप्यानि 

क्तानि तथेव . चेषामलुक्रनेष्यायि यथासद्पम् ¦ 

ोमावसाने लद नादो युरुभ्ट॑ होत्वा वलिपुष्यधपम् । 

ऋावाडयेद्धोकूपतीन् क्रमेण मन्त्र रमोभि्यैजमानयुक्तः । 

ण्यो हि खशंमरसिदसध्य रभि लोवशघराऽनरे् } । 

संवोज्यमानोऽपसरसाङ्गेन रसाध्वरन्नो भगवन्लनस्ते 

` (च्द्र्)। रोह सवां मर हव्यवाड ! निप्रवीरेरभितोऽ- 

भिचु्ट ! । तेलस्जिना लोकगयेन साद्ध" मभाध्वरं रक्त 

कये ! नमस्ते " (अग्न :) । ए {ह वैवखत ! धनं राज | 

खवामररितदिव्यम््ते" ! । शभाुभानन्द्शुचामधीय । 

शिवाय नः पाकि नखं नभस्त * (यख) | ण्ड 
श््ोगणनायकस्व' सस्तु चेतारुपिशाचसद्कु: | 

समाध्वर' पाड शुभाधिनाथ ! लोकेश्वरस्व' भगव 

भस्त (नैच्छत) । होदि यादोगखवारिघोनाङ्ग 

सदेन पलंन्यमहाप्सरोभिः । वद्याधरेनद्रा्रगोयमान ! 

चादि त्वमसखान् भगवन्चनस्ते (वरुणद्य) । रए 

हि यन्नो मम रक्चणाय टमाधिरूदः सह सिद्धसङ्घ: | 
प्रा्थाधिपः कालक्षये: सहायः ब्ट्हाख पूजां भगवद्नमस्त 

“ (वायोः) । ण्डो हि यन्न श्वर! यन्तरं विधर् नजन 
गच्येन वादं | समपौधोभिः पितृभिः सहेव ग्टहाण पूजां 

भगवन्नमस्ते (सोमस) | र्यो ह विश्वे ् र ! नच्िनूल 

` कपारखङकाङ्गघरेख सादं म् । लोके ! यक्तेश्वर ! यत्तविद्यं 

ग्टदहाख पूजां भगवन्नमस्ते (ईैणद्छ) | एड ह पाताल- 

 धराधरेनद्र ! नागाङ्कनाकिच्चरगौयमान | । यश्चोरणेन्द्रा- 

भरलोक्शङ्खेरनन्त ! रच्चाध्वरमखदोयस्” | (अनन्त) 
शद्ध सि दिश्वाधिषते ! छनमन्द्र लोकेन सादं पितुदेवताभिः। 

इरे चाताद्धलितप्रभाव ! विशाध्वरश्नो भगवन्नमस्तं 

(जश्जणः)। ले कोके यानियतानि स्यावराखि चराणि च 
जह्धविष्ण् चिवः शाद" रचां बुर्वन्त॒ तानि भे । देव- 

दानवगन्बवां यच्चराचदपञ्चगाः | कषयो मनबोमावो 

८१५ 
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देवमातर एव ख | स्वँ ममाध्वरे रकां प्रकुरन्तु खदा 
चिताः । इत्यावाह्य रान् दद्याहत्विगभ्यो हेनभृष- 

खम्। कुरडन्रानि च हेमानि त्राण कटकानि च | 
ऋङूलोयपविनाखि वासांसि शयनानि च| हियुं 
छरबे दद्यादुभूषणाच्छादनानि च| जपेयुः शान्निका- 
ध्यायं जापकाः सरेतोदिशम् । तन्नोणितास्तु ते शके 

५१ ~ 4 : ऋत्वे वमधिवाचनम् | च्ाद्वन्ते च मध्ये च कु्वाद्- 

जाद्मखवा चनम् | ततो सङ्गलगब्टन स्नापितो बेदपु- 
छ्वेः। लिःप्रदचिखमावत्यं ` भ्टङ्ोतकु्ठमाञ्जलिः | 

` 'शएङ्कमाल्याम्बरोभत्वा तां तुलामभिमन्त्रयेत् | नमस्ते 
सषरेवानां शक्तिश्ल' स्यम स्विता | साकिभता जग 

द्वाली निर्सिता विश्वयोनिना। कतः सवसयानि 
तथान्छतशतानि च । धर््ाधम्लतां भव्ये स्वापिताखि 
जगद्धिते ! | त्व तुले ! सेम तानां प्रमाणनि कोर्तिता | 

मां तोलयनो संखाराद्द्वरख् नमोस्तुते। योऽसौ- 

तनत्वाधिपोदेवः पुरुषः पञ्चविंशकः | स टकोऽधिषठितो- 

देति! तयि त्ाच्नमोनमः | नमोनमस्ते गोविन्द् | 

तुखाषरुषशन्नक { । त्वं इरे ! तारयखास्माम्प्रहा- 

संसारकदेभात् । परण्यकालं समासाद्य लत्व वमधिवा- 
नम् । पनः प्रदचिण सलवा तुलामारोइयेदुबुघः । 

खखद्ग चभेकवचः सवांभरणभूषितः । धनप्र राजमवा- 

दाय केर द्व्य संयुतम् । कराभ्यां बद्धमहद्टिभ्या- 

मास्ते पश्डन् इरे खम् । ततोऽपरे तुाभागे न्ये- 
इहि जषद्वाः । ससादटभ्यधिकं यावत् काञ्चनं चानि- 
जिमेलम् । परिकामस्तु कुति भूमिरस्य ' नरेश्वरः | च~ 

भान ततः श्ित्वा पुनरेवदीरयेष् | नमस्ते खव 

भूतानां साक्षिभूते | सनातनि ! । ̀  पितासेन देवि ! 

स्वः निमिता परमेष्ठिना | खया त" जगल्ध' षड. 

स्थावरजङ्गमम् | सर्वभतातरभतस्वे ! नमस्ते विञ्चधा- 

रिश) । नतोऽवतोग्यः रवे पूम्खंः निेदयेत् | 

ऋतविग भ्योऽपरमद्ध न्त॒ दद्यादुदकपू्ेकम् । शुरमे खाम- 

रतनानि ऋल्विगभ्यञ्च निवेदयेत् । प्राष्य तेषामचक्तां तु 

लथान्येभ्योऽपि दापयेत् । दौनानाथविशिष्ादोन् पृज- 

गेद्बाह्मखेः सह । न चिरं धारबेदटुगेष्े छव ' प्रोचितं 

बुधः|, तिषद्धयावष्ं यख्जाच्छोकव्याधिकरं व्टणास् । 

श्रोत्रः परस्तीकरखाच्छरेयः प्राप्नोति भानवः। खनेन 

विधिना यसत्, ठलाषुरुषभाचरोत् 1} प्रत्िलोकाचिप्रस्याने 

परविभन्बनतरः दधत् | विभानेनाङ्षेन किद्िषोजाख- 
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मालिनः । पृच्यमादौऽपसरपेभिख्च ततो विष्णपुरं बेत् | 

कद्यक्रोटिगत यावत्तश्जिन् कोके हीयते । कम्प च- 

यादि पुनभषि राजराजो भपाखमौलिम्िरञ्जित- 

पाद्पौदः। श्रद्धान्वितो भवति यज्ञशहश्याज्ो दीप्र 

यो दौयलानमपि पश्यति 

भक्तियुक्तः कालान्तरे अरति वाचयत लोके) यो 

बा शटशोति पठनोन्द्रसमानद््पः प्रञ्नोति, धान खषुरण्द्- 

रदेवजटम्" । श्न्यविचानं हमार द्° इश्यम् दतत् 

प्रयोगस्तु मत्छततुनादानादिष्डतौ दण्यः। 

श्ब्रतमेदे । तद्चव्रतं पञ्धदशदिनसाध्यमेकविशतिद्नि- 

साध्यञ्च यथा | 

^°पिन्य काचमतक्रोदकलक्तनाषुषवाशान्रितो ऽभ्य् 

व्यवहारास्तुलापुरषः* । विष्ण्° स" । ““पिन्याका- 

खामतक्राम्ब् सक्तनां प्रतिवासरम् । शकराल्ोपवासशच 

सच््रः सौस्योऽयख्च्यते" इत्य् पक्रमे “षां लिराब- 

मभ्यासादेकेकख्य यथाविधि । त॒लापरुष स्व्येष.न्ेयः 

पद्चदथाड्कः” १ रषा पिन्याकादौनाँं पञ्चानां क्रमे- 

जैकेकखय त्रि रालाभ्यासेन पञ्चदथाहव्यापौ ठलापरषाख्यः 

कच्छरो वेदितव्यः। खल पञ्चद्शाह्हिकत्वविधानाडप- 

वासस्य निदृत्तिः | यमेन त्वेक्षषिथतिरालिकस्तुखापुर्ष 

उः “अआाचानमथ पिन्याक तक्रञ्चोदकशक्त् कान् । म्ह 

सप्डस्धयुञ्जानो वायुभचस्त्रय हवम् । एञ्पिंयति- 

रालन्तु वारणः उच्यते इति” । 

तुलाप्र्(्रा)ष् एप्र(पह वा घञ पके ष ६ैत।१त्ला- 

खमे कि कौ° । [चट् । ! ठाद ब्दा चि० । 
तुलामान नण्लुलाथे तोलनं मानं मोयतेऽनेन भा-करखे 

तुलायष्टि खली ६त । तन्ादय्छ | ^“ जोकेनोद्चतिना- 
याति ऋोकेनायात्यधोगतिम् । अहो दचखषयो चेदा 

दलाय: खलश च" पञ्चत. | - 

तुलोबौज न° तुक्ञायाः तोलनख वोजं मलम् । श॒ञ्जावास् 

तदारभ्यौव हि मानं शास्त्रे दशितं यथा “द्णाडंगुश्चः 

प्रदन्ति माषमिति" लोला. [दण्ड स्वितख्न्) प्रसहे अमरः। 

तुलासरूल् न" तनाथ तोलनायं' छतम् । तोजनाये" तुला- 

नुनि(लौ) स्तो तुरि(री)+रश्च लः । तु अब्द्रबना, । 

तुलिका स्तो त॒ल-बा० क्युन् । खञ्चनिश्रायां लिक्ञार। 

तुलित लि* तुखा+तत्करोति श्िच्-कमेखि क्त | परिमिते 
“वेऽपोनदरपाख्ितुखिना्ुषलूनपचचाः? माषः। र्सटथोजते 

त्(त्)लिनौ स्रो तूं विद्यते फले इनि कोप. वा 

प्रताप्रजितसपमह्ोपलोकः। 

[ ३३३६ ] तुषि 

एधो" खः । †शालेमलिडे रलसाजा । 

तु(त्)लिफला श्त ठलि ठलयुक्तः कष्मद्याः वा इषो, । 
१शालमलोडच रल्माला | 

तुष्य लि° तुल्या सश्बितं यत् । {सदये अमरः । “(सकामां 

दूषयंस्तुल्यो न बधं प्रा या्जरः?” ।*सुकामां दूष्यं सतु- 
च्ोनाकरुलिच्छेदमाभ् यात् मचः “काम(कयं : कपौन्दरो य 
वल्यावस्वः लच्चःलतः "रघुः | [बेद्धभिरेकन् पामे अनरः। 

तुल्यपान न° वसेन खजा तोयेन सङ् पानम् | शजातीयै- 

तुल्ययोगिता त्नी अथालहारमेदे अलङ्ारमेरे अलङ्कार 

न्द् १९९४, दश्यम् । [““िम्बोलोटाङ् तुल्यः” छु" । 

तुल्य शस् खब्य° तृल्य+गौप् साये शस् । तुलं वश्यमिवयें 1 

तुल्लल पु धभेद । तौ ल्वलिथब्द् दग्यस् { 

तुवर ए° वति हिनस्ति रोगान् सौ ठ-ष्वरच नि° युखा- 

भावः| शधान्यमेटे रकभायरसे च शेतहति त्रि* ४यअाद्- 

याम् ५घोराषृण्टत्तिकायाञ्च श्तौ शित्वात् शोष सये 

क॒ तुवरिकाष्यनेष । रसभेदे एश तनि लि अमरः 1 
६ श्यहीने नरे ज्खा. | 

तुषरयावनाल ० कणे धान्यभेदे रालनि. । “दवरो 
यावनावस्तु कषायोष्णो विरेचकः । शपा वात्मनो 

विदाहो थोषकारकः'› राजनि° | । 

तुवरिका खो तुवरोऽखप्रशाः ठन् । सौराद्श्टत्तिकायरे 

` (कदश्जिरि) अभरः 1. २अाउक्यं (अरहर) भरतः । 

तुवरौ खलो तु+ष्वर च भित्वात् चष । !अखाढक्यां र्यौरा. 
इसटत्तिकायाञ्च (फिद करि) राजनि, । (तोरो) इति 

श्धान्यमेटे भावप्रर तद् खासनोक्ता यथा । «तुवरो 

खाहि भशोता दष्वो कफविषाक्लजित्। तोच्छोष्या 
वङ्िदा करण्ड, कठकोठलमिप्रणुत्“ । [चक्रमदने च्च 

तुवरोशिस्ब ए, दठवग्यां च्याद्क्या इव चिन्वा यद्ध | रश 
तुवि स्रो" ुब्बो+-एणो०। !तुब्दयरां । त-प षमः कि। 

रव्य नि षर् : | ^तुविज्चरिक चावान्” ऋ 
९।१०।३। जनमि वेदे रखे अकारखोतवम् तुवि्याभं 

तुनिकूमि' रभोदास्" ऋ, ६।२२।५ | ^महेरख । 
-तुविपाभं बहयाहकस्'” भा. “तुविशुष्म! तुबि-~ 

क्रतो !* ऋत ६ष।रवा छगेप् ।'“सहस्तष् तुदोमघ !'2 

। कऋ० १।२६।१ । सुषीमव कथन्न" "४३ दृहासं तुरोरवम्'" 
ऋ०११।९९६।६ । १.६ 

तुविस् न° र्ौ पूरौ वाइड किङ !ष्बरौ र्पर्ायां 

द्वे च । “यः लप्तरश्डिह भभद्वुविद्मान्” क, २।१२।. 
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१२।' "तुविष्ठान् इद्धिमान् बलवान् वा'"भाग] ((भौमस्तु- 

विद्मान् चधेखिभ्यः'” १।५५।१ । “त् विध्वान् प्रन्नावान् 
बलवान् वा'"भा०| बलेन प्रज्ञया चष्ट पूते स्मा 

वात् बलप्रन्नयोस्तयात्वम् । 

तुवीरवत् निर त्बौ सलव्दीबिरः तसो भतुष् भख वः) 

बस्तो हयुक्तं | “रथा कविस्तुवौरवान्”” ° १।१६४। 

४।८त् वौरवान् बह्कस्तोटयुक्तो भवति । मत्वर्थीवप्रत्यया- 

इत्तिः । यद्वा त विब्य रो मत्व्धवः। बादहद्ययु- 

क्रदेवेः सहितो भवति" भार 

तुश वधे भ्वार आ० सक्ष सेट । तोशते अतोथिष्टत्त्.ये। 

“इन्दुरिन्द्राय तोशते नितोश्ते" ऋ५९।१०९।२२ “इन्दुः 

खोम इन्दरवन्द्राथे तोते" तोशते इन्यते अभिषयते । 

नितोगते नितरामभिषयते। तोगतिबधकम्मां" भा 

कमेकरुरि तङः | यगभावन्ान्द्खः। “खनाल 

धरु त' एकतो इत्राखि तोशसे" । क०८।१५।११। तोशसे 

ह्िनश्जि'? भा५। 

तष लोषे खनन्द्भेटे दि. प. खदित् खअकण् खेट । त ष्यति 

श्त्चत् । त् तोष । जौदित् वत्त भाने क्ता त्,्टः। 

त्.िः। तोषः “तष द्रौपदि! माक्र,घ" मार वर 

११०९ छा° “त् षयन्ति ज रमन्ति च” भा याह, 

१२७६ छो, +त् नोन पश्न् विदणान्तरालाः'' भङ्िः | 

तुष इणदष-क । १विभोतकडचे (वयङ्ा)रघान्वलचि सनाम- 

्टयाते शरव्ये च अमरः । व्रीहीन् जिहाशति 

धितोत्तमतण्ड च्यान् को नाम भोस्तुषकणोपटिहितान् 

हितार्थी? प्रबो° च० । ““लभेखापि परियक्ता न प्ररो- 
न्ति नण, चाः" हितो? ““ बतुषं धान्यहच्यते"' आआ"त०। 

शुषश्रशच एण्त् मेय ष्टडाते सह-कमेखि शप | वङ्गौ लिका 

तुषज लिर सचे खायते जन-ङ़। त् च्जति ब्धयादौ | 

अद्य "दोषेकाथत्षवटः जे” पा, आद्य् दत्ता । 

तुषधान्ध न° दषाषतः धान्य शान्तस । दषाहते सतुषे 

धान्ये ।“तुषघाग्बतोच्छमन्त्ाभिचारवेतालकसच्चाः”?।८'पर- 
धनइरणाभिरतास्तुषधान्य' सवेभिषलजच'' ह०स०१५ अ, । 

तुषसार एत षं सरि अदसरति ख-खण | वद्धो शन्द्मा, 

तुषानल इ" त् ष्डयानकः। त् षजाते क्न्नौ । त. घाज्च्याद्- 

योऽष्यन्र | 

चुषाम्ब्, न° त्, षोदक्चन्दा्चे 

क्रनिरोगगदापड्म्। तौच्छोष्ण पाचनं पित्तरचचक्गदन्लि- 

चखङ्कट माबप्रण । 

१4 र । दु, दीपं पाण 

[ २३३३७ ) तुषो 

तुषार ए* तोषयति त् ष~-अन्तभू तयय्थौत् आरन् किञ् । 

१ेथभेरे । (त् खार) न्ट रथम् त्न त् खारा दत्व 
त्षारा इति पाठान्तारम् | रेहिमक्णमभेरे नीहारे 

मच | श्शोतलस्ये अमरः ४तद्ति विर) 

पां हि ठप्राय म वारिधारा खादुः छगन्विः खदते 

तुषारा" ^प्रपतत् तुषारो डेमन्कालः”” ऋतुस" 

५जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव'" 

भ 
नघ्रर 

५कपूरमेदे राजनि°। 

श्धपनवारितुषारण्डतस्तनाः” 
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षारथोकरः” रषः । “पदं त्षारसततिधौतरज्ञम्” 
८५, 99 कमा० । कचत्,घारदषारजलञन् तस् किरा०। 

तुष्रारकर ए° त् घारो हिमः करोऽ | १दह्िमक्गरे चन्द्र 

त्षारकिरखादयोऽष्यब । “कशया त्.षारकिर्ख 

साधः शाचचाभ सत् ~ 

परः" माघः । रकपूंरेच। 

तुषारगिरि ह° त° । शडिषाच्मे ^त् षारगिरिङ्गरामं 
खिताभभिखरो पसम?” भा० खलु° १३ अ° । तुषाराच- 

खादयोःऽष्यत् | 

तुषित इ" ल.ष-बा० कितच् त् ष-शश्यर किप ततः 

तारका° इतच् वा । १गणदेवतामभेहे ते च हादश। किन्तु 

सन्बन्तरभेदे सिद्चनाभानः यथा “चाश्चषदान्तरे पूर्वमाषन् 

ओ तुषिताः चराः। वैवश्डतेऽन्तरे तेवै खादित्वा दादश 

खरता” इरि वं° शअ० | तथा च ्रादित्यद््पा हादथ१ 

्राखापानावुद्ानच् समानो व्यान णव | चकुः 

श्रोनरसाघ्राणख्छशें बुद्भिमेनश्तवा । हादयेते त्, त्. भिताः 
रेव] खारोचिभरेऽन्तरे”? खारन्द्रोषृतवाक्योक्ञा दा. 

इथ १२ ^“तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडसखतिः। 

दद्मः कविविमुः साहा रेषो रोचनो दिषट१२। त् षिता 
शाम ते देवा आखन् स्वायसम् वेऽन्तरे” शब्द् चेचि° टत. 

बक्योक्ता हादश दति भट्नि चत् | ये च दादभेति 

अन्यन्ते ते एककमन्वन्तरापे्या इादथेनि वण्येयन्ति । 
जरमदटयभिप्रायेख ष्ट्नि यदिति विनेकः । तदभिप्रामेषयेव 

+षढ नि यततषिता सताः क्म् । रमिष्यौ ए । ^. 
भित ! सात्, भिते्यादि” नान्या ०३४अ०/ विष्ण स्दुतौ ॥ 

तुषो न» त्,षाडुसतिषठनि रुड्+-रखा-क त° । । नू भोदके 

रानि? 

तुषोदक न° त षनिधितश्ठद्क' शा, तर | ।काञ्चिकभेदे 

छारा । तत्कर्प्रश्ारो भावंप्र खक्को यथा (न् घो 

दकं यवरानेः सल् मैः थपाडोलतेः । यवेखदकसशित ः 

दन्धानवर्ोताद्* । त्, णाच चन्टे तद णादि इ्दस् । 



तुष्टि { ३२३८ । 

तष्ट लि तष-शत्तरि क्त | !सन्ोषयुनरो | "तकि" खुरे 

जगन्त् ह प्रौखिते प्रौखित' जगत्” इरा० । श्विष्डौ 

षु (“परद्धिंः परमा दटसतु्टः पष्टः मेयः" विष्णुर 

“"परानन्देशद्छपत्वात् ट” भा. । तद्यानन्द्ष्पत्वेऽपि 

आनन्द्ाचयत्व कस्यितस् आतणव विषरखे“श्ानन्दो षि- 

षयाहभषो नित्यत्वञ्च सन्ति धां शष्टयकषत्वे ऽधि एयनि- 

वावभासन्ते" इतय् क्स् । न्धायनये त, इःखाभावस्ं वा- 

नन्दख्पत्वात् तख तद्ाश्रयत्वभल्ततर वेति भेदः । 

लृष्टि श्लो त्ज-भाते क्जिन् । !तोसे रभोगेष्वे तावतालभिति 

बुबौ कधिगतावेादन्यल दच्छलभदधौ ८^तृष्ि रता. 

यख्य ललार्योऽखोति या मतिः” श्ल्युकतो धवद्धिभेहे खा 

च नवविधा इति साँख्याचा्थाः यथोक्त शा० कार तर 

कौ० च| 

“तदिनेबधेतय क्त ताः परिगचयत्ति । “आध्याक्िकय- 

चतस्तः प्रकृत्य् पादानकाभाग्बाद्छाः । वाद्याविषयो- 

परभात् पञ्च नव ठुख्योऽभिभताः"' कार | 

"श्रक्तिब्यतिरिक्त आल्नाश्लीति प्रतिपद्य ततोऽख अषेय- 

भननादिना विषेकसाचात्क्ाराय त्वसद्ष्देशतशोयोन 

प्रयतते तख चतस आाध्यास्िक्यस्तुशटयो भवन्ति प्र्लति- 

व्यतिरिक्रंमातानमधिलत्य यख्ात्तास्तुरयस्तशाटाध्या- 

न्िक्यः, कालता इत्यत आड प्रत्यु पादानक्षाल-, 

भाग्याद्याः प्रशत्यादिराख्या याशां ताख्लयोक्ताः । तन 

परशन्याच्ला दटिर्जथा कखयव्विदुपदेशः (विवेक साच्ाद् - 

कारो हि प्रशतिपरि्यानभेदः तश्च प्रकतिरेव करोतीति 

सतः ते ध्यानाभ्यासेन, त्ारेवमेवार्खे ति)। सेयद्प- 

देश्व्यद्य शिष्य प्रतौ दिः प्रभत्धाखा विः कन्य 
ष् च्यते! “या च प्र्ययिषेकख्यातिने सा प्रजति- 
मानाद्धवति भा भूद््खय सवेदा तन्तानख ख्वान् प्रत्य 

विशेषात् प्र्रश्धायास्ु सा भवति तस्मात्प्रत्रज्छाहपाद- 

दीधः कत ते ष्यानाभ्याखेनायुद्मन्धिव्य् पदेशे या 

शोपादानाख्या सलिलरुच्यते । धया तु प्र्रज्धापिन 

अटो निर्वांखरेति रेव कालपरिपाकभमपेच्छ सिद्धिन्ते 

विधाद्यति अनखत्तप्रतया तवेत् पदेशे या वष्टः सा 

कालाख्या मेव उच्यते। “यादन कालात् नाय 

पाद्नादिषेकश््यातिरपि तु भाम्यारेष अतणव मदालसा- 

पत्यानि अतिव्रालानि मातुरूपटेशमालारेव विवेकख्याति- 

अन्ति क्तानि बभृद्ः ततर भाग्यमेव हेतनान्यदिन्य्.प- 

देये या विः सा भाग्बा्ा तु्िर्च्यते। बाद्ला 

तुष्टि 

दथेयति बाहास्तुशटयोविषयोपरमात् पञ्च, याः खल्वना- 

कनः प्रशंतिमडदङ्घारादीनाक त्यभिमन्यमानख वैराग्य 

उति तुश्यस्ता बाह्याः अत्मन्नानाभावेऽनाक्रामभविलत 

परहततेरिति । ताश्च वैराग्ये सति सम्भवन्ति वश्य इति 
दैराम्यहेतपञ्चविधत्वीह राभ्यार्यपि पञ्च, तत्पञ्चकत्वात् 

चयः प्ति, उपरब्यतेऽनेनेत्य परमो वैराभ्य' विषया- 

इषरभो विषयोपरमः । विषया भोग्याः शब्दादयः पञ्च, 

खपरभा आपि पञ्च | तया च श्वञ्जनरचणक्षयभोग- 

हिसादोष्दथेनहेदजन््ान उपरमभाः पञ्च भवन्ति। तथा 

हि सेवादयो धनोपाजनोपायास्ते च सेवकादौन् इःखा 

छवन्ति | द्द् रौश्वरदाःस्व इस्तदत्त रण्छा्ग चन्द्रां 

जेद्नां भावयन् परान्नः कः सेवा प्रसव्जते | रवभन्ध. 

ऽ्य्जनोपाया इःखा इति विष्योपरने या ठि रेषा 

पारच्यते । तथार्जिंत' घन" राजेकागारिकाग्निजलौ.- 
चादिभ्येा विभङ्खयतीति तदच सहद्डःखमिति भाव 

असो विषयोपरमे या हिः हितीया इणारश्च्यते । 
तथा महतायारेनाजित' चन" भृच्छमान' चोयते शति 
ततृप्र्चयं भावयतो विष्योपरमे या विः शा तीया 

सारपारशच्यते । रवः अ्दादिमोगाग्थावादद्ंने 
कामास्ते च विष्याप्राप्नौ कामिनः दःखयन्तौति भोग- 

दोषं भावयतो विष्योपरमे या ठ्िः खा चनी 

अहत्तमाम्भ उच्यते । एव" नालुपडत्य भूतानि विष्योष- 

भोगः सज्वतोति हडिंसादोषदर्थनाट्विष्योपरभे या 

तिः खा पञ्चनो उत्तमाम उच्यते | रवमाध्यालिक्नी- 

भिशतख्छभिर्वहयाभिश्च पञ्चभ्य वदटयोऽभिनताः'”। 

भाष््ररता चन्यथा तटिभेदा द्धिंता यथा “वहिमैवधा" 

शा ० “आाधष्याल्िक्यादिमेदान्चवधा दिः” भा०। 

"ददं तरं कारिकया व्याख्यातम् । अध्या किक्य इगयादि 

अद्यायमथेः। चऋा्मान' तुमत सद्कुःरमधिन्तय वक्तन्त 

सत्याध्यास्विकयस्तुशट्यश्चतश्तः। तन प्रलत्याख्या तृद्टियेया । 

सा्ात्कारपथ्न्तः परिष्ामः सर्भऽपि प्रशतेरेवत' च 

प्रक्णतिरेव करोत्यहवत ज्रुटस्यः पूयं द्व्ाद्मभावनाव् 

परितोषः । प्यं दरम दय् चरते । ततचच प्रब- 

च्योपादानेन या तिः सोपादानाख्छा सकिखमिन्् - 

च्यते । तत प्रबज्यायां बकालं समाध्यतानेन या ¦ 

तरिः खा कालाख्या तद्िनेच इत्य् चवते। ततश्च, 

प्रत्तानपरमकाषाद्पे धरुमेदसमाधौ सति या शिः “ 

खा जलाख्या वदिरिय् च्यत इति चतच् आआध्याल्िकयः । ` 



तुहि 

नाद्याः पञ्च तुद्यो वाहाविध्येष पञ्चघ्ठ चब्दादिष्वजेनर- 

चणश्चयभोगह्िसादिदोषनिभमित्तकोपरमाच्जायन्ते | ताश्च 

द्यो यथाक्रमः पारः दछपारः पाराप्रारमतुत्तसाम्भ 

खत्तमाम्भ दति परिभाषिता इति। कञ्चित् त्विनां 

कारिकामन्यथा व्याख्यातवान् । तद्यथा विवेकसा्ता- 

त्कारोाऽपि प्रजनिषरिष्णाम रवेत्यलं ध्यानाभ्यासेनेत्येवः 

इष्टा या ध्यानादिनिचत्तौ दिः सा प्रत्याख्या | 

परतरज्योपादानेमैव मोचो भविष्यति किं ध्यानादिनेति या 

ठि; सोपादानाख्या। जतसन्नाखख्यायि कालेनेव 

भोच्लो भरविष्यत्यलसद्गेनेति या बुः सा कालाख्या) 

भाम्यदिव मोच्ो भरिष्यति न मोच्चशास्त्ोक्तसाधनेरोव' 

कृतके या दुष्टः खा भाग्याख्छे्या{दरथं इति तच । 

तद्याख्याततुटो नामभाव न्नानाद्यदङ तत्वेनाशक्रिपरि- 

भाषानो चिद्ादिति'? | 

वष-क्त्तंरि क्तिच् । ५गोययादिषु णोड्शछ भावष 

मध्ये सादमेदे। कुलदेवताशब्दे २११. * दशयरम् । 

६ नन्तदेवपत्याञ्च । ““च्नन्तपललो वषटिञ्च पूजिता 

वेन्द्ितिाऽभवत् | यया 

लोकाच सषैतः" देवोभा० । “धया देवो सवभूतेष ठि 

ख्परेण संस्विता"' देवीमा हा० । “आचारदोव ख(धृना- 

मात्मनस्तुटरेव च” मनुः । 

तुष्टिभत् लि° दिरक्तग्रख मदप् । सोषयुक्त । स्तिया 
ख्गेष् । रेडयसेनात्जे कसभ्वातरि पु° “कषः चनामा 

न्यय्ोधः कङ्कः शड्: इखस्तया । राद्पालोऽय 

खटिञ्च त्टिमाचुखरसेनजाः" साग, €।२४।१४ | 

विनि न सन्तुष्टाः श्वे 

तुष्टु ४० दष-बा, ठक् । क्स्म शन्द्च० । 

तुश्य इ" ठ्-कत्तरि क्यप् । १हादेगे ठटितटशन्द दथ्वम् 

तुस ध्वनौ भवार परण सकण सेट.। तोषति तोरीत्। 

ठतोस । 1 
तुस इ" तष्+षो० । ते घान्यत्वचि रमानाथः । 

तस्त न° ठख-क्त बा° इडभावः। ररेणौ अमरे दुस्त त्यत्र 

४ स्ते ति पाड मत्वा सारदन्द््या' व्याख्यातम् । 

तुद हने बभे भ्व पर, सकः सेद् | तोति । इरित् 

तुहत् अतोहोत् । । ठतोह। 

तुह(हा)र पुण्वह-बा करन् कारन वा| कुमारपारिषद्- 

मेदे । “तहर ठडारञ्च चित्रदेवञ्च वौय्ंवान्” भा 

{ ३३२९ | 

स ४६ दर | कुमारपारिषदोक्तौ । 
लृदिन नर ठद्यतेऽनेन ठह-इनन् खव । १दभे अनरः 

१०८ वा० माग ७ ८३६ 

तृण 

२चन्द्रतेजसि ̀  उञ््वर० “ट णान्तलग्नं सतु{ हने: पतद्भिः" 

ऋतुस° “सान्द्र स्तड्हिनान्तरितः” प्रबोधच, | 

तुहिनकर प" ठह्हिनं करोऽख | चन्द्रे तुह्हिनांशुप्र्टत- 

योऽष्यल्र ।दकपूरे च । 

तदिनां तैल न° त. । कप रतैजे राजनि ° । 

तुहिनाचल एु* ६त०। हिमालवे तुष्हिनाद्विपरष्टतयोऽप्यव् । 

त॒इण्ड प° द्वश दानवमेदे। श्वसोवञ खन्छयचच 
ठडखण्डञ्च महाबलः | एकपारेकचक्रञ्च पिर्पा्तमनो- 

दसो । निचन्द्रच निकुमच कुपटः कपटस्तथा । शरभः 

शलभद्ंव द्र्य चन्द्रमसौ तथा| एते ख्याता टनो- 

बै दानवाः परिकोत्तिताः'” भा चार ६५ चर | 
श्टतरदुषुतरमेदे “नन्दको बाह्शालो च वु्धरण्डो विक - 
टस्तया" १८६ =° । 

तड अनादरे भ्वा° पर सकण सेट.। दडयति चदङोत् । 

उत्ड । ऋदित् । चच अत॒ढड्त् त । 
तूण सङ्खोचे खद्* च॒रा० उभ° सङ रेट._। णयति ते। 

खबुद्णत् त | 

तूण स्धोचे चण उभनसक्मेट । द्वखणयति ते खटठुषत् त ! 

तूण पूरे च॒ चखा° सकर सेट. । द्यते, अदत॒णत् त.। 

तू ष ष्यते पूव्यंते वाणेः दख--पूरणे कमं {ख चल् । 
दषधो बाशाधारे अमरः. | 

तूणक न° ^ भवेदिदं रजौ रजौ ततञच रः” ° र* 
टौकोक्षे पञ्चादथाचरपाद्के शन्दोभेरे । 

तूणधार इ९ षं धारयति धारि-अख चप स | दखधा- 

रिखि धादष्को । अद्या नियुक्तत्वात् “अखि नियुक्त "पा 

न आद्य् दातम् | किन्तु तत्षएरुषसखरः | ; 
तूणव एष्ढयस्तद्कारो.स्तद्च केशान्व द्वयं तदाकारं वाति 

वा-क वा | द्रुणाकारे वाद्यभेदे | ““सेषा वाम् वनस्- 

तिष वदति या इन्दुभौ या त.णवे या वीषायासू* त° 

स ६।१।४।१॥. “वीणावादं क्रोधाय त्.खवश्पममवरस्सर-. 

राय यजु १९१९. । ““त.खवं -बाद्यभेद् धमति तथा- 

भृतम्” बेद्री* । “बोणावबरादं पाणिनः तुणश्ध्म ता- 

च॒त्ताथानन्द्ाय?' यजु, १०।२० । < 

तूणवत् लि तन.ख-अ्ल्थे मष् मद वः । १त्.णचुक्ते 
धाहव्क “सायुधा बद्गनिच्ि यास्त वन्तः - संमागणाः" 
भा० वर € । ठन् | त॒खिङ् इनि तखित् तवरा 

लि° इन्यनसख [स्यां ङगेष् । तखित् । नन्द्श्कि इ. 

राज्ञनि° | 



त्प 
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तूणी स्लो तखयरते पूवयंते थरः त ख-पूरखे घञ गौरा 

ङगेष् । ! इषो र्ते रनोल्धा अन्द्ाधेचि० । ४तचय 
सती टाप् अन्द्ाथेचि" |- 

तूणीक ए. त खोव कायति कै-क | गण्द्ष्खि राजनि | 

तूशौर इ° त शपते पूरे थरः ल. ख-पूरखे वा० रर् । 
ते इषधौ अमरः । 

तूतक न ठल्य+टणो* । त्ये (ठ सिवा) श्रव च° । 
तूतुजान ४* ठलि-बे कानच् तजा श्भ्वाखदोधंः बा. 

नोपः। ।चखिपे भिवख्ट् र्षंभाखे च तजधातौ 

श्यम् । 

तूतुजि स्रौ ठजि-च्छे दाने वा करि दित्वे तजा० अभ्यास 

दोषः नलोषः। शिप्रे निषणट् : र्दातरि च। 
“जन्ेऽन् ठजि' चित्त ठजिरथिन्त्" , ऋ° ७।९८।९ । 
^ व॒जिदौता” भा । 

वृतुज्यमानास एण्दजि-वले क्ख शानच दत्वम् चभ्यास- 
दोषैः बा नलोपः तथाभूतः आसति दोष्यते अख- 

दोप्नौ खच् कनां । छिपे निषणश्ट्,ः। 
ठूतुम लि° तुज-अच् दित्वे अभ्याखदोषेः एषो° । शत्यो 

साधवः “सवना त तमा कके?” ऋ १,।५०।५ । “रता 

विच्वा खवना वेला शमे" ऋ०।१०।५०६। ^त तमा त् 
च्णनिःः भार | 

तूद ४* ठद-षञर्थे कन्पणि क एषो०।१त् बडे राजनि०। 

अखश्चल्याकारे (पाशं पिप्य) ख्याते ठक्ते भावप्र* ८^^तद्ं 

पक शुर स्तन्धि हिमं पित्तानिलापहम् । तदेवामं छम- 
धुर संशेभि रक्तपितत्त्” । 

सूदी की रेषमेदे । सदौ अभिजनोऽख दक् । सौरेव पिला- 
दिकरेख त दौदेशवासिनि लि. 

तूषर इ* श्ङ्ग होने १पथौ । सियो टाप्। तख शङ् 
गेनत्वक्षारणं यथा 

तासान्वेव वाऽन वन्नासामहा रएवेमौ दादौ मासौ 
शं संपत्यरभापयानेति तासां दादश माश्च इदङ्गाणि 

परावक्त॑न्त ताः सर्वमनच्नाद्यमाम वस्ता एतस्त परास्त खानता 
श्वन् हाद्शमासः प्रेरते संव" हिता अच्चद्यभाभ्र वन् 

लाख्डय°त्रा०४।१।२। “वशब्दो वैल णद्योतनाथः,ताखां- 
गवां सध्ये काञिदन्,वन् किभिष्यष्यते, यौ हादथौ हाद्- 

शसं ख्वापूरकातेव णिष्टानेकादशदाद्थौ माषौ इ्मौ आ- 

सामा एवं अतुषायेवं शसुषायं प्रारब्ध ̀  संवतृसरसाध्यः 

अभापयानेति व्यवर्हिताश्चेति समित्य व्यवह्हितेन 

{ ३३४० } तुरौ 

सम्बन्धः, तासां गवां जातानि उटङ्गाखि दादश भाःचु 

मारेष पूरणेथ॒ प्रावत्तन्त प्रापतन् द्थभिमांसेः श्टङ्पा्चि- 

ख्ख पफले सिद्धेऽपि एनरचद्धयः यतो मासद्यमन्वतिष्ठन् 

शतो जातानासपि श्टङ्गाणां एनः पतननमित्यभिप्रायः, 

तथा चेतरेयकम् “अथ समापयिषदरामः संबल्मरमित्यासत 
तासामचद्धया शङ्गा परावत्तन्तेति" । रएताच्तु परा 
पतिताः पतितश्टङ्गाः गवः स्तत्. भवमन्नाद्यमद- 

मोयभन्न' प्राभवन् ता गावस्त पराः द ङ्गहोनाः दण्दन्ते 

तद्ात्ताः शर्पान् हाद्य भासौ माखान् प्रेरते प्रगच्छन्ति 

श्र गतौ शोतवातातपेष सेद् पुष्टाङ्गा एव यथायथं 

गच्छन्ति श्टङ्किखि भह्हिषादयस्तु शशा भवन्ति, तसा 

दिष्, क्र क्मादित्याइ हि यद्चात्ता गावः सवैमन्नाद्य- 

माप््बन् तात् सतस् ए्ाङ्खय भवन्ति तथा चैतरे- 

यकम् ऊं लमसमन्वत तख्ाडु ताः समू तान्रखत्ति्- 

न्नीति" भा० । “प्राजापत्यां सप्रदश शपरासत॒षरान् 

व्तान्” कात्या" चरौ" १५।२।१९ “अश्च परो गौं 
गस्ते प्राजापव्याः"यजु* ।२४।१ । 

तूबर इद्त सौ° ठ+किष् ल् बुध्या अच्च क । 
त पर+-षषौ° पल बो दो ।१त्.परे कालेऽजातण्दक्घ पथौ 

रकालेऽजातप्मश्के एरुषे शव्यक्त रुषे च ““जड्ि 
तूवरक चिप्र कंस्य बलमादधत्?” भा° दरो १९१अ० 

“तञ्च त.वरकं बालं बह्धाथिनभविद्यक्षम्" भाज ख» 

१५९. च ° । रकषाये रे ए* रेतहति विर । भच्याद्क्यो 

 ५सौराद्रद्त्तिकायां स्त्री गौरा छेष । 

तू न° तोव+षषो* | {जले निकष; । तु.-भावे 

शस्मन किप् तां याति या--कवा। रेचिप्र न “हेव 

इरिभिर्यां ह तयम्” ऋ २।४१।१९ “तयं चिपरमू" 

भा० । श्चिप्रतायुक्तो लि०।शद्रिा ते भन्द्नि इनदर ! 

तान्?" ऋ० १०२८२ । ^त् यानविदन्वितानू* भा० | 

तूर डिसे, सङ कगे अकर दिवा आकः" द् । तुर्वि, 
अत्रिष्ट। कतरे । 

तूर् लि* ठरः-कत्तं रि किप् ।१बेगबुक्त । भामे सज्य किष 4 
श्वेगे स्त्री ८पूर्भिमयेन विहितिभिरदृग्धत मिः" भार २। 

७।श८ “अद्यत भिः अलच्छवेगाभिः"” चरौधरः । 

तूर मन्ठर्यंते ताद्यते सखभार्तेन - द्रष्ये कमणि क | 
श्वा्यभेदे (सानाड्) हेमच० | र्ताङलाने पटादौ 

शब्द् यचि | [ धृस्तुरे भावप्र° ॥ 

तूरी स्तौ त्रं तदाकारोऽख्यद्धाः खच् गौरा. छीष् । 



तल 
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६.३ न° त्वर-स्वमे भावे क्त पच्चे इडभावः ऊद तख नः| 

श्प क्तेरि क्त । र्त्वरायुक्त विरखनरः। ““खभ्या- 

जतोऽभ्यागतद्धखेतयकान्” सावः | ^“चथेभानौयतां 

तेः पू चन्द्रनिभानने !”| पानि खथ वर्णानि सौद्- 

न्त्याकश्यलो चने !`› उद्भटः 

तूच न° न् मच् ते अश-अच् । १८दबे । | 

दो इषया शथ' न गिरेरधि"” ऋ ८।२२।९ ¡ “त थाच 

खदक' भवति दख मन्न ते निरू° भा०। 

तूरिं युत्वर-नि नि ऊट । १मन खि उच्वलदन्तः चब्द्कल- 

दुमे भला्ैतोक्तिः नकारस्याने लकारभ्वमात् । भगे- 

नि | र्त्वरायां, हेमच° | 

चिमे निवरट्, : । ५ तदति ति° । 

जरितः त् र्यं घेः” ऋ° ३।५२।५ । “त मयं चैः स्वरित 
गनाः" भं “विगाहं तचिं तविषोभिराष्टतस्'*कर 

९।३।५ | «त चि" च्िप्रगाभिनम्* भा० | 

तूते न° खर--क् ऊट् जेदेन तस्य मः {चिरं “थद चिप्र 

तन्तत्तमथ यत् च्िप्राव् चेपौयस्ततूप्रत त्त सू" चत° नार 

“प्र बततस्लोता 

६।९।२।९ । 

तूच न° तार्यते ताख्यरते त र--यत् । वाद्यमेदे ““होगावखाने 

छतत् यं नाद्ः" सत्ए" ठलापुरषदानविधौ “तन भृङ्ञा 

धुनः कि्चितेत् यं घोषः प्रित” अतुः | एतत्परख 

सानम्ध गिरिमद्या० न शत्वम् त॒ खं सानम् “बत् यं 
ननां छपयाम्बभवः" कुमार | 

तूं खण्ड इ० &त° । वाद्यभेदे उगदुवादयो हारा० 1 

तूं न°दवे चच्- रेफ पूवीखो दीर्धः । चिप्र तष्य “त्व 

वाण्यो गत्तंव्स्तमः" ऋ !*।६१२। «त य वाखसत ख 

ममनः” भार । “रक्चो अभ्निसुषं त् वं याणम्“ ऋ 

१।१७४।९ । [ऋ €।४२।१। 

तूरविं न° ठै.-षन् दीषेः। †चिप्रे ““वाडघानाय कवैये"" 

तूल पूरणे चुटार च्छक" सेट् । ढलयते अदत्त | 

तूल दयत्तापरिच्छेदे निष्कागने ज्वा पर° सकर" सेट. | 

तकति अतलोत् । ठत्.न । 
सूल मण त्.खयति परनि त् लते वातल -अच् । {सेव्याः 

चके आके मेद्° र्अच्रल्याकारे तदे उचो भावप्र 

त दशब्द् दश्म् । कापाँसादिवौलजाते(त ला) । ख्याते 
पदार्ये | “श्वेः दहति गङ्गास्भस्त लंराशिभिवानलः"प्रा* 

त^ अब्ययोभावेऽख ^“द्ुढतोरत् लेत्ादिना'” पाण्याद्यु- 

दा्चता च्परतखम् | ठत. लन्द्् परे ईगिकाशब्द्ख षहो 

[{ ११४१ ] 

शोके संशिपरसारे उचा. 

वृष्ण 

वृदे छलः । दभिकन्.लं च्च मौकात् चम् । “क्वं 
नु. खगेश स चिकाम् छपदीतिकां मञ्चिषा्पवावां दि 
तथा त् वों पटम् । ऊखणांमयानि वासांसि वतिभ्यो- 

$पि प्रदाषयेव्'” काशो 8 चख. 

तलक न बख-खार्येक। तले हेसच० | 

तूलकामुकं ग" नज स्फोटनाये काम् कम् । त लस्फोट- 

मा घथि (धुनखरः) त. लचापादयोऽ् शब्द च" | 
तूलनालि(लौ खी" त्जनिभ्विंता नालो । पिक्जिकायाम् 

(श्न) खाये क । अनवाय स्त्री निका । 
तूलपिचु घु" पिच-मद्ने कन् त्लप्रधानः पिचचः। तल 

दे (वारगाङ) भरतः । [राजनि°] 
तूलहच्च ° तूलसाधनं इचः शाक्त. शालभलिडचचे। 

तूलथकंरा स्नोत लख्य शकरेव । कापांसवीजे रत्रार । 

तलसेवन न° त° । त्. नरबकततं ने (काटनाकाटा) श्ट्- 

भारम् लसेचनेति चमध्यपाढः प्रमादिङः। 

तूलि(लौ) खो त्न-प्न् वा ष् । चित्रसाधने खनाम- , 
ख्याते पदार्थे सिर कौर | 

तूलिका स्रोतलौ सायं क । शनीर्यां श्वत्तौ च शब्द्र, 

त् लोशब्द्गचें रेलेष्क्रूचिंकायां ४वोरण्ादिशलाकायाम् । 
५आवत्तिं तद्वर्यादेद्रंवाधारपानरभेदे(चि), त ल अखतयख्य 

ढत् कापि अत द्वम् । ६(तोधक्) शण्थामेे त, लशबदे 
उदा" | “उन्दौलित त. लिक्येव वित्रस्"ङञमा०। “तलिका 

कथिता लेखनिका न श्ययोः? शिनः । 
पूरितशव्या च त.कशय्ये त्यथः | 

तूलिनी खौ त् जोऽसूयखा इनि ऊष । भाल्मलोटच् 
भावप । रलच्छाणाकन्दे राजनि° । \त् लयुक्तं लि” 
स्तयां डप् त् लिफला । [रन्नमा० } 

तूलिफला स्तौ तलि तज्वत् फलं याः । श्ाल्मलौटके 
तुवर इ" सौग्ठ--बा° वरच दौचैशच | १त् परशब्द कषाये 

रसे श्चसरः। ९तहति लि मरः । 

तुबरिका स्तौ रौर त -बार वरच् दीधः संन्नायां कन् कापि 
ऋत इत्वम् | १अराढक्याम् (अरहर) रसौ रादुखन्ति- 
कायाच भरतः। [ कायाञ्च (फिट्क्िरि) भरतः | 

तुवरी चली त.वर+गोराग्डष् ।१अाढक्याम् र सौराषकटन्त- 
वटौ भ्वार परण्कन्सेट् । लूषति श्तषीत् | ठतघ | 

तूष्णींशीलः नि° त्यौ थोलं यद्ध । {मौनावलम्िनि | 

त~ 
१ 

तूष्णीकं लि गुर्वीं भोलं यद्ध शोरेऽ्ये कन भलोप्ब |, 
भौनावशभ्विनि अभरः। 



दच 

तृष्णोकाम् अव्य" वन्णोम्+अङ्चप्रकरये त.श्णोमः काम् 

वक्तव्यः" वा्तिं° काम् मित्त्वादन्यादचः परः | तष्णीं 

शब्दार्ये । “तुष्णीकामास्ते? 'सिन्कौर | 

तृष्णीङकद्ग अव्य° त.ष्णों गङ्गा यल ““सन्यपदाये च संज्ना- 

याम्" पा० ब्धव्रोहार्थे अव्ययीर | रदेशमेदे } “अपां 

दं च पण्टाख्य' श्टगुतङ्ख च पवेतम् । त.्णोगङ् 

च कौन्तेय ! सामात्यः सप्ष्य.श'" भाग्य १२५अन। 
न व्णोङ्कन्ग दूत्यत सप्रम्या वा न अम । । 

तूशीम् अ्यन्तष बान्नोम् खरादि ।!मौने(चपकरा) अमरः. 
^यतृक्जि्चित् दश वांश सच्िधौ प्रे ्तते धनो। भुज्य. 

मानं परोसतर्णीँन सं तह्ग्ध्महति' मलः “परवा 

कोत्तयं मानष तष्ोमास्ते पराडःटखः*ना"या०१०३अ। 
वृण्ड शन्ट् उपपदे “त॒ व्णोभि भुवःण््खाण्छलौ तरणः 

भूय त्धों भावम् ।^८तव्णौँभूय भयादासान्चक्रिरे खगप- 

क्िखः"भट्टिः) क्च दृति'"पाश्वा समासाभावेत्ष्णों भूत्वा । 

त.च्णीश्चाव ए० त.च्णोम्+भ्-व । नु.च्ोम््ने मौ नइ 
सबने खनिमिषनयननिरोक्षपे तष्णीँभावादयस्वः''सार 

द° ““लब्णौँ भावेऽपि विज्नोयं न चेद्धवति कारणम्” भा 

शा०१०३अ० । 

तूस्त न° दश-बा तन् दच्च । रेणौ । र्जटायाञ्च मेदि" 

रेपापे ४ च्छ च शब्द् च० । 

वि तस्त-चिच्। ढल, हनने । वितुस्लयति तृतः केश 

ष््यके जढीभृताः केशा इत्यन्ये पापभिल्यपरे सिञकौ । 
ठण् नण्डह्ि- भागे युट् । हिंसने । [वा तन्न प्राठः तत्रायं | 

ढक्षन् प्सतेने निचण्ट्,: रिकं व्यत पाठान्तरम् टका तिक्कति 

ठत्त गतौ भ्वार परभ्सकत° सेट.। तुच्चेति अत् च्चोत् ततु | 

ढक्त ए त्-अच | काश्ये इषौ तद्धापत्य' गगां° यज् | 

ताच्छयं गरू अररुषे विगमात् च ताच्यंशन्द् ग्यम् 

ढत्ताक एुणतुच्च-ञ्ाकत् । ऋषिभेदे ततोऽपरत्ये शिवा खण | 

ताच्ताक तदपल्ये । 

ठति एः तच्च-इन् | लसदोः पुतो ऋषिभेदे । “वभि 

लकि इषणा त्राषद् वम्” ऋ ८।२२। ७. “त्र॑सद् 

स्वं सद्यः एत तृक्छिभेतच्चाकम्'' भा । 
ढख न° तुष-क. एषो° | जातोफले । 

ढ(वुगोच न" तिसृ षाद्चां समाहारः निच्च चो यत वा | 
खचसमा° वा सख्परदारणस् ।१ससानदेवताकानां समान 

ऋन्द्स्कानाष्टचां लये २तदयुक्त अद्वाक््क्तादौ ति° । 

मक्तवाता तच जपेद्" देमाद्िश्राङकल्सः। ^“ वाओ्ोष- 
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धोरिति टचेवेषल्य,दपानवत्”” कात्या श्रौ १७।१।८। 

चछक्रपरत्वे न "(गायत्र तृचं दश न्योष ्द्यतेः" 

निर् १२।४० । वा संप्रसार्ाभाये तुपरचमघ्यत्र । 

वण भच्चे तना" उभ° सकष सेट् । णोति तर्योति ठणुते- 

तणषते । अतर्थोत् खनख्वि्ट । उदित् तच्ित्वा दण्ट । 

दण नर तुह-नक् हलोपञच । !नडादौ, खट (खड) | 
असरः | “तुथेन वात्येव तयाऽनुगस्यते" नेष° । “लव- 

वेह्त्णं नरः” माघः। तुखस्लायं शिवा अण्| 

ताथ तृ खजन्ये व्क षु <नताखौतार्पभयं नास्तीनि'" 

जगदोधः | तृखसम्यज्धिमाने त्रि° | घोषादि न्तर 

पदस्य तुशब्द पूमपदमाद्युद्ात्तम् 1 खात णजित्यादि | 

खमहा्न्र पाश्या" य। तृण्या तुणसमृ्े स्त्रो तत्न 

भवः। खत्करा° मत्वे क नड)° कुक्च । तुखकोय 

तुणभवे नि° | 

स्वद्स' तण कन् । तुक ्वल्मत्ये “क्रोणोष्वे तास्त.ण- 

- केनापि राजन् !"'भान्ब्ाश्य० खयै क| तन्ये । ` 

दणकणं ° तुखसिव कर्णऽखय करषिभेदे ततः शिवा 

अपन्यादौ अण् । ताके तद्गोनापल्ये | यस्काश्गहधष 

अणो लक् | तखक्थांतद्रो्ापल्येष बर व° | 

तणशकाण्ड न° तुखानां समहः दूव° करणडच | तु समृ 

तुण्डम् नर । तृलात कड् मम् । गन्धद्रव्यभेदे 

रा्नि° । “दृकहम" कटृष्णः कफपित्तविना- 

शनम् | वातथोकषपाकण्ड कुामदाषनाश्नम् | परमं 

भातरं रन्त, भिषग्भिः परिकोत्तिंतम्” राजनि 

ग् ष्या उक्ताः| 

तुणङुटो सत्री तुणाच्छादिता कटी थागत ! तुखाच्छादिते 

ग्ड तिक° | तुणाक्टीरादयोऽष्यत्र (कृ वर) । 

तुणङ्र् पुर तृणमयः कम्प : | तम्बा शब्द्मा० । 

तुणकेतु इन्तेषु केठरिव श्रोत्वात् छषसारत्वाद् बा | ¶वंश- 

ष्च, र्ता, तुणट्रूमतुणध्वजावष्यन् । रालनिर | 

खाये क| तन्नायं। 

तुणगण्ड ए" ठृणभिष गर्डोऽख । उिद्गटं (उ िड-ड़ा) 

कीटभेदे मेदि° । [र्तुण्जलौकायाञ्च। 

तुणगोधा स्तौ तृणजिव गोधा । शगोधालकलासे भेदि 

तुणगौर न° तृणमिव गौर' एतस् | वृ राजनि०। 

तुणग्रन्यि स्तौ तृखभिव सन्विरख । स्वयं जोवन्त्यास् राज 

तृणग्राहिन् इ तुषं च्टद्भाति सह--खिनि ६त० नौलमणणै 

राजनि । 



तुए 

तृणचर इ. तृणेषु चरति गोमेदमणौ 

रतृषचारिमाने त्रि° । 

ढणजम्भन् लि* तृणं जम्भो भन्षग्रमद्य तुखभिव जम्भोद्- 

न्तोऽख् “जन्भा हरित तु खसो तेभ्यः" पा° कतसमासान्तः 

नि०। तुखभन्लके तुणतल्यदन्तयुक्ते च । शब्द्कलदर् मे च्द्- 

न्नोक्तिः प्रासादिकी प° ० नान्ततयेव निपातनात् । 

तणजलायुका सत्री तृखाकारा तृण्जाता वा जनाय॒का 

जलौकाभेदे । 

गत्वात्मानशपसं हरत्य वभमेवायं पुरूष ददं शरीरः निद 

चरा 

चर--अच् । 

“तद्यथा तुणजलायूङ्ना तुणख्चान्न' 

त्याविद्यां गसयिल्ात्मानखपसंहरति"” शत° 

१४।७.२।४। तुय जन्काद्योऽप्यव स्तनौ यया तु खजल्केयं 

नापयात्यपयाति च'' भाग° ४।२६।७६। 

तणजलो कान्याय वख्जलौकायाः यथा अपरदेगस्योगान- 

न्तर पूैदेथवियोगस्तत च्य जोवखापरदेहसयोगेन पूवे- 

देहपरित्याग्धपे न्याये । स च नेयायिकानां तुयजन- 

यक्षाशब्दे द्थित्त्या कलितः । तदेवन्डतः चान्मार 

चखाशङ्कय तन््लशुतेरन्याथत्वं प्रदथयरं दयित्वा छा° च 

पञ्चाग्निविद्युक्तो्तेः चछन्यविघ एव संसरणप्रकार उक्रः। 

यथा ५“नन्वन्या तिः तुखजलौ कायत् पू्वरेषं न खञ्चति 

याश्च देडान्तरमाक्रमतीति दशेयति । इति । तद्यवा 

वु णजलायुकेति,  ( त, णजलायृकाकैदे दधिना ) 

तना्वप् परिबेष्टितचयेव ज्ञोवस्य कर्मोपस्या पितप्रतिपन्त- 

व्यदेङविषयभावनादौर्चौनावमात बुणजलूकयोपमोयत 

द्त्यविरोषः। णवं खद् क्त डेहान्तरप्रतिपसिप्रकारे 

सति याः पुरुषमतिप्रभवाः कलनाः” . द्य 

` मे न्ताः स्वां रखषानादतंव्याः खतिषिरोघाव्" । 

“मन्वे तद् हं वयक्खाऽद्धिः सगत प्याह हान्तरप्रा्ि- 

रित्ययुक्गम् । यथा तृणजलायूका 

पूेदुखं त्यजति तथा खीवो देडान्तर ग्टहोत्वा पूर्वदेहं 

सखजनीति खुरिविरोधा{दति शङ्कते मन्वेति इहेव 

कम्पा यत्तभाविदेह देोऽहमिल्यादिभावनया ग्टद्ोत्वा 

पूरे व्यजतोति खत्यथः । ऋतो न॒ विरोधः, इति 

समाधत्ते, तत्रापोति भावनायां दौषभावो माविटेह- 

विषयत्वम् । घटाकाशवडुपह्हितो जोवः खच्डोपाधि- 

गत्या लोक्षान्तर गच्छतीति पञ्चाग्निख्ु्य, त : प्रकारस्तहि- 

रोधादन्याः कल्यनाः' अनादतेव्या इत्यन्वयः?" 

लणजाति स्त्री व्मेव-जातिः। उलपादौ (खड) | 

तृणज्योतिस् न° वरु मध्वे ज्योतिः च्योतिश्रतः । राननौ 

८३७ 

{ २२४३ 1 

तुखान्तरं ग्टद्ोत्वा 

रल्ञप्र° | ` 

तृण 

प्रकाशवत्यां ज्योतिश्रतयां लतायाम्  शब्दा्ध॑चि०। 

तृणता सौ त खमिव तायते ताय-क्रिप् । श्घदभि तुद 

भावः तच्च | रतत्वं च मेदि°। 

तृख्दुम पुत् खमिव द्रमः ऋसारत्वात् । नारिकेले, रेताले, 

श्युवाके, ताल्यां, "५ केतक्यां, खजं रे, ७ह्िन्ताले, 

“फलसद्वं गभेते च डन्नालसष्डितास्त्रयः 

(तालनारिकेलयुवाकाः} खज रः केतङो तालो खज रो 

प्खजु याश्च । 

च्च ल्याद् माः" अमरः | 

तुणधान्य न° त्खमिव धान्यः अकटोतमद्वत्वात् शाक° त°। 

--श्नीवारे, अमरः रण्यामाकादौ च । 

तुणध्वज एुतृणेषट ध्वज दव ।१तालदक्ते र्वंशदक्त च श्चमरः 

तुणनिम्ब षु* तृखाक्ारः निम्बः। 

विक्त (शिराता) राजनि° | 

ढणप एु* वुखं पाति -पा क । गन्छरमेदे। “^बुगपरसत,णपः 

काण्णिं नन्द् खित्ररथस्तथा'?भा*आअ०१२२अ०। गन्वर्भतततै । 

टणपञ्चमूल न° तृखद्पाणां पञ्चानां मूलम् । कथेरुधररा- 

मवा्यककेटकाताक् पञ्चम्ले बे्यकम् । ` [राजनि° । 

तुखपत्रिका स्त्रो तृणस व पलमस््खाः ठन् । इक्तद्भीयां 

तुणपत्रौ स्तो तमिव पनरमखाः गौरा० ङोष । युण्डा- 
जिन्यां इाजनि° । 

तृणपदौ सलौ वुखोव पादोऽखाः अन्त्यलोपः इुम्धप° छपर 
पड्धावः | तु खदच्यलचुक्ताया लतायासर् |. 

नेपालनिम्डे किरात- 

| तुणपीड न° तृ ख्ोव पौड़ यत } बदधभेदे ' “तृणपोडं वथा- 

कामं पूणयोगं सषटिकम् । एवमादोगि युद्धानि प्रङ्ञगन्तौ 

पटस्सरम्” भा० सर २२० | 

तलणपुष्य म° वुण्ात -एुष्यम् । तुणक्ञह्.मे {£गन्दरव्यभेरे 

राजनि०। तमिव पुष्ममखाः; डोप । २सिन्द्रपुष्मौ श्त 

स्रौ राजनि [खा्थे क। तुणएुलिकाऽप्यत् स्त्री मेदि। 

। तृणपुलो सत्री त यगनिभिता ली । चद्चायां (चाच) हारा० 

तणमणि ४० तण्राह्को भणिः शा त° | तखम्राश्हिर्ि 

सणिमेदे हारा०। 

तृणमन्क्ण ४० परतिसुषि (जामिन्) ̀  लिक्षा 

तुणमय त्रि तृखख्ध विकारः शरा० ` मयट. | तुशविकरारे 

(ङ्यौत् तृ यमयं चापं शयीत -गशायिकामू" भा" 

छा० १४५ ° । श्यां डप् । [तालदच्ते अमरः । 

तुणराज ° तु राजते राज--अच ६त° टच समाशा । 

तुणवल्वजा स्तौ तुण्पा. वल्वजा । वस्वजायां राजनि° 1 

 तुणविन्दु ऋषिभेदे “'जयद्रयेन पापेन यत् नव्या कंधिवा' 



ट्ण 

वने । यातेष् गयाञ्चव तृणविन्दौरथाचमम्" भा० 

श० ६२अ० ।“त्'विन्द् प्रसादाच ष्वैम्यस्य च महात्मनः'' 

भार वि° १९ अ०। द्रौ पदौभाश्मे श्यख तृणविन्दो- 

रतज्ञया"" भा. बर २६१ अ | ^“चरतः किल दुर 
लपः तृणबिन्दोः प्रतिशद्कितः एरा'” रः । 

तृण विन्द्सरः ६त० तणपिन्टोः ऋषेः सरोष्धपे तोये तत्- 

स्यानं भारते उक्त यथा "मरूभमेः; शिरः स्थानं तख 

विन्द सरः प्रति भाग्द्ः २५७ अ । 

तणवीज न° दतर | श्यामाके चान्यः रलम । 

ढर.शौत न" तृष शोतम् । !कत्त. णे गन्धतखे रत्रसा० । 

२्जलपिष्मच्यां सन्नी राजनि° | 

ठखशुन्य न°! द खभिव न्यः फलरह्हितम् । केतकोपष्ये म~ 

ज्गिकायाच्च मेदि° तयोः फलरड्हितत्वात्तथास्वम् । खेन 

न्यम् | ररत निर | । 

ठणशूलौ खलो टं नमिव नोच्छाय' यच्छाः गौ राजछोष् । 
चरस्यास्त, खनल्या च सिन्वुवारख्य यानि च" 

(पुष्पा) चद्ध° 

तृणशोषक इ सतौ टणमपि शोषयति एषः -चिच.-खण् डप 
स | राणिमत्सपभेदे। अद्हिशब्टे ५८! एं दण्यम् 

तृणभौण्डिका स््लो दशेष शौख्डिका। लचुकेतकोडचे । 

पारस्कर निच, : ॥ 

तृशषटपद् इ टथिव ष्ट्षद्ः । (बोलना) वरो 

तणसारा लौ ठणखछेव सारोऽखाः । ¶कदल्ाम् इारा० 1 

 तश्याः सपथाऽसारत्वात्तथ।त्वस् । 

तृणसिं्ध ए" दखे-षिंह षव । कुटारे न्द्ायैकर । . 

लतानेदे | ̂  

तृणसोमाङ्गिरस् ए. दकि्दिकर्छते धमेराजस्य ऋत्विग्मेदे 

“उन्द् चः परख खव ख्यानं यच धीयं वान् | उद्व्य 
चो ङ्ख बाह तणसोभाङ्गिराश्तथा | 

पुत्रस्तथाऽगस्त्यः धम्प्रराजसिंजः शप्र 

ट्क्तिां {द्िमाश्थिताः.. भार खलु १५०. ख०। ` 

तृणस्कन्द दणि स्लोन्द्ति स्कान्द्-खच। दणवद्चलन- 

स्वभावे “तृस्कन्दश्ध र विशः "ऋ, १।१७.२।९। 

प्रतापवान्. ] 

ठण दम्यं एनन्तशव्यापरो इभ्य : 1 तृशब्याक्ने ह्ये" ङारा० 

ढकांङ्धिप इण्तखद्पोऽद्िपः। भन्यानवृे रालनि° + 

ठणाग्नि ए" तृख्लातोऽग्निः शार तर तार्के-यङ्खो लिका०। 

“त्राद्मयस्तनघोयानस्त, चषाम्निरिव शाम्यति" महः । 
ठणाच्ञन ए तुर्णासवाञ्जनः। रकलासे विका'। 

ठणाटवी क्ली ठखप्रचराटवो । नृखभवे वने हेभ° । 

[ २३४४ ] 

{द्धिरा० ।. 

निलावरूणयोः । 

ठती 

ठणाव्य न° चेष खादम् । पर्सजाति लखे राजनि | 

ठणादि ए* चदर्यौः शप्राथयनि भिन्ते थब्दगखं सख च गणः 
पार गर स, उक्तो यथा 

त, नड, सल, वन, पं व्यं, वरा. विल, पुल 

फल, अजं न, अशं, छव, वल, चरस, वतत,” । 

दणाम्त्न न" तेष अच्छम् । | तृ णजलवण्े राजनि. । 

ठढणारणिन्धाय इ. तुण्खारणे्च वद्िजनने यथा परस्यर- 
निरपेचतया कारखत्वेय' खानन्लय ख कारणता चके 

न्यायभेद | । 

ढणावत्तं एुणतणमावर्तेयति श्चमयति खा+-दत-जिच् -खच । 

श्वात्याद््पे वातम् डे(वखां ) र तदच्जनभ्वामके रभेदे पु 

तृणा न्तु खेषु अद्धगिष र क्तत्वात् । तृकङ् ने राजनि» 
तशेच्ु ए* तृखमिचूरिष मधुररसत्त्वात्। वह्ञजायां राजनि०। 

तुखेन्द्र ए तृ्णञिन्द्र भ्व | तशराजञे ताले टचे । ““हलो- 

बख इति ख्याते भविष्यति धराधरः | {बिचिरास्तख 

देद्य -शातकरम्भमयोद् भः । ध्वजसखोन्दरो देव्य भवि-. 

ष्यति रथाच्रितः" भा. श्चा" १४७ अर | 

तृणो्तम ए* तुषु छकूमः ! <चध्ले तुखे राजनिर। 
तृणोद्धव' पुर तृखेषद्धवति उइ+भ्-च | श्नीवारे धान्यमेे व 

राजनिर | स्त,णजातेि बद्धौ च रतचञ्जातमाने नरि°। 

तृखोलका लौ लृण्जाला उल्का । वृषजायाञ्सूकायाम् 
^“ {डि तापयितु' शक्य सागराम्भन्त, ोल्कया "तोर 

“तु खोलकया न्ञायते जातद्छ्प" -इत्तेन भद्रो व्यवद्धारेण 

साधुः"" भार ० ९४अ । (षर) | हेमच° । 
कणौकस्न° तुखनिभितभोकः | तृनिर्भिंते ण्डे (खेर 

ठणौषध न° तृात्मकमौषधम्। एलवालुका्ठये गन्बदरव्ये 
शब्द् च । 

ठ्ण्या शनी तृशानां ९ सण पाशा०््य। तु्समृहे | 

तृतीय लिग््रयाणां पूरवः ि+-तोयलः संप्रसारथद्चः जयाथ 
पूरणे । ५“वागदण्डः प्रथमं कुययीत्. धिगपरुडः. तदनन्न- ` 

रम् । ततीयं घनदख्ड तु वघददमतःपरम् “ठः ` 
प्रथमतः पिर" निर्वपेत् एनिकदधेतेः 1 -दितीयन्तु पिव 

स्तखास्त तोयं तत्मिहः ण्विः. मतः ॥ 

ततीयक ए* ततीवेऽ्कि भवः रोगः कन । जृजीयेदनभषे 

ज्वरमेदे ख च 'दनमेकमतिक्र्य~यो. भनित् श रतो 

यकः" इत्यक्तलक्चणः । “वाताधिकलवात्-प्ब्दन्ति क्वा 

स्त तीयक्ञ्चायि चतयक्षद्च'" दतः | 

ठतोयप्रक्ञति खली तृतोया प्रशतिः पकारः) छोषण 

॥ 

\ 



ठती 

पच्या तुतोवे प्रजञारे गपु सके अमरः | 

परजञतिरिति व्यस्तः पदं समस्तत्वं तुतोयप्रज्ञतिरित्योव 

स्यात् व्यस्तपाढं ददा शन्द्कलसटरमे तृतोयाप्रकतिशब्द्क- 

द्यनं प्रामादिकम् | 

तुतौवगुगपय्येय पु° तृतीयख जुग हापरद्पख पवययः 

परिवर्त यत्र काले इापरयुगख परिवत्ताधारे कलिसन्ध- 

खपे काले “द्वापरे समलप्राप्ने तुनोयबुगपव्यवे" भाग 

१।४।१५ छ्ो° । ईतः परः क्रि भविष्यतोति हापरे सन्देहे 

जाते इयथः तेन न विरोधः। 

तृतीयसवन न° यते सोमोऽसि त् कम्म °| कालल्ये सवन- 

ल्रयोपेताग्नि्ोमादेः तृतीये सवने। तहिघानादि 

ताण्डव ° ब्रा° १।६।१७ भाष्ये उक्त यवा 

«त. सोवसवनार म्भ मादित्य इना चरेत् | आवे सुशी- 

ता पञङ्गोः प्रचरत्यथ । सावितवैवदेवाख्यौ यौ 

पानीवतसह्ादू्खं" यन्नायन्नायसं- 

तत्र तृतौया- 

सौम्य चर्स्तथा । 

स्तवः । ऋग्निमारुतशच्त्र' ख्यात् ग्टद्भोयात् हारियो- 

जनम् | सभाप्र खवने पञ्चात् छुयाद्उष्टथं ततः | 

इ्याडदयनीवेिमनूषन्ध्यां यजेत गास् । देविक्रानिञ | 

पेहेवद्ववाख्चापि यज् प्यथ । उपोष्य बेदिमाम्ने यजि्टा- 
ग्निरोमसंस्ितिः”> “प्रातः सवने नोद्धः कमांखि” 

कात्या° चौ" ९।६।१८ “प्रातः सवने यान्य ध: कमा 
प्रौघोच्वार्ादीनि तान्यपि प्रथमख्रेशेव का्यांखि 

“न्द्र प्रातः सवने चरन्तीति" भाखान्तरात् । खतच्ा- 

ग्नोदम्नी ज्व रेव्यादयः प्रौषा खाच्रावणाद्यच्च प्रथमखरे- 

सखेव प्रयोज्याः” कको: । “स्येन माध्यन्दिनि” १९्* 

«माध्यन्दिनि सवने यानि कमांणि नोचे्यांनि चोद खान्य - 

भयान्यपि मध्यमेन खरेण का्ांखि शाखान्तरे तथा 

अवणात्"ककेः ।५उन्तमेन शे तीयसवने१२०छ्..८तृ तीयसवने 

यानि नोचे्यानि च मध्यमेन स्वरे प्रान्नवन्ति तानि 

सवाग्य त्तमेन ततोयेनव खरेण कायांखि तथेव शाला 

न्तरे तत्वात्" ककः | 

तृतीया श्लो, तुतीय+टा् | १चन्द्रमस्छढस् तृतोयकतला- 
क्रियायां २तदुपलच्िते कालयेदे च तत्र व्रतादिकालब्यव- ` 

स्यादि तिधिशन्द् १२६* ग्द्शितम् । जनदनच्नापेचया 

श्त.नीयद्ादभेक्ाकनचनद्छप विपन्तारायाञ्च । 
तृतीयाक्षत नि वृतोय+डाच्+ल-कत । शियः ले 

विषारल्ट चेनादौ । 

ढतौयाश्रम एन करां" । वानप्रसयातरभे | .““डभितववं 

[ ३२४५} ढ्मी 

ष्ट्रे विप्रो हितोयाद्ाच्रमात् परम् | बह्णीपलित्संयुक्त 

स्त, तोयन्तु समाश्रयेत्" संबत्तं सर । 

ठतौयिन् ति बृतीय+चस्यरयेः इनि । वुतीयभगाद्धं । 
सर्वे षामद्धिनो खख्यास्तदद्व.नाद्धिं नोऽपरे । वुतीयिन- 

स्तुतोयांथाचत्या शाञ्च पाद्नः"°मतुः । दचिखागोशत - 

विभगगे। 

ढत्छ् लि वुद्-बा क् । हके । “गव्या तृलम्थो अज, 

गन्य्, घा नन् ऋ०७] १८/७ । तृह्य्.भ्यो हिसकेभ्य"। भा० 

राज भिमेदे ““व्यानवख तुत्यवे गवम्" ऋ° ७।१८।१२। 

ततृद् राजिभेदम्" भार । 

ढद् हिंसायां भ्वा° पर्सकर सेट _। तहूं ति अतरदौत् वतहूं । 

द् अनादरे ₹०उभ-खक*केट् । तु यत्ति तृन्े । दरित् अत- 

प्रितहंनः। 

दति अवुदत् अतदिंट ! उदित् तदि ला-तुत््वा। ५भति' 

भड्िः “तख ज्लोको वधिरा 

४।२३।८ “तदं तरा विष्णु वाखेः 

शतुबलाद् नः» रिवं* ११४ अर | “सेहे कपीरयाश्ांख 

रिपोस्ततदट् शाख्िना'' “अतर्दीशविव लेन कुम्भरणेः 

उवङ्गमान्"भ ङ़ः । 

दिल लि तृद्-बारकिलच ।१ भेदके रेभिच्न च। “तृदिला 

अत॒दिलासः” ° -१०।९४।११। ^'त.द्ला भेदकाः 

खत.दिला अभिन्नाः "भा । 

तन्प(न्ब) प्रीणने ठु" पर, सक० शेट._। तृपति तुस्यति च- 

तृन्परत् अतुपोत् । ततृभ्ब ततप ।, 

ठन् फ(म्फ) परौषणने त° प* सक° रेट । तुफति तुम्कति 

अतम्फोत् अतफोत् वतसम्फ ततफ़ । 

दन् हसि त° प° सकणन्सेट क्तावेट। त्'हति लृदित् 

अत्इत् | तत् ˆ ततृ हदः तत'इहठः। 
प्रीणने खाग्परन्यवन्येढ । तप्रोति तर्पति । ततप । 

तृणद्धि वच्ताखाम्?" 

ततद्" कर 

| ठप खन्दौपने प्रोखने च वा चुरा० उभ० प्ते भ्वा° प्रर 

सकश्सेट | तपयातते तपतिद्यततपत्त छतीतुपत् त। 

अवरौ । ततं तल पिघ । 

ठेषं प्रोने दि्परण स॑क्नवेट इरित्। तुष्यति ऋतर्प्त् खना- 

एसीत्-खतां पलो त्-खतु पत् । ततप | 

द्रप पौखने तुः परण स्क° सेट | तृपति अतर्फीत् | 

तुपतृसोम" पाशि” ° २।११।१५ । 
टषत ए* त॒प। चन्द्रो उ्ादि°। [संदिप्रखा° ] 

पाना शो तुप--कानच् । १लतायाम् र्या० । 

दषल गश्कृप-कर्च्  १ङपछे प्रतर ।५अपां तसन्य ल, पलपर- 



ट्षा 

भरमा" ऋ०| १०।८८।५ । तुपलप्रभमां सावादिभिः चिप्र 

प्रहारी" भार | र्लिफलायाञ्च। 

ठ्ठ लि तुपः-क्त। †तुश्ियुक्तं । “नित्यः तुप्रा ब्डहेयच् 
रेवायन्नख धमं तः'” भागव ०५ ८अ०] “सखा गतिनाम्नयस्त प्रा 

छासनेन शतक्रतुः | पितरः पादशौचेन खिनच्नानेन ग्टद्हो 

”” एु° । 

ठति लि° तुप-क्तिन् । भोजनादिना चखाकाङ्धितानिडन्तौ 

““वार्षौणिसष्य मांसेन तश्वि्दशया्धिको'' मचः ,^"तश्चा- 

लमेषा चुधित्छ तृप्य °" रषुः। । 
ठसिमत् लिण्खा०खस््र्ये इनि तुप्रमनेन इटादि्द्नि वा। 

{तुश्धिबुक्त स्तयां डोप | २उदके निषण्ट्, : । 

ढर्, विर तुप~क््, । तुश्रिशोले । 

प्र एन्तप--रक । १ एरोडाशे उच्वलद्०। २तपके वि०^न यं 

शुक्रो न दुराशोने तुप्राः"० ८।२।५ ५^तुपरास्तपेकाः"मा 

शदः न° ततः अख हने खाल । त॒प्रालु तदसहने । “तृप्र 
इःखभिति माधवः" सिन्कौ° | ४८ते न° उणादि°। 

ट्फ परौणने ठद्!* पर० सक° रेट । तृफति अतफीत् । 

ततप । तृफतेरपि कलच् इवय चलद: । इगादासस्ु 

अयं सचादित्वश्वान्त्या तुम्कहोत्य दाजहार | तद्डिन्त्य' 

पा० छचादिमध्ये सुफधातोरहत्कौत्तं नात् उञ््वलदत्तेन 

तुफते रिति निदे थाञ्च । हचादय्च सिन्कौ०।५६२ दौ 

द्याः । तसम्कादिशन्दे दश्यः। 

ठफला खनो तफ-कलच् । लिफल्ायाम् उच््वलद्। 

दन्तो तफ । स्पेजातो उणादि । 

तम्फादि “वृनृफ नफ त.नृफ दनृकफ नृप युनृफ उनुफ 

 शनूफ'पा० धादपाटोक्चो धौठगणभेे । 

तष वष्णायां दिवरापरणखकरसेद त.षद्रति इरित् खत. षत् 

` ऋखतर्पत् । तते ।^त्, धित्वे वानिशं लाड पिबन्त सरितां 

पयः?" | ̀ मृच्छ वैवसरक्त' सत. घ्योभये भटाः” “रङ्गा 

मञ्योतिधरः चस्याः चता कपयोऽन् चन्” भङिः। 

ठ ष्(षा) स्री त.ष-सम्पशकिप् वा टाप् । ¶याकाङ्खावां २पि- 

पासायां कामकन्यायाञ्च शब्द्र०] ४लाङ्गलोटत्ते शब्द् चर 

कछोभो लनयते तषां त,चात्त इःखमाग्नोति" हितोप० | 

“शपा हि मे महतो तवां ््ात.ट्समाच्ितस् भा 

व्ा्च०५५ अन।५न हन्ति मण ककुलं तृषाङ्घलः” ऋतु. । 

तुषाभू स्तौ ईत त् व्छाधारे करोनि शब्द् च०त.चणाशब्दे चर- 

कषाकयं ज्ञोगनररूत्ष्यानत्व' इण्म्.। [(मौरी)स्त्रौ ग्द चर 

दषा न° तषां हन्ति इन-ड । {जके रमधुरिक्ायां 

यतिः 

{ ३३४६ ट्ष्णा 

तुषित लिन्त.षा जाताख तार^दूलच । शत्ष्यान्विते देम च, 
“त, धितान्याइवे भोक् ̀  ्पमांसानि वै ष्टगम्'' रिदं, 

६२अ० । [गन्दच. । 

तृषितोत्तरा सतौ त,धित उत्तरः यद्छाः। च्यशनपणयम् 

तुषु न" त॒-दर-वा चक् षो° । छिपे निच :। रहति 
लि स्त्रियाछदन्तयुणचलनत्वात् डगेष। ^त.ष्वोमल 

प्रसिति द्रूणानोऽस्तासि" ० 8।४।१ | “त.खिनि चिप्र- 
माम भरते स्वरतेवां निर् भा. | *त.घु यदन्ना 
त.घुणा” ° ४।७|११ | 

तृष्ट लि त.ष-क्तं बेटे वा इडभावः | †दाहलनके 
"ब.टमेत् कटु कभेतत्" ० १०।८५।१४ । "त. दाह- 
जनकम्" भा० | २ 

तष्टामाक्तलीर्ट दाइममयति गमयति चम णिच 
श्नद्याम् “ल, टाया प्रथसं यातवे" ऋ०१०।७१।६ । 
“तृष्टामया नद्या?? भा. । 

तुष्णज् लि तृष नलिक् । ¶ुब्धं चमरः । “असिञ्चन् त्सं 
गोतमाय तृष्णजे” ० १।८५।११ । 

ठष्णा स्लोतृषः म।किशच | शपिपासा्या, रलोभे, दख्प्राप्राभि- 

लाषे च श्मरः रोगभेदे । तच्चिदामादि मावप्र 
छक्र यथा 

“भय श्रमाभ्यां वलसङ्कयाहा द्धं" चितः पित्तविवङ्ध- 
मेख । पित्त' सवात" कुपित" नराणां सालुप्रपच्च' जमयेत् 
पिपासाम् । खोतःसपांवाहिषु दूषितेषु दोपैच तुट् सम्भ 
बतोह जन्तोः । तिक्ञः खटतास्ता चतला चतुर्धौँ चया- 

तथान्यामसहद्धवा च । मकतोद्धषा शप्रभिकेति तासां 
निबोध लिक्गान्यहपू्ेथस्तु'” । मशाष्णां चितः सस्या 

ए¶ सद्धित' पिन्त' ्षवात' पित्तषिवद्धं मैः कङ्स्तोष्णा दिभिः 

पितम् | भयश्रसाभ्यां बकृसङ्खयाइपवासारेखच चातः 

कपिलः । तद्दयं उदं ' प्रसरत तालुप्रपनच सत् पिपासां 
जभयेल् । म केवलं तालन्येव दूषिते ष्णा भवति 

किन्तु जलवाह््िस्तोतःखपि | आत माह । स्लोतः 

स्लित्यादि । नन्वत्र व्छयचनमदुक्तम् । यतो जलवहे 
हे स्लोतसी छन्छुतेनोक्तो । उच्यते । नयोरेषानेकप्रता- 

नयोगाच्न टोषः। खपांवाह्िष स्लोतःखिति जिद्धादे- 

रपय पचच्णम् 1 यत आह चरकः । "रसवाश्हिनोच 

धमन जिद्धाहृट्यगलतालूक्तो च । संशोष्य नृणां दे 
करुतस्त.व्णासतिवलौ वित्तामिलाविति"| स्ख यामाह 

तिस इत्यादि। त्ष्णायाः सामान्यं लक्षणमाह) 
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त्णा [ २२४७ । तृ 

«सततः य पिचेत्तोयं न तुप्चिमधिगच्छति। ख्द्धः 

काङ्कति तोयन्तु तं त.ष्णा तमादिशेत् । वातजायालच्- 

माद । त्तामाश्चता नारूतसम्भवायां तोद्स्तदा शङ 

शिरः चापि। ख्लोतोनिरोधो विरसञ्चवक्राः शोताभि- 

रद्भिश्च विषद्धिभमेति | शङ्कुशिरःघछ शङ्कोः शिरसि च। 

लोतो निरोधः। पित्तजामाह “मृच्छांच्रविद्दघविलाप- 

दारक्तच्षणत्वं प्रततञ्च शोषः। शोताभिनन्दो शुख- 

तिक्तता च पित्तात्भिकायां परिधृपनञ्च'' । विलापः प्रलापः 

प्रततञ्च शोषः ्यविरतञ्च शोधः । शोताभिनन्द्ः शौ- 

तेच्छा । परिधु पनं जषठाइूमनिगेम इव । कफजामाह् | 

“वास्मादरोधात् कफबहतेऽग्नौ त, ष्णा बलासेन भवेन्नरस्य 

निद्रायुरत्वः सधुराच्धता च तया तः शुष्यति चाति- 

माल्" । म्नौ जठराम्नौ । कफसंडते सकारण 

कुपितेन कफनोपरि्टादाच्छादिते । वास्यावरोधात् अग्ने - 

रुद्मावरोधात् | अवरुद्धानलोश्रणाम्ब वस्तो तःशोषणात् 

बलासेन कफेन नरस्य त.ष्णा भवेत् | तया तच्छया 

च्छद्तिः पौडडतिः शुष्यति कशो भेवति | च्षतजामाह | 

“चतस खक्शोखितनिगेमाम्थां त.च्णा चतर्थीं चतजा 

मता वु” । चतस्य शस्त्रादिचतयुक्तख । रुक पड़ा । च्षय- 

जामा | ^“रसच्चयाद् या चयसम्वा सा तयाभिभ्- 

नस्तु निशादिनेषु । पेपौयतेऽम्धः स खं न याति तां 

सन्धियातादिति केचिद्: | रसच्योक्तानि च नन्त 

स्थानि तस्धामशेमेख भिषग् व्यवस्य त् रसच्चयलक्षणानि 

खश्तेनोक्तानि “रसच्ये हृत्पीडा कम्मः भाषः शून्यता 

त.ब्एा चेति" । व्यवस्धेत् जानोयात् । अमजामाह । 

“तिदोषलिङ्गाससखद्धवा च च्छ्लनिषटोवनसाद्कनौंः 1 

भुक्ञोद्धवामा इ | ̂ “ ् िग्ध' तथाम्ह' लवण भृक्त वच्च 

खेवाद्च त.घां करोति” लवणञ्ति चकारात् कटु च| 

उपसगजामाह “च्तीणखरः प्रता दौनाननद्द्य- 

शुष्कगलतालुः | भवति खलु सोपसगांत् त.ष्णासा 

ओष्ण कष्टा" शोषिखौ धातुश्योधिखो। उपसर्मानाह। 

“ज्वरमोह चयः च्रासो बाधिव्य' काञ्च रव च | बाह 

॥ तद्युक्तायां अरिष्ट 
599. 
४ भि्मतजिह्धत्व सप्रौते तदुषद्रवा 

तश्चाह “ज्वरमोहचयकास्रासाद्युपद्शदेहिनाम् । 
सवासवतिप्रसक्तारोग कथानां वभमिप्रसक्तानाम् । चोरो 

पट्रवयुक्तास्तुष्णा मरणाय विन्न याः” । आदिशब्द्ादती- 

सारादीनां हणम् । अतिप्रसक्ताः निरन्तराः | घोरो- 

पट्रवदुक्राः श्तीव इखश्ोष्ाद्बुताः। 

त, ष्णाशब्द्स्य वरुलरो शब्देन इन्दे उभयपद प्रशतिखरः । 

ठष्णात्तय ए* ते, च्णायाः चयो यत्र । ¶था्तियुखे हेम च०। 

६त । रेपिपासानागे च| 

ढष्णारि ए" ६ैत° । पपठ राजनि° | रेतुष्णानाशके च| 
तृष्णालु नि त,न्णा+अन्तव्रधं खलु । त,ष्णायुक्गी | ५५त,- 

ष्ण लुभेवति पूतनाग्टद्धीतः' सखु । 

तुष्य लिश्त.ष-दुपधत्वात् क्यप् । श्लोभ्यो रण्णौये । भावे: 

क्यप् | र्लोभे न तयरमस्तय्रख मतुपि दे दौषः। 
त, प्रायत् । त.ष्णायुक्तो । ` अभ्यवर्तत षदरावतः प्राहट- 

घर।गतायास्"ऋ०७।१०१।३। त, ध्रावतस्त, व्णावतः "भार | 

तुह से तु° पर० सकण्वेट । त.हति अत्त ऋत.त् । 

तुद सिवा च० ° पठे रुधा० परण सकर बेट । 

तहयति ते टखेडि खततद्त् त अतोतृत् त अनरहीत् 
खतच्चत् । ““तुयेदु रामः षड नक्षयेन" भट्टिः | 

त् तर्ये जवने अभिभवे च भ्वा° पर सकर सेट् । तरति अ- 

तारीत् | ततार । “तरति ब्रह्महत्यां योऽश्चभमेपेन 

यज्ते" तरति शोकमात्मविद्?खुतिः शतणत्रा०१४।७।१।२२ 

“ततार ताराधिपखण्डधारी” कुमा० ५क्रनेख 

त्जिन्नथ तौदकपये'" नेष । तेरतुः | तरीरिता 
तरि(रौष्रति । नौर्यांत् । तरो वरि तन्वं 

तोययंते | तारयति तितीर्षति । ˆ'तितौषु डु खर 

मो डात्"र चुः“ ताञ्च ततु ̀ प्रयच्छामौ मिवयत्राषेः इडभावः 

अति+खतिक्रम्य गभने । (“खगानतितरन्नि ते" {हितो । 

“न यख कञ्चातितितत्ति मायाम्?” भाग०८।५।१० यडः- 

लृङेखपम् । छ 

वि+खति+षिशेणेख अतिक्रमे | “यद् ते मोहकलिलं बुड्- 

व्छतितरिष्रति'" गीता | [नस् भार द्रो ३८० 
भि उज्ञङ्कने । «कथं नाभ्यतरासस्तां पार्डवानामनकि- 

च्यव्र+खवनमने । -अथोर्रेशाट्वता्य पादम्" कुमा* । 

वतर: |^खवतरतः सिद्धिपर शब्द् मनोरथस्य वा” 

सालविकाग्नि| 

उद्+उल्याने अक । "“सपल्वरो त्तो च बरा इयृथम्"* रघुः । 

उद्ङ्खने सक । “उदतारीदुद्ननतम्" ““उद्तारष्- 

रम्भोधिम्'” भट्टिः । [१५५६६ रा 
निस्+निःशेपेख तरणे । “कथञ्च निस्तरेयाश्मात्" भागव" 

वि+दाने । ^“तडङ्ग खालच्छोगितरति परताकावल्िटियम् ” 

““ज्दोतृस््ञा शङ्कामिद वितरति” $ किरा. । 

खम्+ सम्यक् तरे (शातार देचोया) । 

षरे 



तज 

ति अव्यतम-वा०डध | ?लयेतय्ये लिका०।२गौ याँ" तेनथन्द् हयम् 

तेगा स्त्री तिज-षएसि ष जस्य गः। अप्रसिद्देवताभेे।“ शादं 

दद्भिरवकां दन्तमलेच्ं टं वस्त" सते गां दंदाभ्याम्ः यज्" 

२५।१। “्टेगां देवतां शादादयोऽप्रसिद्धा देवाः चादि- 

त्यादयः प्रखिङ्धाः देवाः” उददौपः। [अतेजोत् । तितेज |. 

तेज निशाने पालने च श्वा परण खक से| तेजति 

तेजः फल न° तेजसे फलमख्य तेजः फलति-फल ऋच् वा । 

(तेजबल) ड्तमेरे ^तेजःफलः कटुस्तोच्छः सुगन्धिः 

पनो. मतः | वातद्द्मारुचिघ्नञच बालरक्ल।करः ख्टत 

दरति" भावप्र | 

तेजन ए तेजयति शस्त्रमस्नि' वा तिज-खिच-ल्यु । ¶वभे 

श्खञ्नो च अमरः संत्तायां कन् | शेशर]धिमे दे, करसे 

ल्यट् । डगेष् । ४मबयां, ५ च्चोतिश्मवयाञ्च स्त्रो डप् । 

राजनि. ६शश्ये अमरः । 

सेजपवर न°तेजयति तिज-णि च्-खच् तेजं पत्रमख ।(तिज- 

पाल) ख्याते ठच्मेदे । “^तेजपल्र वराङ्क खात् त्वच 

चोच तथोत्कटस् | त्वचं लच्शं कट्कः सवादु तिक्तञ्च 

ख्तकम् । पित्तलं कफवातत्न" कण्ड.साङूधिनागनस् । 

इद्र स्तरोगवाताश्रेःलमिपोनसशुक्र्त्"" भावप्र* । 

तेजल ० लिज-करये कलच । कपिञ्जरपच्िखि राजनि ° । 

तेजस. त° तिज-भावे करणादौ अद्वन् | रदीप्नौ रेप्रभावे 
श्पराक्रभे ४रेतसि च भेदि"। ५रेहजकान्तौ ६नवनोति 

अवद्धौ च हेमच०। स्मुवणं €मव्जलनि १“पित्ते च 

राजनि | सान्द्०्ञ्क्तं सात्विके अधिकेपापमानाटेर- 

सहनच्ट्पे ११नायकगुखमेदे यथा 

“ओभा विलासो माध्यं ङगम्भौय्यं' चेयय तेजसो । 

ललितौ दायं मित्व्ौ सत्वजाः पौरुषा युणाः"्युदिशयर 
^“ अधिक्तेपापभरानादेः प्रयुक्त परेण यत् । प्राखात्ययेऽप्य- 

सहनः तरेजः ससटाृतम्''साण्द्" लक्षितम् । {र सारे 

५^रसादौनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत् खल्ो- 

 जस्तदेव बलमिन्य्, य् ते' चश्च" ्देमागलम्य १8पराभिमव- 
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सामथ्ये । १५ परेरनभिभाव्यत्वे । १६अप्रतिडतान्तत्वे । 

`. {ऽचेतन्यात्मके ज्योतिषि ।६ससत्रीबालका दिभिम् दूरनभि- 

भाव्यत्वे । १६ सत्वयुणजाति लिङ्केषे । २० इयवेगे । 

“तेजोनाम द्पांपरानाना सत्वगुविकारः प्रकाशकोऽन्तः 

नारविभेषः। यथाह भोजराजः ^तेजोनिसर्मजः 

त्वः वाजिनां स्फरणं रजः) क्रोधस्तस षति श्रेया 

स्त्रयोऽपि सहजा युणाः'” । तद्ध दिविधम् | सतत्पेखितः 

तेज 

 भयोल्धितञ्चति । यथादस णव “धाराश्च योजिता- 

नाच्च निसर्गात् प्रेरणं विना) अव च्छन्नमिवाभाति तत् 

तेजःसखतनोल्यितम् । कशापादादिषाते्यैत् साध्वसात् 

स्फ, रितन्तु तदिति" शब्दस्पथेतन््ाल सद्िदरूपतन््ा- 

लाइ़तपच्चं शब्द्स्पणेख्प्खे २१त्.तीये महाभूते | यथा 

“तृतीयं ज्योतिरित्याह्शच््रध्यात्महच्यते । खधिभृत' ततो- 

षप वयं स्ललाधिदेवतम्"' भा. ्ाश्च° उष्णस्य वन्ते जः। 
“तद्द्विविधम् । निल्यमनि्यञ्च | नित्यः परमाश्द्धपम् । 
अनित्यः काय्यं र्पम् } एनस्तिविधम् । थरीरेन्दरियविष- 

यभेदात् । शरीरमादित्यलोके । इन्द्रियं खपयाहकं चकतुः 

कष्णतारायवस्तिं विषयञतुर्षिधः; भौमदिव्यो दय्यौकरजमे- 

द्ात्। भौमं बद्कादिकम् । अविन्खनं दिव्य विद्यु 

दादि। भुक्ताच्रसखय परिष्वामहेत॒रौदयेम् | शआखाकरजं 

खवण्यादि" तकंरुपहः “स्ख उष्णस्तेजसस्तु खादूपं | 

शुक्लभाखरम् | नैमित्तिकं द्रवत्वन्तु नित्यतादि च पूर्व 

वत् । इन्द्रियं नयनं वद्किखखादि्िषयोभतः" इति 

भाषापर | 

-“त्रौीखि तेजांसि 

“अग्निः गां जाद्यं 

चेव" भा अातु०५०१७ च्चो० । स्वपरप्रकाथकं तेजः 

ऋन्धकारपिरोधि तज्ञच्णद्च शुक्तमास्रद्ध्पसमानाधि- 

करणटूव्यत्वव्याप्यजातिमत््तम् | तेजसो युखादिक- 

मग्निशब्ट् ६८ ए" इणश्यम् । ˆ'सखामानाधिकरब्व्' हि 

तेजस्तिमिरयोः तः" "माचः | भूक्ततेजसः कार्यञ्च छार 

“तेजोऽशितं ब्रोधा विधीयते तख यः 

स्य विषो धातुस्तदस्थि भवनि यो मध्यम" सं मव्ला यो- 

ऽयिष्टः सा वाक ।“अच्नमय' हि सौस्य | सन आपोमयः 

प्राणस्त जोमयौ वागिति च" तेजोभूतञ्च वाबुकाय्यं - 

मपां कारणञ् | यथोक्त" ““अद्धिः सौम्य } शुङ्गेन तेजो- 

मूलमन्विच्छ" छा तिः २श्रजो यये तेजसशब्ट द्यम् 

तेजसा निर तः खख तेजोजन्य लि०। तेजस '+अच्यये 
विनि । तेजखिन् मतुप् मख वः तेजस्वत् । तेजाविशिषट 

त्रि स्ियां सन्त डप् । तैजसो तेजस्विनो तेज 

खतो । २४ बय्ये च| (व्ये ख्यां ङोप् । 
तेजस्कर ल्ि° तेजः करोति ल-षेवादौ द। तेजोहेतौ 

तेजस्य लि" तेजसि साध यत्।  तेजःसाधने “८ यावाजिन्द्रा- 

वरूणा षडहस्य रस्या तेजस्या तनः" ते०स*२।३।११।१॥। 
तेजस्वत् त्रि° तेजस+असयरये मदप् सख वः । तेजो बुक्त 

उपचारात् रश्रेतेजखिनि च। 

नोच्छिष्ट आअलमभेत कदाचन" 

ख दर्थितं 



तेजो 

“तेजखदस्तु ख्डम्'” तेति १।७.७।३। स्तयां ङीष् 

साच रगजपिप्रपल्यां गब्द्रल्ा श्चविकायां रल्लमाला 

४मङ्ाज्योतिद्मत्यां राजनि । अन्र् संन्नात्वेन सान्तत्वात् 

सदय पदत्वाभावे तेजोवतोत्यपि तत्रार्थे । 

तेजस्िन् लि* तेजस् +अनस्तद्रये विनि । तेजोयुक्तं “ तेज- 

खिमध्ये तेज॑स्तो दवीयानपि गर्यते"” माचः। च्न्ियां 

डनेप् । सा च २च्योतिद्मतीलतायां शब्द्र० | रेमद्ा- 

ज्यो ति्मतौलतायाम् राजनि०। “तेजो्छिनौ कफ 

छासकाखाऽऽख्ामयवा तत् । पाचन्य् ष्णा कट्स्तिक्तास्- 

चिवबद्किप्रदोपनो" भावप्र०। 

तेजित लि° तिज-खच्-क्त। शाखिते तौच्छोरते अमरः 

तजिष्ठ लि* तेजखिन्+खतिशये दन् विने करि डद्धावः। 

च्यतिशयेन तेजल्ान । “तेजशिया तिचिम्बस्य वतनो'" 

च ०१।५.२)८ । 

तेजीयस् लि° तेजस्लिन्+खतिशये ईन् विनेलुकिडि- 

द्खावः। अतितेजखिनि । “तेजीयसां न दोषाय वङ्कः 

सवेभजो यथा" भाग° १०।३३।२९।  सखिवां ङोप् | 

तेजेयु एस दराशनन्टपख एत्रमे दे ।५ सौ द्राशचख महेष्वासा दशाप्। 

सरसि सम्भवाः" पक्रमे ।““तेजेबुब लवान् धोमान् स- 

त्वं युञखेन्दरविक्रमः" भा० ख° €४ ख । 

तेजोनाथ तभेद शिव इग्यम् । [ रत्नमा | 

तेजोमन्य एन्तेजो मथाति मन्ध-अण । गखिकारिकायाम् | 

तेजोमय लि तेजस्+-परच्रा्े विकारे वा मयट् । तेजः- 

प्रचुरे रतेजोदिकारे दच्योतिमये च । च्तरिवां ङोप् | 

“तेजोमयो वाक्" इति ऋा०उ° इतिः । ^^तदख तेजोमया 

लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः” मचुः। 

तेजोमात्रा सी तेजसां सत््वगुणानां सालांऽशः । इन्द्रिये 

भूतानां सात्विकांभेभ्य एव तेषारुत्पत्तिः सां ख्यखिङ्धा । 

तेजोमूतिं घु तेजकूजसखती मत्त येद्ध । श्ये रतेज 

चछतके ३तेजःप्रचुरे च, लि० । “स गच्छति परं स्यानं 

तेजोमत्तिपथज ना" मदः । 

तेजोरूप न° तेजः स्वप्रकाशकं चेतन्य' खूप खद््पं यस्छ । 

ज्यो तोष्ये प्रकाशात्मक्े ब्रह्मणि ““खशरोरं विखहवदि 

न्द्रियवदतीन्द्रियम् । यदाच सवेसाच्ि तेजोष््पं नमा- 

म्यहम्” ब्रह्मवे पु* । ६ त° । रतेजसो खपे च अग्नि- 
शब्द् तदप दितम् | 

तेजो बत् नि°तेजस+अस्तगरथे मठए् मश्च वः बा०्न पदत्वम् । 

तेजोगुक्त स्तिया डोप । खा च (तेजखत्)गन्दोक्ता्ये ए । 

[ ३२४९ | 
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 ^“तेजोवता लोक्षगखेन साद्ख सू "मत्य ए०। अग्न ावाहनमन्त्ः 

तेजोवषिन्द् षु*डपनिषड्धेदे उपनिषच्छ्ट् दृश्यम्  [राजञनि° | 

तेजो हकत ए तेजोयुक्तः टत्तः शा० त° । तद्रा ग्निमन्धडच्े 

तेजो त्त न° तेजसः वौं खा दुद्छप" इन्तम् । वीयां दप - 

चरिते। “इन्द्राखयाकंख वायोश्च यमद्य वरुणदख च । 

चन्दर खाग्नः एथिव्याञ्च तेजोष्टत्त' न्टपश्चरेत्'" मनुः 

तेजोद्भा ल्ली तेजः इयते स्द्धते ह्व -क । तेजस्विन्यां लता- 

याम् भावप्र* । “कम्मिह्धकं सचिन्द्रं तेजोहः ठल्य- 

काद्ये'"चश्चु०। [२ ^तेदनीँं देवतां प्रीणासि" बेद्दी। 

तेदनी खनौ देवताभेदे (तदनो मधरकरट नापः"? यजु २५। 

तेन अन्वदू+बान्णन ।१तद्धतुनेत्यय भरतः। ते डइतिन इति 

शब्दा यत्र॒ । रगानाङ्गमेदे ए०। “^तेनेति *अन्द्स्तेनः 

ख्ानुमङ्गलानां प्रद्थकः। तेशन्द् नोच्यते गौरी नशब्दे - 

नोच्यते इरः | तेन माङ्गलिकञ्चायं शब्द्स्तेन दति 

ख्टतः” सङ्गे° द्ा| 

तेष कम्पे, च्यूतौ च म्बा खा° खक सेट । 

पिष्ट । तितेपे । क'दत् | अतितेपत् त | 

तेम ४० तिस-षञ । अादूगभाते | श्रमरः । 

तेमन ननतिम-ुट् ।१अआद्रौ करणे । कमखि ल्युट् । रव्यञ्चने । 

अमरः । आधारे ल्यट् ङोप् । शचज्ञोभेदे ठेमच० ¦ 

तेलु एव्पभेरे ततः राजन्याशविभये देशे वुञ् । तेलवक तेल्- 

न्पविष्ये टेये | [तितेबे । दिन् अतितवत् त । 

तैव क्रोड़ने श्वा° ० अक्र सेट_ । तेवते तेविष्ट । 

तेवन नरतेव-भावे लुट् । १क्रोडायाम् । आधारे लुट 1 

रकेलिकानने हेसच० | 

तड "तिनं व्याख्यानः सन्यः अज् | तडं व्याख्याने यन्य 

तेषते अते- 

>= त 

तेजसं न° तेजसो विकारः अश् ।१ते, र्धातद्रव्यमात्ने च| 

साद्कयोक्तं इरजोगयुखोत्पन्न तलि°।५वेकारः सात्विको नाम 

तोक्षसः राजसः खतः । भूतादिस्तामखस्त ऽपि वक् 

तत््वान्यवाद्धजन्” पदधा द्ग॑ष्टतवाक्यम् | 
५ ठि ४५ > 

सात्विक एकाद्शकः प्रवत्तते वेढताद्हङड्ारात् | भृतादे- 

स्तन्प्ात्रः स॒ तामसस्तजसादुभयम्” साकार “ननुयदि 
[व् ५ ॥ र) ठि 

सत्वतमोभ्यामेव सव" काय्य जन्यते तद्ा कंतमकिञ्चित्करेण 

रजसेत्यत आड तौजसादुभयं तोजसात् राजसादुभयं 

गद्यं भवति | यद्यपि रजसो न कायांन्रमस्ति 

तथापि सत्वतमरौ खयं क्रियासमर्ये अगिन खसकाय्यं" 

करतः रजस्तु चलतया तेयद्ा चालयति तदा खस. 

कायं" कुरुत इति तदुभयस्िच्चपि काणः सत्वतमसोः 



तेत्ति 

क्रियोत्पादनदहारेणास्ति रजसः कारणत्यमिति न व्यथे 

रज"दूतितन्कौ०| तिज निशाने इत्यस्मादद्न् तेन तेज- 

सा ठतः तैजसः रजसञच सत्वतमसोः सखखतेजकाय्यं सम- 

्थत्वकरणद्पतच्छपरणगुणयोगात् तेजःपदाभिचेयता 

दूति तदाशयः “तेजसादिन्द्रियाण्या घन्" शा०ति° । सत्त्व 

गुखसख प्रक्षाशकत्वात् ““तेजसमन्तःकर णमिति 'वेद्ान्तप । 

४तीर्धमेदे न०।^तौजसं नाम तन्तोः यत्न तौयंद्यपां 

पतिः। अभिषिक्तः घरगयेरुणो भरतपेम !*भाग्०४७ 

अ, एतद, पड्ितः चेतन्व' तौलसो भवति । तेलाम- 

यान्तःकर शाप द्ितत्वात्""बेन्दानसारो क्तो ५ चेतन्टमेदे ु०। 

ते जसावत्त नी स्त्री तेजघ' धाद्रव्यमावक्यं तेऽब्र॒चा-टत 

खिच-आाधारेच्य्ट ङेप | भषायाम् ।(खचो) अमर 

ततल पए ऋषिभेदे ततः तिका पत्य फस | ततला- 

यनि तद्पत्वं एस्त्नो। 

तेतित्त ल्ि°तितिच्ता शौलमख ॐत1दि° ख । 1 ततिच्चाशोखे । 

तेतिद्य इस्ती* तिष्य कर णिमेदख गोत्रापत्यं गगा 

-यज् । तिति्चपि गोतापत्ये तस्छ॒ कातराः कर्ता* अखि 

यजो कोपः । तेतिक्वाः तेतिच्यस्य छाल ष बव०। 

तेतिर भस्त्र, त त्तिर षो । (नितिर) खगे राजनि°। 

स्तिया डेष। 

तैतिल ° गण्डकपशौ | रववादित्चत्थे करणे नर 

मेदि० | श्देवे च। “शक्तिसटयेन दानेनावाधितघर- 

खोतलतौतिनगणः" द्थक़° । ते तिङशवद्ख कूदे 

न समामे पवपद्प्रकतिखरः | 

तेतिलिन् पु गोतंप्रवत्तं कथिगणस्प्रवरभेरे । 

तेत्तिर न° तित्तिरा समह अण्ठ। तित्तिरखगसम्ड़े । 
तिन्निर+-खार्ये अण । (तितिर)ख गभेरे ए सतनो राजनि०। 

मण्डकपश्ो च भेदि० । 

तेत्तिरि ए* इक्घरवंश्यन्टपरभेरे । 
्ंष्णोऽस्तु तनयस्तया । 

स्तनयोऽभवत्*? 

ङङ्गरस्य छतो 
«कपोतरोमा तख्धाथत त्तिरि- 

| रिवर रेट रेदधषिभेटे। आद्यः 

कटनस्ते ्तिरिश्च पेशस्पायनपूवेः* भा° शा° ३९८ अ० । 

रकष्णयजप्रवन्तके टषिभेदे | 

तैत्ति रीय इश्वश्व^तित्तिरि् प्नोक्तमधोयते कण ।  १तित्ति- 

रिपरोक्तशाखाध्ये तुषु खाये क। तेन्तिरौयक्ास्तरारये | 
यजुःाखाभेदे । तच्नामनिरक्किः यथा | 

^देवरातच्वतः सोऽपि ऋदित्वा यजुषां गसू । ततो 

गतोऽथ खनयोद्ड एल्नान् यजुगेखान् । यजु भि तित्ति- 

[ ३३५० 1 
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राभूतवा तद्ोलुपतया ददुः । तंविरीया इति यज्ञः 
शाखा यान् छपेशलाः”' भाग° १२। 

तैन्तिडोक लि" तिन्तीडकरिन रंरतम् कोपघत्वात् धख । 

तिन्निड़ोकसंतव्यश्ननादौ । तख विकारः कोपधत्वात् 

खख । २तिन्तिडोकविकारे च । 

तैमिर तिभिरमेव चण । नेल्नरोगभेदे हेमे हन्यामन- 

क्तान््यकाचान् नीलोरोगः तमिराज्ञनेन' स्. | 

तौभिरो रोगोऽस््यखय ठन् तैमिरिकः । तिभिररोगक्नो । 

^ वामयेेमिरिकोद्ववातयुल् मोदरलोहलमिचरमात्तानू" 

चखु° | “त मिरिका इवादूरद्थिनम्'” काद्० । 

तर न° तीरे भवः खर् । क्रूलल्ये राजनि° । 

तेरणी सी तौरे नमति नम-वाज्ड ततः खार्थे अण गौरा० 

ङीष । कनोल्यां रागदे कषेपभेदे [तिय गजा तिखम्बन्विनि 

तरख लिन्तिरञ्चामिदम्ं तिग्यच अण+भत्वात् तिरञ्चाट्शः। 

तथे ति° तौ दयते काश्य" वा यय् टा अर् | {तो देवे 

रतोर्धैकाय्येः च तीथोात् खायस्थानादागतः शुख्डिकाज 

खण | तौथेद््पायस्यानादागते द्रव्यादौ च | 

त थक तिर तौ देशे भवः धमार वज । तौधदेशभवे | 

त थिंक लि तीर्थ" सिदधान्तनिचयं नित्यमईंति ङेदा. उन | 

१तोथसिद्धान्ताभिन्न शास्तरकरे कपिलकणादादौ तीथ 

वेत्ति ठ वा ।ररिद्गाभिन्न । तौर्ये भवः ठञ् ।शती्ेभवे | 

"नते चिकाभृञ्जते यघ्लु मखिनागद्ड” भा००८५ चोर 

तष्य वि तौ्ध+-चत्र््यां० सङ्धा° ग्य | तौर्धसमीपादौ । 

तव्यगयनिक त्रि तिरञ्चासयनं सत्रभेद्; तदेव उज् । 

नभेदे । ^“चष्टादशभिच्छायानादित्यः संवत्सर णव 

तेयेगयनिको भवति । च्यादि्यः खलु शश्चदेकदा षच् 

मासानुद्ङ्ङेति नव चाह्नि तथा द्चिखा' शखुतिः। 

तैग्यस्योन लि. तियंग्योनेरिदम्+अण् । तिख्यं ग्योनौनां 

पश्वादीनां सम्बन्धिनि सगभेदे । 

«अष्टविकल्पो देवस्ते ग्योनञ्च पञ्चधा भवति । माहष्य- 

च कविधः समासतो भौतिकः सगः" सार का तंच 
म्योनञ्च पञ्चधा भवति पशुश्टगपच्तिसरीद्टपस्यावरात्मकः” 

त कौ ततर. भवः अण् । तद्योनिभवे “निन्द् न्यवमता 
मन्त्रः तैय म्योनास्तयैव च” मनुः 

तल न०तिलख तत्स शस् वा विकारः अञ् । तिबबभरपादि- 

जनिते क्ते द्रव्यभेदे । तज्ञच्चणादिकं भावप्र" उक्त यथा 

^“ति्ादिक्िग्धवस्त.नां स्ते हसत लखदाहृतम् । ̀ 

वातद्धर ख्' विशेषात्तिल सम्भवम् । गरव तिकतेदगुखाः 
तत्त ` 

(५1 
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«तिनतेलं गुरू स्यं ्य वलवसकरं सरम् | टष्य' विकाथि 

विशदं मधर रसपाकयोः । च्छ कषायानुरसं- 

तिक्त वातकफापहम् | वये णोष्णं मं स्यं हहणं 

रक्तपित्तकत् । लेखनं बङ्वि मूतर" गभा शयविशो- 

धनस् । दीपनं बुद्धिं मेध्य व्यपायि ब्रणनेहरत् | 

चओोकयोनिभिरःशलनाशनं लघृताकरम् | त्वव्य 

केभ्यञ्च चक्ुष्यमभ्यङ्गः भोजनेऽन्यया । सि्रभिचच्य् - 

तोत्परटमथितक्ततपिद्धिटे | भग्नस्फ टितविड्ग्निद्ग्ध- 

विञ्जिषटदारिते | तथाभिद्ित्िमुष्ने शूगव्याप्रादि 

विन्तते। वस्तौ पानेऽच्नसंस्कारे नम्य कर्णीचिपूरणे | 

सेकभ्यङ्गावगाद्ेष तिलतेलं प्रणस्यते"। नतु इ'दश्य 

लेखनयोः कथं सामानाधिकरगयित्यत अरा] ““छ्त्ता- 

दिदृ्टः पवनः स्रोतः शद्ोचग्रेव्यदा | रसरोऽसम्यग्वह्न् 

कार्यं" कययाद क्राद्यवड्खयन् | तेषु प्रवे," सरता सौच्छमय 

द्भिग्धत्वमारदतरैः | तेलं चमं रसं नेतुः ठश्ानां तेन- 

"हणम् । व्य्रायि खच्छातच्णोष्ण सरत्वं भ'दसः चयम् । 

शनैः प्रक्रत तेलं तेन लेखनमोरितस् । द्रतं पुरौषं 

वभ्नाति रखूक्तितं तत्प्रवत्तयेत् । याहकं सारक्ञ्चापि 

नेन तेन्नचदोरितम् । दतमवदात्मरं पक' होनी 

प्रजायति । तैलं पकमपक' वा चिरस्थायि गुणाधिकम्" 

सप्पतेलगुणाः। 

च्च । लेखनं स्यथेवीर्योष्ण' तीच्छा' पित्ताखदूषकम् । 

कफमिदोऽनिलार्गोन्निः भिरःक्यामयापहम् | कण्डकु्- 

समिश्ि्रकोटदुरलःमप्रशुत्'" । 

राजिपातेलगुष्णाः ““तदद्राजिश्योस्तलं विषाद तच्छ 

त्” । राजिकयोः (कष्णारा) (आरक्रराई) इयोः | 

ठवरी (नो रौ) ते नयुणाः“तौच्ोष्ण' ठवरीतेलं लघु सा 

वद्किकदिषरत्कण्कृ्ठकोटकमिप्र्ुत् । 

मेदोदोषापदच्चापि खशोचहरं परम्?" । अतसोतेल- 

यणाः “अतसीतैनभाग्नेयं च्जिग्धोष्ण कफपित्ठब् | 

भ्दौपनं सां तेलं कटुपाकरसं 

क फा्ताजनत् । 

कट पाकमचक्ष्यः वलयं॑वातहरं शुरु । मनरद्रसतः 

खाद ग्राह्हि त्वगदोषनुट्चनम् | वस्तौ पाने तथाभ्यङ्गे 

नस्य क्ख पूरये । अनुपानविधौ चापि प्रयोज्य 

वातशान्तये] वरराः तेलगुग्ाः८कृद्धम्भते नमग्त्र' स्यादुष्णं 

रूविदा्हि च । चकतु्यांस्ित' वन्यः रक्तपित्तकफप्र- 

दम् । अथ (खास) वौोजतेनस गुणाः । “^तेलं त 

 खसरीजानां बल्यं टष्य' गुरु स्तम् । वातदृत्कफड्ृच्छोत' 

स्वादुपाकरसं च तत्'' | एरण्ड तेलगुखाः “+एरण्डत ल 
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तोच्छोष्ण दौपनं पिच्छिल" गुरु । 

स्यापि 

दृष्य' त्वच्य' वयः- 
मेधाकान्तिबल्रदम् | कषायानुरसं खत्म 

योनिश्ुक्रविशोधनम् | विल सवादु रसे पाके सतिक्तं 

कटुव सरम् । विषमज्चरहृद्रोगषटयुद्ादिशलनत् | 

न्ति बातोद्राना्युलूरषटोलाकटौखहान् ॥ वात- 

शोखितविडबन्ववरप्रगोयामव्द्रधोन् । खामबातग- 

जेन्द्रय शरीरवनचारिणः| एक एव निदधन्तायमेरः 

खड़स्ते केशरी” । रालतेलगुणाः ^"तौलं सजरसोद्ध त" 
# ̂ 

विस्फोटव्रयनाशनम् | कुष्ठपामक्रिभिद्धरं वातञ्लेश्ामयापः 
1 ९ (८८ > + ~ = र [4 

म् | सथतनलगुणाः “तलं स्वंयोनिगुखङद्वाम्भटेनाखिनं 

मतम् । अतःरेषस्य नख युणान्नेयास्वयोःनवत्?› । 

“प्रातः साने व्रते चराड़े इादण्यां यणे तथा। मद्य 

चेपसमं तलं तस्माततेलं विवजेत्” कर््रलोचन० । 

“इतश्च साध्यं तलं यत्तेलं पुष्यषासितम् | खदुट' पक- 
(> [न ॐ 

तन् तलाभ्यङ्क च नित्यशः तिथ्या त वारवि- 

शेषे त लयचूणफलं यथा । 

“के ननं दहत हृदयं कीत्तिंलाभञ्च शोभे भौमे 

स्टव्य भेवति नियत" चन्द्रजे पुत्रलाभः । चअर्थग्लानि- 
€ धुः ९ ॐ, [ 
भवति च गुणौ भागगे शोकयुन्ोस्तलाभ्यङ्खात्तनयमरख्य 

य्य जे दीर्घमायुः” ज्यो°त° | ““ठताद्च्युणं तेलं मरदयेन्च 

त॒ खंाद्परेत्” वैद्य ल्पे कन् । तेलक स्वल्प्तेले न° । 

तैलकन्द ए*लिनष्छायम् अण् तनः तिनसम्ब्धो कन्द् इव 

कन्दोऽख । तिनचित्तपतके इत्तमेदे""तेलकन्द्ः कटूषणश् 

लौ द्रावक्षरोमतः। मारतापद्यारविषशोफनाशकरद्च 

सः | रस्य बन्धक्ारो च रेहणुद्धिकरस्तथा" राजनि 

तेलकल्कज पुम्तेबात् तिनसम्बन्िनः कल काच्जायते जन- 

ड । तिलकल्कजाते (तेलेर काट) तेलज््ि राजनि । 
तेलकार ४ तेलं करोति ल-खण (तेलो) (कलु) दति 

प्रसिद्ध वणेसङ्करे चारके तेनिनि। सच कोटेकस्त्रीग्े 

कुम्भरक्ञाराव्जातः सङोंजातिमेदः ब्रह्धे° ब्रह्मखण 

तेलक न° ६त० । तैलमले (काट) इति ख्याते : 

तैलकीट ० कौटमेदे राजनि । 

तेलक्य न° तिलकस्य भावादौ प्रोह्हि यक् । तिलक्रभात । 

तैलङ्गः ए५“श्रीगैलं त समारभ्य चोकेधान्दध्यभागतः। तेलद्क- 

देशो देवेशी सुक्र १ रथ । २ततस्थे जने बनव] शब्द्रत्रार 

तलचोरिका स्त्री तैलः चोरयति चर-खल एषो | नेन- 

पायिकायाम् (तेलापोका) | षो! ते लचतौ रिक्ते । 

 तैलद्रौणौ तं पूष द्रो्ो शाग्त° | “कयठपय्ं नमच्जनाधै' 

८२९ 



तेल 

सौल काषटादिनिर्भिते पालविरेमे | खत्रावस्विति- 

ुखाः | वातरोगव्याधिकुटरोगपक्ुवाधियमि न्वानगङ्गद्- 

न्वदुग्खम्रप्रचलितपवनगालकस्यकपाटीसोवाभङ्गाप- 

तन्ल्यरूधिरभवस्त्रलच्छ्रवस्तिरोगेष तत्वमिति 

राजभह्वभः | 

तैलधान्य न° तैलोपयोगि धाग्यः सतुषं शम् ।““तिलोऽ- 

तकौ च तोरी (ङौ) च तिषिधञ्चापि ` सषपः | हिधा 

राजो वसद्धेष वीजं कौसुम सन्पवम् । एतानि तल- 

धान्यान् क्तोष तिलादिष् । 

तैलपकः पुन्तेलं पिबति पा-क खाये क। तौलपायिकाख्ये 

पच्चयुक्ते को । तलहरणे तच्ातिप्राञ्निभेनुनोक्ता यथा 

“मांसं ब्टध्ोवपां मह् स्तेलं तलपः खगः" 

तेलपणेक प° ते लाक्भिव पणमद कष् । - मन्धिप्टत्त 

तेलपरणिंक न. तलप गिरिभेद् उ्मन्तिस्थानत्वे ना - 

खस्य ठन् तेलाक्त पर्येमसयस्य ठन् वा । १हरिचन्द्ने 

अमरः | तिनप्येः इच्च उत्म्तिख्यानत्वे ना खयख् ठन् । 

[भावप्र। 

२चन्द्नभेद् । 

तेलपर्णी स्रो विलप्य गिरिस्तत्र भवः रण् खेषु |१चन्द्ने 

र्श्रीव)से रेरिद्के च भेदि | खाये क । तेलपखिका 

तन्वे | “कालिवकादक्चा्च हिङ्कवस्तलपणिकाः'” 

रिवं* २३१० | [राजनि । 

मैलपा श्न तैलः पिबति पा-क । (तेलापेका) कोटमेदे। 

तेलपायिका खो पाख, ल_६ैत* । (तेलोणोक) (चार- 
चला) कोटभे दे चमरः 

तैलपायिन् ए तलं पिबति पा-खिनि। तेलपाचिक्ाख्ये 

पक्तयुत्ने कोटभेदे । ““ते लृत् त लपायौ खात्” यान्न। 

तेलपिपीलिका स्त्री तौलाक्तोव पिपोलिका। पिपिलोकाभेदे 

तैलपीत लि° पीतं सलं वेन खाद्िपरनि० पोततलके | 

तौलफल १० तैलं फठे यच्छ । शङरुदरचे राजनि. | 
त लभाविनी सलौ तलंभावयति वास्यतिभ-खिनि डप । 

तोलवासकरे जातोपुष्यञच्े राजनि०। । 

तौलमाली ख १ तलेन मानः सम्बन्धो यखाः गौरा 
डप । वत्ति कायां दौप्दशावां शव्द्भावा। 

त लम्पाता सलौ तिज चातोऽन्र ज निण्खम् च | १स्वधा- 

या) रेतदुपनचिते श्राद्धं च अमरः। 

ते लयन््र ए" नमहं माधः यन्त्रम् । तिलादिनिष्मीड़- 

नाय यन्त्रे (कल्रषाख्डि) “अभोमांखानि शौचानि 

तं यन्तर चुयन्तरयोः'” का,तिः“रविरथचक्र' च तैलयन्त्र 

[ २३५२ ] तोक 

चक्रवत् भ्चमत्” भागवते ५।२१|१६ सेकः । 
(> (त 
तलवकं ए° तेलुब्टपश्य विष्यो देयः राजन्धा वुज् । 

न्टपविषये देये । 
तेल~ 

[रिच 

तेलवल्ली स्तो तेलाक्तोव वद्को। रचशताव्थ पारस्कर - 
तलस्ाध्न नन्तल ` साधयति सरभोकशेति दिध-खिच 

साधि-ल्यु । कक्तोले गन्छद्व्य शबद्च°| [मेदे हेमच °| 

त लस्फटिक ४० तेलाक्तः स्फटिक इ्व। ठणथमथौ गो- 
त लस्यन्दा स्त्रो तलभिव खन्द्ति खन्द्-खच् । ।शधोत- 

गोका रकाकोलधं7 पारख्करनिचशट् : । 

त लागुर् ए त लाक्तभिवागुरु । दाडायुरै राजनि* । 

तलाटी स्त्री खटति अट तंकेनाटं विषभश्ाः गौरा. ` 

ङगेष् । वरटायां तं जस्ये तद्िषनाशाव् तद्या: तथात्वम् । 

तलाम्बका ष्टी तल्मम्ब् एव पेयश्याः। तौलपायि- 

काश्य कोटं जटा। 

त लिक लिन्तेलं प्य यख तकं खमख वा ठक | ` 
श्तल्ञाथ ति्ञनिष्पीडने ( क्ल ) “खकचसचिननोच- 
तेलिकविकोनसन्वोपड्तषु श्वा" इ. ०१६अ. । रतैल- ` 
शिक्रोतरि च “सदरगामो बन्दोच तेरिकषः क्रूट- ` 

मलतः तिलविक्र वरषा वशनक्गम् । 

तलिन् लि* तेलं निष्पराद्यस्वे नाख्यप्य शनि (तलकर 
हेच २तलयुक्त लि*। च्न्ियां खोष् खेबन्तः| श्तेल- ` 

कोटे राजनि भद्शायां वर्तौ चन्दना । [ हमर 

त लिशाला खौ ६८० तेरनिष्मोषना्ये स्टडे (घाखिघर) 
त लीन निलानां भवनं केव खज | ति्भवनयोग्बे चेल 

अमरः | [रुसम्बन्विनि श्जियां डोप । 

तव्रदारव निर तोव्रदारूषष्द्म् रजता अञ् । गोवेदा- 

तष ए" तिष्यनल्तलयुक्ता पौणंमाखो अखि यलोपे डोप । 

तौधो साऽञ्जिन् मासेखच् |१पौपे माखि धःश्रव्यारब्धे 

शक्रप्रतिष्दादिद्शन्ते चान्द्र भाक्षि अमरः तदोय 

पूच्िमायामेव तद्योमसम्ध्रवः । तिषद्रशब्ट् न तरृखमीप- 

नच्चलख्यापि द्य्यात् कदाचित् नद्मम्बन्धाभावेऽपिन 

चतिःरतदीयपौयमाखां सतनो ,“खाश्जनु पौखंमासो" 

पा. नश्तयुक्लकारुख पूिमायाभेव तद्योगे खाधूतेन 

पौ येमासौपरत्वमेेति बोध्यम् | “तेष्वा नघोवपूवाँ- ̀  
ष्दाम्” यश्च च्रौर ८।१४।२२ । 

तोकं नण सौ" त-क तद्ध नेत्वम् । १कषत्ये एतं, इ- 

हितरि च अमरः। ““नित्ये लोके द दिर्वालम्" २।२।११ 
^पश्े तोक्ताय ततयाय कवचे" ऋ १०।२५।१२'ोकेन 



(1 

जोवहरणं यडुखकिकायाच् मासिकख च पदा शक- 

योऽपषत्तः" भाग० २।७।२८ । 

तोक ए* तक ख एषो अत ओत्वम् | रिदं अपक- 

यने अनरः। २ रिदं हेमच० रक्यंमले न° हेम० | 

४मेवे पु° अजयपालः । ५नवप्रङ्द यवे यवाङ्रे न° । 

“प्रायखोयद्य तोक्मानि"यज्" १६१९ ^'तिाक्नानि नव- 

प्र्द्यव!:” बेददौ° । 

उभिः । गन्धनिर्याभखास्ितोक्मेः कामान् वितन्वते 

भाग०१०|२२।२५५तोक्माः पन्ञवाद्यङ् राः 'खौधरः तेन 

६ैतदर्थेऽपि च| 

तोक्छन् न° तङ-मनिन् षो" अत ओत्तवस् । नवविद््टृयवे 

«भेषजं तोकाभिः” 

^“पद्मपष्यफनच्छरायाम् लबलकनदा- 

अपव्ये न° निच: । 

९० । “तोऋभिर्वाजेमे हःखन्तः'” यज्" २१।४२। 

तीक नर दादशाच्चरपादक्ञे ङन्दोभेदे । “इड तोटकमम्ब् ~ 

धिचेः प्रथितम्" ०० । [ऋदित् । चिच् चततोडत् त । 

तोड अनादरे भ्च° पर सङ° सेट. । नोडति अतोडोत् । 

लोडल .न° तन्त्रभेद । 

ततस अश्र त-बा° तडि । !अलने रत्वयौतवयेँ च । 
बयं रायस्पषेणवियौश् तोतो रायः"यज०४।२२। तोत 

कलत्रे रायो 

यज्ु° २१। 

अड्द्ः कनत्रवाचो व्ययम् | तोतः 

चमानि पैशवो वा पदृद्पेण तिषन्तु । यदाऽव्ययानामने- , 

कायैत्वात्तोतः थन्टो युद्त्पयन्रीयः। नोन त्वयि रायः 

अन्तु" बेददौ° । 

लोडन न° ठड-भावे ल्यट् । {भेदने र्दारखे १हिखने च । 

तोडो(रो). सखो ठड़-्च् गोरा० ङोष् वा ड्रः । 

नामच्याते तेनसाघने धान्यमेदटे। 

तोच नन्वद्यरेऽनेन वद्-करषे षन् | गवादिताड्ने दण्डे 

तोद ए" ठद-माने वञ् । व्ययायां रब्नमाला । “होनद्ग्धे 

तोदकण्ड जाड्यानि व्याधिडङिच चश्च । “दंगे तोद. 

कण्ड पाद्म वेजौनो यात् "्ु,। कन्त रि अच् | रव्ययके 

लि ।“तोदो धातख इर्यारीचानः” ऋ ४।१६।११। 
५नोद्स्तोदकः? भ1° | 

तोदन नण्ठद्यनेऽनेन कर्ये ल्युट ।१तरड खे खसरः। भावे 

ल्यदं | रव्यथायाम् मेदि° कत्त रि च्य ।श्व्ययके वलि क- 

षायं मधुरः खलं तोदनं कफवा त(जत्* खख"! ४ चो रिदच्मेदे 

यु “चोरक फलजान्बवराजादनतोदनलिन्द्कबकृलघन्व- 

नाण्डज फल् रु प्छषकमा ङ्ग रको प्क रव न्तिः विल 

 बिम्बोप्भ्टतीनि। फलान्वे तानि शतानि कफपित्तहराणि 

{ ३३५३ । 

[ अमरः । 

तोय 

च । सप्राहकाखि च्चा कषायमधराखि घ चद" | 

तोद्पर््णै सतौ तोदं तोद्कं पमाः गौरा० डोष । कुत्. 
सिते धान्यमेटे। 

“कोरदूषकश्यामाक्ञनोवारथान्ततुवरकोहालकप्रियङ्क भ- 

धृलिकागान्दो खखङ्गरुकिन्द् गवेधृकवरुकतो दपर चछन्द 
कवेख यवप्रष्टतयः कुधान्य विगेषाः” ददु° । 

तोमर इन त॒-विच् तौगेतो ज्ियतेऽनेन करे अप् । 

१इस्चेष्वे शल्या दण्डाकारेऽसत्रेरे (राये थ) 
च्प्रमरः | तोमरलन्तणं हेम।*प०लच्तयसमुश्चये छक्त' यया । 
खनसधतुर्वेरे । “शुक्रो भगवाहुवाच जभद्ग्नि" प्रति 
वत्स | निबोध यथाप्रञ्रखच्यमानम् तत्र॒ दख्डान्बितं 

सवेलौ हं वेति तोभरः दिविध" भवति। तज्ज तोमरः 

सदण्डः लच्छायतः भवेत् तोमर" सर्वांयसं तङ्खा्ें 
प्रयोजयेत् । तञ्च निस्टमघ्यमोत्तमः भूयद्खिविध' प्रना- 
खतो भवति तत्र चतङंलप्रायां नि" साङ्ग. चदृलः 
मध्यम पञ्चडस्तप्रमाणं तृत्तम' भक्ति । तथा कनायां 
चाद्यं हितोयं तृतीयं चेति तिषा दयङल्ध्ये द् ल- 
कलितनेक खान््यात् पूवे नङ्क. रकचितं दितोयं खात् | 
मव्यात्पूवे' षद्कुलकलितस्थानकलनया इनोयं खात् । 

साञ्जमेकं निकट) ्योमध्यम' धडत्तमं कलनायालवा 
` लोभरास््ख्य. परिणाहः परः षडङ्गः लो भवति चा्गंप- 

चाङ्ग् लो मध्यमः पञ्चाङ्घलः कनि इति । लयाखां 

देयानां कयः ढन्द्ाः | काद्नात्तवा खावन्योमागघो दाचि- 
त्यज्ति. तनावन्त्यतोमर' तक्तखसं स्वानः भवति 
सागधं तोमरं योनिखुख्यानं भषति दाि्यात्य' तोमर" 

न्तं भवति। तेषां खखानि तहे शाच्छन्द्तः इति इव्यादि। 

` र्नवाच्चरप्ाद्के उन्दोभेरे प्रथमं सकं विनिधाय 

अमणदयञ्च निधाय । कुर तोमरं चखकारि फथ्िराज- 

वल्लीवि हारि” तज्ञच्तणम् । [ मराख््रमाह्णि । 
तोमरग्रह ए तोमरं ग्टणाति यह-अच न अथं । तो- 

तोमरधर ४० नोमरमस्त्र' घरति ४-अच। बद्धौ शञ्दाथक० 

तोमरिका स्त्री तोमर+संन्नायां कन् । आदटक्याम् अन्दर“ 
तंय न° सौ °त-चिच् तते पत्यै यानि या क | जले २पूदी- 

ाद़ानच्ने च । “अङ्क त्य भेषेस्तसः रव तोयसू?"मावः] 

('त्तोयेः शुध्यते योध्य' नदीगेनेन शुध्यति" मचः । 
पूवाभाढ़ान चलख लनदेषतत्वात् तथात्वम् | रलम्ना- 
वधिचतु्स्याने च च्ो० त. | तन जव्ख" चिन 
गी यत्वात् तथात्वम् । 



तोय 

तोयकद्मन् न° तोन कम्ब | तर्पय ^तोयकमेणि चारब्धे - 
रान्ञासुट्कदानिके''भाग्या०१अ०। 

लोयकाम ए तोयं कामयते कम-अर् | १जलबेतसते जटा- 

धरः | र्जलाभिलाषके लि°। 

तोयकुम्भ षएु° तोयद कुम्भ इव । चेवाले पारस्करनिघशट्,\ 

तोयक्ल च्छ न° जनमाल्तपानर्पे माससाध्ये व्रतमेदे। 

"यदा तु विल्वानि फलानि प्रत्येकं कथितानि माख्- 

म्मोयन्ते तदा फलकङच््रादिव्यपरेश' लभते | यथाह 

माकर यः.“ फनेमां वेन कथितः फलङच्छो सनोधिभिः। 

चोगच्छः खरीफलेः परोक्तः पद्माक्षेरपरस्तवा । मासेनाम- 

मलनेरेवं शरोलच्छरमपरं श्टतम् । पल सेतः पतरशच्छ्ः 

पष्य स्तत्कच्छर उच्यते । मृललच्छःखटतो मलेस्तोयलच्छो 

जञेन तु? दूति ।“'दइति पलच्छमेकादथविधम्''सिता०। 

लोयडिम्भ ए० तोयख डिम्भ द्व | श्मेवोपले ऋरकायां 

हारा* | 

तोयद * तोयं ददानि दा+क । १मेषे, रेखस्तके च 1 रेते 

न° मेदि | ४विधिना जलदातरि नरि । ^नोयद्- 

श्त. प्रिमाप्नोति'"एुरा । तदहानमाहाद्य भा शार दान- 

घम्म यथा 

“अन्ने दन्तं नरेणेह प्राणादत्ता भवन्त्य त । प्राणदानाद्धि 

परमं न टानमिद् विद्यते | खन्न वापि प्रभवति पानौयात् 

कुरूस॒त्तम ! । नौरजातिन हि विना न किद्धत् संप्रव- 

नेते । अन्नौषध्यो महाराज ! वौरुधघद जनोद्धवाः । यतः 

प्राणण्डतां प्राणाः सम्भवन्ति विशाम्पते! | तस्मात् पानीयः 

दानादौ न पर विद्यते कचित् | त्ख दद्यान्नरोनित्य 

यदौीच्छद् भूतिमा्मनः । धन्य" यशद्धमायुषयुः जल- 

दानमिड्धोच्यते । शल् 'खाप्यधि कौन्तेय | सेदा निष्ठि 

रोयद्ः । सवेकामानवाप्रोति कौसिञ्चोवेह शाश्वतीम् । 

प्रोत्य चानन्त्यमञख्ाति पापरेभ्यञ्च प्रख्च्यते। तोयदो मनुज 

व्याघ्र ! स्वगे" गत्वा मड्ादुते ! । अच्चयान् समवाप्नोति 

लोकानिव्यव्रवोन् मनुरिति!" । 

तोयधर ए० तोयं घरति अच्} मेषे भेदि" > सस्तके 

च “नोल्ला इवातपात्यये तोयं तोवघरा वनाः” राला 

वार ९१ श्य" । 

तोयधार ए* तोयानां छारा यत्र । {मेषे रस॒स्तके च । 

धारि-मात अच्। लोयस्छ धारः वभेणम् । रेजचवपेणे 
पुग “चनवन्तोयध्ारेण ववष कनकाम्ब् भिः" करिवं० 

११९अ० ।६त° । $जचसनतौ सनौ ।“शरान् व्य्जता 

[{ ३१५४ ] ` तोय 

शौघ्र तोयधारा षना इव” भाग्विर ३२अ०] “गिरिः 

प्रस्नव द्व तोयधारा'” रामा० खा १५ स°। 

तोयधि ए" तोयानि धीयन्ते ऽब धा-कि उपन्सन श्वम 
जनधिप्ष्टनयोऽप्यतवर । ३चतुःसंख्यायाञ्च ।““समनान्् र~ ̀ 
मध्यात् तु ठल्योभागेष तोयपेः'* ख. सि* | ५ 

लोयधिग्रिय न° लोयधिं प्राति प्री-क । {लवङ्ग -शव्द च°। । 

तोयनिधि ए* तोयं निधीवतेऽखिन् नि+घा-कि उपर्सम| ` 

१ससद्र २चतुःसंख्याया इ । ̂पूवांपरौ तोयनिधौ वगाद्य" 

कुमा०। 

तोयनिवी सी नोवं सशदरोदकं नीदीव, यखाः च्या्रेन 

कप् । ¶थिव्यां “तोयनीव्याः पतिं भमेरभ्य षञ्चद्रजा- । 
द्भपे''भाग १।१५।९८। लोके ठ कप् तोयनोविका 

तत्रा ।  [नाङ्गल्याम् अभरः| ` 

तोयपिप्पली स्त्री तोये पिप्पलो । (काचङ्ा) -भाक्भेदे 

तोयपुष्पौ सी तोयेन .ब़जलदानेन पुष्माग्य्याः। ¶पाटला- 

दत्ते शब्दमाला । ॥ 

तोयप्रसादन ए तोयं प्रसादयति फलयोगेन प्र+सद्-णिच्- 

ल्यु | १कतके (निभांद्ञि)। फचचपरत्व न° रलनमाला 

`लोयप्रसादङाम्ब परसादकादयोऽप्यव “फलं कतकटल्लश्च ` 

यद्यम्बुपरसादकम्” महः । 

तोयफला स्त्री तोयप्रषानं फलं यदखाः |१द्रवरौ ककटीमेे 

राजगि°। [ रस्तके च। ` 

तोयसुच् ए० तोयं -खद्धति खच-किष् ६त !जनख्चि भेे ` 
तोययन्र न° ख सि° उक्त कालन्नाना्यै चटीयन्बमेहे ' 

चटीयन्त्र््ट् २७८१ ए° दश्चम् । (फोचारा) इति 

ख्याते रजलयन्त्रमेदे च ।. - 

तोयराज् एु*लोयेषु राजते राज-किषप । श्ससदरे "यदौ त्खा- । 

गरः किञ्चिदुतृच्रष्ट मिह तोयराट्" इरि वं ०२२६०] रवर्से च 

तोयराशि ष तोयानां राश्चिरिव। शशद्रे। इत । ` 
रजलसमद्े च ^तोयराशिखम्भवापि ठण्णां संवद्धं- 

यति” काद्०। [रल्मा० स्वाय क । तोयवङ्ञिकाप्यन् । 
तोयवज्ञी स्त्री लोयसननिितस्याने वद्गी ।१कारवे्ञे (उच्छ ) ¦ 
तोयशक्तिका स्तौ तोयजाता शुक्तिका शा०्त० जलशरक्नि- 

कायां राजनि । 

तोयशूक प तोयस्य खक दव | भैवाखे पार, नि) 

तोयस्चक उगस्ती* तोयं तोयवधः चययति रेख खच ¦ 

श्वल | भेके शब्दाधेक० | च्तियां जातित्वात् डोष | । 

रजखवभेयद्धचकरे योगभेदे ति जलन्ट् १०६१५ ०दश्म्.| 



तोष 

तोयविम्ब न" लोयोल्यितं विम्बम् द्धं {डम्बाकार' वस्तु । 

जलविम्बे जलोपरिभासमाने चद्धगोलाकारे पदाय । 

च्प्ररं जनब्धः तोयवक्रोगब्टात् पर॑ पाद्यः । 

तोया वमन् इ लोयमात्मा -खष्पं यख तत्प्रलतित्वात् | 

परमेश्वरे । "यख केभेष् जोम्नाः । नद्यः सर्दगगसख्विष 

कृत्तौ सुद्र त्वार्तो तोयात्मने नमः" विष्ण, सतुतिः | 

तोयाधार ए &न° । १जलाशप्रे । जलाशयोत्सगग शब्दे ३०७१५ 

° तद्ध दादि दश्यम् ।““तोयाधारपथाञ्च वल्कलशिखा- 

निष्यन्दरेखाङ्किताः” शकु° | र 

तोयाधिवासिनो सनो 
च्धि+वस-खिनि डेप् । पाटलाषन्ते रत्नमाला | 

तोधेश पुर ६० | शवरुणे तटधिदेवद्वाके र२शतभिषानत्तन् 

च | तोय जलमधिरेवोऽख । शपवांषादानच्चन्नो न° , 

तोरण एन० त॒र-युच आधारे लुट् तोलयत्यनेन 

तोयं तोयाद्रेः देशमधिवसति 

तल-उन्म्राने करणे-ल्युट लस्यरोवा | बद्धः स्थिते 

शार । ^“अथोङधकेस्तोरणसङ्भङ्खोति" “गणो ब्डपा- 

णार्थ तोरखादुबद्धिः" माचः| - “भासोच््वत्काञ्चन- 

तोरणानाम्” कुमा० | तच्च हाराखे निखातस्तम्भो- 

परिनिवज्लो धराकारः ( फटक् ) इति ख्यातः 

पदाथः । यागादौ मर्डपाद्बह्हिदरष््पश्य तोरणस्य 

काष्टविशेषप्रसाणादिकं मण्डपशब्ट टश्य' सत्शततुकादा- 

नादिपड्तौ विस्तरो टणश्यः । २कन्धरायां न डरा. 1 

लोरश्रवस् पु अद्िरोखनौ । 
तोल एन०। च" ठ॒ल- कम्म श्वि खच्च । आशीतिरन्तिक्ा- 

शाने कं | “एक्तोलं दितोलं वा लितोलं बेद्तोल- 

कम् | इतोऽधिकं नरः छत्वा प्रायञित्तोयते घ्र वस्". 
५५॥ च्यागमः। स्वार्थं क । तत्राय “शलं ठु लोकिकेमानेः 

साटरल्तिदिमाषकम् | तोलकतितयं ज्ञेयम्" तिथित°| 

तोलय लि° ठनल+उन्दनाने कम्मं णि--ग्यत् ।१तो चनोये | भागे 

ख्यत् ! २तोलने न° | ““जोवानः वयसां मौले तोलय 

वशस्य हेम्नि” ली ला० | 

तोश इ दश--वधे भावे चञञे | $दह्िसायाम् | क्तरि ऋच । 

-रडंसक्े “त्वे राय इन्द्र ! तोशतमाः” ऋ*१।१६९।५। 
नो तिब धकमां निनो यति निबदहयतीति तच्नामद्च 

पाठात् तोयतसाः नाशयिटतमाः"भा०।८तोशा ठव्रहणा 

वे" ऋ० २।१२।४ | ("तोशा बाधकौ» भा. | 
आख्याने चाच । [भा०ञ०३९अ० । 

तोष ए वष ^-भावे घञ् | सन्तो | “तोषपरो हि लाभः” 

११० बा० भाग ४ 
+ 

{ २२५५ ] तौलि 

तोषण न तुष.-भावे ल्ट । शसन्तोपे । ठप-रिच् भाये 

ल्युट । रसन्तोषोत्मादने । «एतावदेव पुरुषः काय्यं" इद्- 

यतोषणस्"भा०स०१६अ०। क्तरि ल्यु । रेसन्तोपजनके 

वरि ("पून् इइदयतोषखान्” भा० उ० ८९ | 

करे ल्यट् | तोधसाघने स्यां ङोप् तोषण | 

तोषलल न° तोकं नूनाति ल्-बा० ड | अस्तभेदे १सषलेऽस्त्रे 

'(ह्ृष्णस्तोष्ल ख्यस्य गिरिकूट पमं बलो? ` हरिव ०८७अ०। 

तौक्तिक पुन्धन्राशौ दोपिक्ता कौभ्य शब्द् २२७८ण्टश्यम् । 

तौतातिक न° ठतातभङ्केन निधत्तम् ठञ् | ततात- 

भटक शास्त्र “नेयाश्रावि युरोमेतंन विदितं तौतातिकं 

दैनम्" प्रबोधच० | 

तौतिक न श्सक्तायां रशुक्तौ च राजनि°। 

तौदी खी विषनाशक्रे खोषधिनेदे श्तज्गमारयाम् ।“तौदौी ना- 

मासि कन्या टताचो वा असि” थर १६।४।४२। 

तौम्बरविन् ए बण्वर। तुम्बुरुणा कलाप्यन्ते वासिना प्रोक्त- 

भधीयते इनि । कलाप्यन्ते षासिना त्बुरुणा प्रोक्त 

शाखाध्ये दघ | 

तौर न° यागमेदे ।^संवत्खरमड्रहस्तोरेण यजेत'>लाद्या° 

श्ौ० १०|२०।१ । “व्दा्ेदततरयोव्र तानि?१०।१८।१० | 

तत्रव । 

तौरयानं न° दषे" यानम षो० | द्रखेगमनयुक्तो । 

“ब तौरयान उपयाहि यत्नम्” निरुक्तं ५।२५। शतिः 
तौरयानः दख यानः ““तौरयान इत्यपि"गिगसो मवति” 

तौरश्चवस नन्तोरश्चवखाऽङ्गिरसाब्टःसामण् | साममेे 

५तौरश्रवसे मार््यन्द्ने पवभाभे तद्ावपनखुतेः?' कात्यार 

शौ° २५।१४।१४ । “तौर श्रवसे सामन" ककः | 
तौरय्यं न ढे" चरजादौ वादे भवम् अण 1 खरजादि- 

ध्वनौ । 

सौय्य तिक न° न्यः परिभाशभद्य कन् तोर्योपलत्तितं 

लिकम् । शखटितेषु ऋचगोतवादेदु चमरः । ५“वनेऽपि 

तौ विकूभारराध तम्” नेषधम् ।^तौयं तिक टथाय।' 

कामजो दशको गणः" मलः । 

तील नर"ठसेष तला+खा्ये अण स्वाधिका अपि प्रत्ययाः 

कचितप्रशतितो लिङ्खवचनान्यतिवेन्ते इ्युक्तो : देधता- 

दिवत् क्ोवता। मानभेदे ¶तलायाम् र्ञन्द्ानदण्ड 

श्ठलाराशौ च ज्यो° ! 

तोलिक दण्ठक्या जोवति ठृलो+उश् | चिनकरे शब्दमाला । 
तौलिकिक ए* ठलिकषया जोवति ठक । चिलमकरे हेमश्व° । 

८४० 



तौषा 

तोलिन् पु* तलेव तौलं तत् विद्यतेऽख इनि हलाराशौ । 

५तौलिनि चिन्नान्याङं' स्वातिः पादत्रयं विशाखायाः" 

उ.सं°१०३अ०। अम्य क्तोवत्वमपि^शक्र तौलि इताशनेऽ- 

लिघलषो याम्ये खगो नेकं ते" ज्योऽरालिलम्ननिसेयः । 

तौल्य ति° वलया परिच्छित्नम् ष्यञ् । ठुलया परिच्छिन्न 

लिक्षा | ठल्यमेव खार्येऽग् | रतुल्यः न° । 

तौल्ललि ए*ठल्वलस्दापत्यस् इज् | ठ॒ल्वलार्भेरपत्य (सर्वेभ्य 

णव निष्टकोयादिति तौल्वलिः क्रियागुखत्वात्" श्च 

खौ० २।६।१७ “खभच्चणमितरेषां तौल्वलिः कता 

थेलवात्” ५।६।२8 | ततः इजन्तत्वात् यूनि फक् तौल्ल- 

ख््यादित्वात् युवप्रत्ययस्य न लुक् | तौषतायन-य॒नि 

तदपत्ये | 

तौल्वल्यादि ु* (न तौल्वलिभ्यः" पार ताको युवप्र- 

न्वयस्य लुकि प्य्, दस्ते शब्द्गखे च च गणः पाण्गण+ 

उक्तो यया 

“तौल्वलि,. धारणि, पारि. राखि, दैलीपि, 
देवति, बाकि, नेवकि, दैवमति, दैवयत्ति, चाफडटकि, 
वैल्वकि, वैङ्धि, ्याचुराइति, पौषकरसादि, च्याचरो- 

इति, आहति, प्रादोहनि, नेभिि, प्राड़ाहति, वा- 
न्धकि, वेशोति, अआसिनासि, आह्हिसि, आचरि, नै- 
मिभ, आसिवन्वकि, पौष्करेणपालि, वकण, वै- 
रकि, वैति | 

तौवरक लि ठवखां इदम् अण श्ला्ये क| दठवरौस- 

भ्बन्विनि स्त हादौ "कते भङ्ञातक्सते्ात् सेह 
न्तौवरक। त्तथा" स्तः । ख्वार्ये अण । ततः खाये क | 

श्त॒वरके । ५आयुष्कर' तौवरक कषयं कटुपाक्तिकम् 1. 
उष्ण" ठेमिजञ्चराना हमे हावन्तं विनाशनम्" सुखतः । 

तोविलिका शी ओोष्धिभेदे । तौविलिके ! ऽेलयावाय- 

मेलव रेनयोत्” च्य ६।१६।३। 

तौषायण् ति वण्खादररदेशादि प्रचा चत्र्यां फक् | 
 दष्ादूरदेशादौ । 
तौषार लि दधारखेदम् | 

भावप्र तन्ञत्तणादि 

खकः यथा “अपि नद्याः स्द्रान्ते वङ्किरापच्च तद्भवाः । 

धमावयवनिध क्तास्तौघाराख्यास्तु ताः खता५ । सणथ्याः 

मूशिनां प्रायो भूरुहष्यान्तु ता हितः । वषाराभ्ब् - 

शिं सख्त सादातलमपित्तवम् | ककोरसन्भः 

| चखानलरिच्चजलविभागे स्तः | 

[ ३२५६] 

दषारसम्बन्विनि जले 

राजनि, ^तव्रानरिच्च' धारः कार तौषार =ेममिति'". 

त्यज 

करठाग्निमेदो गण्डादि रोगनुत्" । नदीमारभ्य समद्र. 

प्य॑न्तः वद्किरास्ते तद्खवा व्किभवाः. घमावयवनि- 

खंक्ताः धमांशरद्िता अपः तौषाराद्या इत्यः । 

तन् ए. 
विश्वध क्षरध्यै," 

८८ आओत्मन्+अआलोपः। आत्मनि व्नस्जे न 

क० १।६१९।८। त्मनमानानस् । 

“च्ाङगोऽन्यतलापि छन्दसि दश्यते? पा० इत्यात्मनः 

चछाकारलोपः  संन्नापूवेकस्थ विघेरनित्यत्वादपवादौर्बा 

भावः'' भार | “त्ने तोकाय तनयाय खडः" ऋ 

१।११४।६. | “उप कन्या वन्यते" ° १।१८८।१.। 

तन्या आत्मना'' भा०। दउतोयास्याने या । “अश्र 
हतेन तन्या? यजु २९। १० ““वनस्तिरवद्ध्रो न 

पाः कन्या? २०।४१५ । 

त्यक्त लि° त्यज-क्मेखि क्तं । शतव्यागे उतद्धरं सखज्िते 

अमरः “अट्टायेतयक्घद्रव्यसीकारः प्रतिपडहः''सखूनलपाखिः 

व्यजधातौ उदा०।२व्य्ग्, द्यते च “मदर्थे त्यक्तजीविताः” 

गौता “युक्तः करुणं वाक्य वानर स्यक्ञजोवितेः, 
रामा कि ५४ ख०। । 

त्यज हानौ दाने च ज्वा सकर पर० अनिट । त्यजति 

अव्यात् तल्याज । त्यक्तव्य त्याज्यम् त्यागः व्यक्त यक्ता 

त्यागौ । ^^्यजेदेकं कलार्य यामखा्ये कलं त्यजेत् । 

स्रामं जनपदखा्यं खाता एथ त्यजेत्" चाणक्यः 

५योऽत्याच्ौत् संयुगं भयात्” भा. दरो €4 का 

“तं तल्याजाह्हितं यत्नम्" राम1० २।२६ य° । 

नौ चिवर्ेन कदाचित् त्यज्यते"'पञ्चत°। (राः) “मद्ये 

त्यक्रजौविवाः” गीता “प्रतिरोद्धा युरोह्लेव त्यक्ताभ्नि- 

वाड पितवा" सलु: शन मातान पिता न सौ न 

घत्रसया गमडहेति"मनुः त्याज्य" दोषवदिव्य के कमे प्राह्- 

मेनोषिखः | यन्नदानतपः कमे न त्याच्यिति चापरः" 

गोता^्ञातिसम्बन्धििस्बेते त्यक्तव्याः कतलचणाः“मचुः 

^“ चठष्मदाः सखययेभ्यस्तक्गव्याः परभमिष 'ट°स°६*अ° | 

वेदे त॒ नि°। णलि तित्याज““यस्तित्याज सचि विद् सखा- 

यम्" ०१०।७१।६| त्याग स्त्वध्व सारकूलव्यापारः न 

ममेदमि्याकारः। स च मरद्रव्यायामेव भवति अमततं 

` जोवनाद्विंयोजनदूपः । उपसगपूनैकख्य तत्तदुपसभव्यो- 

 त्याधेयु्लव्यागे इति भेदः । ` 

त्यजस ए °व्बज-भावेऽशन् । त्यागे ^इन्दरञ्च न त्यजसा वि 

छ याति” ०१।१६ ६।१२।.शजस त्यागेन "भा °कत्त रि 

अशन् | रव्यामकत्तेरि ति०।“चिद्भारयातेभटहि ! वजः छ" 



श्यद् { ३२५७ | खाग 

१०।१४४]६। त्यजो इःखस् बजंयित् भार शन तं निम्नः 

चन त्यजो न''चड०८।४७।७| करयो दुन् । श्क्रोध च 

क्रोधात् प्रयुज्यमानमायुधं खच्यते इरति तद्य तथात्वम् । 

त्यद् लि व्यज-“ल्यजितनियजिभ्यो डित्” <० चदि 

डिद्ध |१सिद्धे | अख स्नामतया त्यदादिकायैम, खः 

त्यौ द्ये व्यौ व्यश्यात् व्यधः व्यसन | स्त्रियां खान्य 

त्याः | क्षे त्वद् वये ल्यानीति मेदः । र्सरैदा परो 

च्ञाभिधानाद्ं वस्तुनि । 

“वे बाव बरह्मणो रूपे मन्तः वामनते ञ्च भव्यं ्चाटतच्च 

स्थितश्च यच्च॒ सच्च त्यद्च। तदेतन््रत' यटन्यद्वायोश्चा- 

न्तरीक्लाश्च नन्दम्यनेतत् स्वतमेतत् तौ तद्य मत्तं खं - 

तश्च भर््॑द्धौतख्य स्थितस्य तख सत ण्ष रसोय रष 
तपति ख्यो हयोष रसः| अधामतेः वायुद्चान्तरिचं 

चेतद्टतमेतद्यरेनक््यत्तखधौ तस्यासनं खं नाछतख त ख्य यत 

णुत व्यखधंष रसोय रष रएतख्जिन्रण्ड़रे पुरुषस्तस्य 

द्यो रस इत्यधिदैवतम्, ° उ, | ति रते वाव 

वावशब्दोऽबधारप्णा्यः | ह एतेत्ययेः । ब्रह्मणो पर- 
मात्मनो पे ष्यते याभ्यामद्छपं परमव्रह्माविद्याध्या- 

रोपणाभ्भां के तेद | मरञ्च॒ एव मतेनेव च| तथा 

असुन्त च॒ एवासतेेव चेः । अन्त्नतेखातमविशेषये 

मत्तस्तं द्धो एवेत्यवधार्यते । कानि पुनस्तानि विशे 

घणानि मन्तासतेयोरिग्् च्यन्ते 1 मव्य मरण- 

धम्य तच्च तद्िपरीतसू । स्थितं परिच्छन्न" गतिपूवैकं 

वत् स्थात्, । यज्च यातौति यद्रायपरि च्छन्न स्थित 

विपरीतम् । सद्धं सदित्यन्येभ्धो विगेष्यमाणासाधारणध- 

मेविग्येषवत् | तच्च तद्िपरीतं त्यदित्यव सवेदा परोच्ा- 

चाभिधानम् । अथाखतेमयाध॒नाऽूतेखच्यते । वायु- 

च्ान्रिल्च्च यत्यरिभेधितं भूतद्वयं एतदश्डतममूतत्वा- 

द्स्यितमतोऽविरूष्यमानं केनचिद्रूतममर याध तद्यत् 

स्िब्रविपरीतं व्या्यपरिच्छिचर यस्माद्यरे तदन्ये स्थोऽप्र- 

रित्यज्छमानविशरेषमतस्तवृच्यदिति परोच्ताभिधानाहमेव 

पृथेवत् । नख्ेतस्यामरद तच्छा ष्तस्वे तख यत रतस 

व्यस्य चतय विगेषणस्वामूर्तषटेव रसः । कोऽसौ | य 

यष एतखिन््रण्डले पुरुषः करणात्मको ` हिरगयगरभः 

प्राण इत्यभ्धयते। यः स एषः अमतेख -भूनद्यख 

रः पूैवत् सारिष्ठः, यततृषरुप्सारञ्चाम्तः मूतदयं 
> ५ र 

₹हरण्यगभक्तिङ्गारम्भराय् हि भूतद्याभिव्यक्तिरव्याकता | 

त्तमात्तादय्याततत् सारं भनदयम् । त्य ह्यं रसो 

यश्मायो मरख्डलस्थः पुरुषो मण्डसंवन्न ग्टटमारश 

भतहयख च साधस्य म् । तखा क्त प्रसिडवङगंढपा- 

दान" व्यख रोघ रस दतिः" पा० भाष्यम् “दतो 

वातपुत्रो वायोौवासखोवा भवास्यद्म्' वेणी | 

व्ययोभावेशदरा० अच समासान्तः। उपव्यदम् | 

त्यदादि ए पा° गण्तराक्त शब्द्समद्े। खच गणः 

“त्यद् तद् यद् एतद् इद्म् अदस एक हि युष्मद् अखद् 

भवत् किम्” ^व्यदादौनामः" 'पा० अत्र चर्विधौ 

दिप न्तखयेव यडहणमिति भाष्यकारेष्टिः । 

। त्याग ए व्ज्ञ-भावे चञ् । उत्से सतद्रव्य्य सखत्वध्व'सा- 

जक्कनंव्यापारे न मभेदनित्याकारे। “न माता न 

प्तिनस््ली न पुत्रस्तवागमडतिः “उन्मत्तं पतितं 

क्लोवमदीरः पापरोगिणम् | न त्यागोऽस्ति दिष- 

न्त्याच्च न च दायापवतंनम्” मनुः अमेटरव्यख रवि- 

योगमात्रे च । त्याग सौच्त्विकादिभेदात् लिषिधः। 

यथाह गोता ^“नियतख्य तु सच्नयाखः कमणो नोपप- 

द्यते । मो इात्तख परित्यागस्तामसः परिकोर्तितः। 

दुःखमित्येव यत् कमे कायक्ल भयात् त्यजेत् । ख 

छत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् | काग्यमि- 

व्येव यत् कसे निर्न जुरुतेऽजुन || सङ्ग त्यक्वा 

फलं चेव स त्यागः साच्तिको मतः" । विशेषाभावात् 

विशेषव्राभावात् उभयाभावाञ्ख एनरपि सात्तिकस्यागः 

लिविधः तथा हि फलाभिसख्छिपुनेककमेत्यागः सन्यपि 

कमखि फलाभिसख्धित्यागादरेकः। स च साच्तिकत्वा- 

दादेयः । त्यपि फलाभिसन्बौ कमेत्यागात् दितोयः। | 

सच द्ःखनुद्धा छतो राजसः विपर्थांसेन ऊतस्ता- 

मसः इति भेदः । हिविधोऽपि हेयो भवति | फलाभि- 

न्वः कर्मणश्च त्यागात् दतोयंः| स॒ च कमानधि- 
कारिकन्तं को नें णद्पः । सोऽपि सधनफलमेदेन 

दिविधः । तत्न सान्त्िकेन फलाभिसम्विःयागपूवेककमातु- 

छानद्ध्पेण त्यागेन शुद्धान्ःकरणस्यत् पन्न विवि दिष्य 

ऋअत्मन्नानसाघधनश्रवयाख्य' वेदान्नविचाराय फलाभिस- 

, जिरि तलान्तःकरणशुद्खौ सत्यां तत्साधनस्य परित्यागः 

ख एकः साधनभूतो विधि दिषासन्नपस उच्यते | 

जन््ान्तरलतसाघनाभ्यासपरिपाकाद्ख्िन् जन्यनि खादा- 

बेवोत् पच्नाक्मबोधद्य क्तशछत्यसख सत एव फलाभिसन्धेः 

कर्मश परित्यागः फलभूतः स विद्त्रुच्धपास इय् - 

च्यते । “^्यागप्रपञ्चद्धपख चिदात्मत्वावलोकनात् | व्यामो 
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हि महतां पच्य सदो मोच्तमयो यतः। त्यागेन 

युक्ता द्बत्पतन्ति त्यागेन हीना नरकं ब्रजन्ति। न 

त्यागिनां दष्करमस्ति किञ्चित् त्यागो हि सवव्यसनानि 

न्ति" शब्दाथचि° टतवाक्यम् । 

त्यागिन् वि त्यज-चिण॒न् । १ दातरि, रच्छ, श्वच्जं न~ 

शले, रेकर्फलत्यागिनि च भन देषयकृशलं 

कमं कुशलेनानुषच्जते | त्यागो सत्त्वसमाविष्टो मेधावो 

च्छिन्नसंशयः। न हि दृष्टता शक्य त्यक्त्, कमाण 

शेषतः । यस्तु कमेफलल्यागो स त्यागोव्यभिध्ौयते" गौता 

"“च्यात्मनस्त-ागिनां चव निधर्तेतोद्कक्रिया'” मचः | 

त्यागिमन् ति° व्यागेन निष्मन्न व्याग+इमन् | त्यागेन 

नि त्ते | 

त्याज्य विर ह्ज-+-शवृत् कुत्वाभावः | १वच्जं नये ^^तौरे 

प्रतिखडस्तदाज्यस्तवाज्यो धम्य विक्रयः" प्रा त° । 

दाव" योग्य च ।^त्यज्चो इष्टः प्रियोऽप्यासोद् ङ्क, लोबो- 

रगच्चता?' रवुः । “सा त्ववाप्यान्यतो गभे त्याजवा 

भवति पापिनो | मदापातकदुष्टा च परदिगरभविना- 

शिनौ" व्यासस° । \ 

तक गतौ बा" आत्ष्सकभसेट् । त्रकते अलकिषट । नल्के | 
तरख गतौ भ्वा पर० सक. सेट धादुपाठः। लषति अल 

खोत् अत्राखौत् | तल्राख । [अलङ्कोत् । वल्क | 

तरख गतौ भ्वा° परण सकण सेट् इदित् धाठपाठः। बरद्खति 

तग गतौ भ्वा° परण्सकन्सेट, इदित् | लङ्खति अन्रङ्गोत् । 

तलरङ्कः । अयं दिवा० धातुपाठः । बङ्वरति। 

तङ्ग एत्न तरगि-खच। एरभेदे इरि चन्द्षर सौभे उदङ्क 

प्रतिमार्मके तिक्ा० | 

तद् चेष्टायां भ्वा° पर० अकर सेट इदित् | तन्द्ति खल- 

न्दीत् । तल्ननद् । 
तप लच्जायां भ्वान्या° अकर वेट | लेपते खनरेपि्ट अलप्र 

नरेषे | रिच वा घर । लप्यति न्रापयति । धित् ब्रपा। 

“कान्तया कान्तसंयोगे किमकारि नोढ्या | अआखल्रापि 

च क्रिया प्रश्नोत्तरा युप्रान बुध्यते” विदग्धष्ख० | 

““अपेच्वाभि्तायामपि किमपि चेतसतरपयति"शान्िश० । 

अप-डन्वतो लच्जायाम् “तच्पद्धसैरपल्न पे" भटः ।'“लच्ना 
` सापलपान्यतः? अमरः । 

त्रपा खनी लप-भावे खडः । १लच्जायाम् अमरः | कत्तं रि 

अच् । रसशव्ल नि° | शकुलटायां सनो मेद्° | ४ङ्गले 

५कोत्तौ च न्द्चर | | 
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तपाक एस्त्री° त्रप-ञ्ाक। श्तेच्छजातिभेदे उणादि । 

त्रपारर्डा स्त्रो त्रेपायां रण्डा । लच्जाह्ीनायां वेश्यायां 

जटा° शब्द््क० बस्तुतः त्रेपारण्ड ति नामद्यं मेदिनौ 

तरपाशन्द्ख्य बेष्याथकत्याक्तः रण्डाशब्दग्य च तद्र्प्रसि- 

ङे स्तत्समानाथकत्वौ चित्यात् । 

तपिष्ठ लि अतिशयेन प्रः अतिशायने इन् प्रियादि° 

त्रपारेशः। दप्रतरे । , [ च्ियां डोप. | 

तरपौयस् लि° आखतिश्येन प्रः दैयद्चन् लपादेश :| ढप्रतमे 

तपु न° आग्निः दृष्टा लेपते लव्लते इव त्रप-उन् | १सौोसके 

श्रद्ध च भेदि तख विकारः अण “लएजतनोः चक च” 

पा० छक च | त्रीएष तदिकारे वरि°| ^“तालायःकांर- 

शयानां ल्रपुष्यः सीसकद्य च" मतुः । “वणं सख मलं प्य 

खप्यस्यापि मलं त्रपु | न्यं त्रएमलं समसः सोषखापि 

॥ लताभेदे ॥ 

त्रपुककटी स्तो तषु दव शुभा कर्कटी । (खसा) इति याते 

तरपुटी खली नरप-बा०-उटक गोरा डेष । ष्ठ लाया् । 
रत्नमाला | 

तपुल न° व्रप-बा° उल । रङ्ग दिद्पकोषः | 

तपुष(स)न° ब्रा: (षयाः) फलम् अण फले तद्य लए । लषु- 
घ (खो)फठे । (नपस (षं) लघ् नोलञ्च नवं ढटक्ञमदाह- 

जित् । स्वादु पित्तापं शोतं रक्तपित्तहरं परम् । तत्- 

पक्रमन्ढ्ष्ण स्थात् पित्तलं कफवातत॒त् । तद, इन्म तलं 

शोनं र्त्वं पित्तारूलच्छ्र{जत्'? भावप्रर ॥ 

तपु(षोस नण्बप-बाडस(ष) । रङ्गे दि्पकोषः । गौरा. 

ङीष रमाडन्द्रवारुणगरं ककटोभेदे (ससा) लताभेदे । 

साच षोतपौष्मा कारुडालुः बकफला तन्द्िलिफला 

कण्टकफल दधावासा च | 

तपा स्त्रो षनोभृतकनेप्रादौ । ““लभिकी टपदचेपेदू धिता यत्र 

मेदिनो । तपसया कभेसोः तप्र वान्नवां दटतां व्रजेत् । 

नखद्ण्डतनजत्वकतुषपां शुरजोमलेः | भश्मपङ्कवयौरवापि 

मलं मलम” भा०्उ० ९८ अ०। 

प्रच्छन्ना मलिना भवेत्" “तपसा चगीभृतक्तेश्मटि" शुत 

तष्य न° चनेतरदघनि खमरटौकायां विद्याविनोद्ः | 

तय नर्सी न्रयाखामवयवम् अयच् ! त्रितये १लितवसंख्यायास् 

“वेदन्रयं निरदुहत् भूवः स्लरितोति च'' मनः| 

स्नीत्वप््े डोप “व्याचोतिष्ट , सभावेद्यामसौ 

नरशिखित्रयी "मचः त्रयोऽवयवा अद्ध श्यच् । रलित्व- 

संख्या न्वते ति° स्त्रियां डोप । “प्र्यच्तमतुमानच्च 

ा्तच्च विविधागमम् । लयं विदितं काय" घने. 
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शुद्धिमभोणसताः” भतत: ङषनः 'करग्यजुःसामष्पे 

शेवेदनये लित्व्डान्वितेष ऋ गादिवदेष खमरः^एत- 

हिदन्तो विदां स्त्रयो निष्क षेमन्वहस्*" «त वियेभ्य््वीं 

विद्यादण्डनौतिञ्च थाश्वतोम्"” मलः । “(जह्धाऽय परुषो 

सद्रसत्रयमेतत् . ल योभयक्् । सगेदा्ङमयो ब्रह्मा 

स्थितौ विष्ण यंलमेवः । शष्रः साममयोऽन्नाय तखात् | 
तख्याशुचिध्वं निः"सलुः ।४एरन्व वां ५सुभतौ खनौ विशः 

ईशोमराजोढक्ते षो शब्दच° । ७भवान्वास् इ गा याम् । 

यथा ˆ ऋम्यजुःसामभागेन साद्ध्वेदगतापि या! यौति 

पथ्यते. ह्वोके इष्टा ट्टाधसाधिनोति'' देवौषएु° | 

तयःपञ्चाशत् स्तौ नवरधिका पञ्चाशत् निशब्द तय 

च्छादेथः। (षान) १लधिकपञ्चाथतसंख्यायां २तत्संख्छा- 

ग्विते च बद्कत्वेऽष्येकत्वम् । एव त्रयोद् शलयोविंथतिनय- 

स्त्रिःशत् यद्चत्वारिः चत् प्रण्टतयः लनुधिकटथादिरंख्यावां 

ततस्य. वे च । इयांस्तु भेरेः अथी तिभिनश्चे चत्वारि थ- 

दादौ वा लय खाटेथः । तेन पचे निचल्वारि शादिव्यादि 

त्राय खथोतौ नेति लवशौतिः। 

वययाय्य ए° बयं जन्मनयं याति या-बा° खाद । जच्छ 

लयप्रापते “छदने नययाग्यः'° क° ६।२।७। ¢“नययायो 
जन्यं प्राप्रः। जकबयं-खयते। मात्रणेऽधि- 

जननात् दितीयं मौञ्जिबज््रनात् । तृतोयं यश्चदीश्ावा 

इति जन््त्रयं खटतश्निनि" ताडशः एत दति"भा^। 

वथस्िश नि° तयस््ि यत्+पृर्े डट.। लवधिकिलिंथत्- 

संख्यापूरणे स्त्रियां डोप | 

तयस्ि शत्पति ए* त्रयच्जि'यतो देवानां पतिः । शद्रे 
देभचम। रप्रजापतौ च तयोः नधिकलिशतो देवानां 

पतित्वात् तथात्वम् । देवानां तयस्ि शत््व तु 

“ऋषौ वसव एकाट्थ सटा दादशादिन्या गमे एष 

द्यावा एथिकौ बव॑च्ि श्यौ , लयस्ि'शद देवाः प्रजा- 

पतिच्तुस्ति शस्तदेनं प्रजापतिम्" शत व्रा* ४।५।६।२ । 

८८कतमे तेः नर्यास्तरि' चदित्यौ वसव एकादश रद्रा इादशा- 

दिल्यास्त रकलि "थत् इन्द्र ख्ौव प्रजापतिच बयस्ति"याविति" 

शत° ब्रा ११।६।९।५ । त॒ खन्ययोक्ता खख्िन् परे नि- 

द्वर्सप्रम्यासमासात् ( इन्दरप्रजापतिपरत्वम् तयोः 

स्तेषां मध्यं श्रोषत्वेन पतित्वान्तथास्वमिति बोध्यम् । 

““व्ादिल्वांच व "देव सटां वाश्धिनावपि" रामा० १। 

२०| न्यथा संख्ोक्गा । | 

वयच्वि'शस्तोम ए" ल्यद्छिण् सलोमा अ एो०। यश. 
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भेदे । ““ब्रयश्छि यस्तोमेन शोष्यः साव्रासाडहः पाञ्चागो 

राजा | तदेतद्भाथयाऽभिगौतम् “साल्रासाहे यजमाने 

अश्मेधेन तोबेथाः । चदौरते यस्त्रिः षट सहक्लाणि 

वभिण्णाम्” यत मा" १३।५।४।१६ । 

त्रयस्ि शिन् न यच्छत् चः सन्त् एन 
ख्द्चि। नयस्तः यदग्भिरमीवमाने सामभेटे | “(न्वस्ति 

नाम साम मा््यन्द्नि पवमाने भवति” तन्ति" १।२।२।४ 

तयीतनु ए" त्रयी ेदा एव॒ तदुरख । य्यः हला । 
^“स्र्महार यथा विद्यया भगवन्त त्रयोमयं सर्य मातमानं 

यजन्ते?” भाग०१।९०।७। तद्य लयोमयत्वो क्ता त्तथालम् । 

योधम ए लव्या बेदल्रयेष्य विधीयमानो धर्म: शाक° | 

3दिके धे ज्योतिष्टोमाटौ अभरः। 

व्रयीमय इनयाककः मयट् । श्ये" लयोतलन्द् चदा 

शमयोध्प्ौकके निर । “रवं छखडत्ते'न चतस्र - 
योजनान्यदटशताधिकानि सौरो रथस्त्रयीमयोऽसौ चत- 

खर् परिवत्तेते रो" भाग° ५९१।१७। ““लयौमयं 

खूपमिदच्च भौ करम्*इतय् तं वारा शेपे न"तद्र.पवि- 
इतिश्जलेव ^“ल्कदण्छ आ्ाशोत् सतवय | नासयोरिडो 

दरे अमशठाः कथेरन्ध | प्राथिनमास्धे ससने सहास्तु ते 

यद्धं ते भगवन्नम्निहोल्म् | दीचादुजन्मोपसदः 

चिरोधरं त्व प्रयणोयोदवखोवददुः जिह प्रवग्यं स्तव 

शोषेकं क्रतोः सत्यावशण्यं चितयोऽसवोह्हिते। सोमस्तु 

रेतः शवनाग्यवसख्यितिः संस्थाविभेद्ाश्लव देव ¡ धातवः । 

शलाखि सवांखि शरोरसन्वयसव ̀  सभ्यन्नक्रतरिदिवन्धेनः। 

भमो नमस्ते ऽखिखमन्लदेवताद्रव्याय सर्बक्रतवे क्रयाकने". 

भगण ९।११।४० &परमेश्वरे च पुर । “स रष श्यात्माकषव- 

वतानधीचरस्ञ योनयो धसलयस्तपोमयः" भाग *२।४।१९। 

तथीसुख ए* नयो खेऽख्छ । विप्र हेमच° । 

वयोदश्न् लि*म गच्च दथ च, लवधिका वा दथ शाकण लव 
आदेयः । १त्धिकदशसहयायां रतत सं ख्यान्विते च । 

“क्रचित् दादश साखा संवत्सराः कचित् तुयोदश मासाः” 

तिः मग्त०| ततः पूरष्ये इट | ब्रयोद्श ततृपूरणे त्र 

वटे च्छेद्य करोति तयोदथदिनात् परम्" ज्यो. 
स्जियां छप् । सा च चन्द्र्य मयोदशकलाक्रियात्के. 

तिचिपरेरेसा श्च खरतियिः तत्नैव तखोत्मत्तेः। “व्रयो - 

दधौ पञ्चदशो च भारे" भन्वादिकथने५“वरूषेन समायुक्त 

गौ भष्या नयोदधो'” वारु्ोकथने च तिर्त° । 

वब्यारण ए? लान्बार्तृदष्ठो निधनेणः छते व्पभेरे “रन्त 
४८४१ 



वल, 

स्तिधमणदासोत् विदहांश्लय्यार्यः सतः" इरिवं०१२अ०। 

तस गनौ सहे जनिष्ये च चरा उभ" सकण सेट. । नखयति 

ते अतिल्लसत् त । 

वस भासे बा चार उभर पेभ्वार पर" अक" चेद 

इदित् | लेसयतिते लसति अतल्रंसत् त अनरंसोत् | 

तस भवे वा दिबा* पे स्वारपरन्यकन्सेट 1 लसति चखना- 

सोत सोत व्रा फणा लवं सतुः तल्सतुः। 

टित् बस्तः | तस्य दिवादित्वे सार्घाठके श्यन् 

तरद्यति । “ल्र्न्ती चलशकरीविचद्ितोरुः” माघः "बस - 

त्त राद्िसुताससंभ्चमस्वयंयहाञ्च षष्ठखेन निषक्रिवाम् ' 

सुद्छरत्रसद्धिरपि यत्न गौरवात्”भाषः।' त्रस्यन् बेजा. 

यमानेभ्यः भट्टिः । ततो रानेति चक्रन्ट्स्त्र षुः 

परिदिदेविरे भद्धिः ^कपेरलासिषनौदान् खगाः 

सिंहध्वनेरिव" भट्टिः। “राच्चसख न चातरासोत् प्रनट्- 

मयति च" भट्टिः 

खट्+उत्कटलासे ।“'बालाचत्बासबन्ति इ" हरिव *२१७७। 
तस लि* बरस-भये ऋधारे घञर्थैँ क ।१वने लिका१ तरस 

गतौ अच । र्जङ्गमे ति* मरः । ठंसरेणुः । 

तसदस्य, १० मान्धादपौ लभे । “द्डाहत्यादयानाख्च मा- 

न्वात। दौ चतौ प | | ६रुकृत्सञ्च धुत्त सचङ्न्द््च 

धा्भिकम्। प्रकु तसवासौत् षद् मेहो पतिः" 

रियं १२ र| [ श्वासयुल्धे लि 

तरसन न° नस-भाभेल्,ट। १बे रखने कतेरिष्ट् | 

त्सर ए.लस-अरन् । तन्तुवायोपकर्मेदे (तासन) खमरः 

तसरेणु ए० च्सः चलो रेषु: कर्म । "जालान्तरगते भानौ 

सच्छा यद्दृश्यते रजः । प्रथमं ततृप्रमाखानां नसरेशु' 

भ चच्चते'" भनूकतः गवाच्चानगे त्यं किरखेष् ¶दोधुयमाने 

रजसि र्परमाशुष्ट्काके हण कलयातके रजसि^पर- 

माणदयेनाश्सत्सरेखसतु ते वयः" ज दवै ०। "जालान्तरगते 

र्यं करे ध्वखो विलोक्यते । लसरेणस्तु विन्नोयः 

विशता परमाच्यभिः' इति वेद्यकपरिभाषया शनिं शत्- 

परमाणुद्पे रजसि च । भूय पलीभेदे तो लिका० | 
वसुर लि" त्रख-उरच। भीरौ खंलिप्रषारः । 

तस्त वि° त्रस-क्त। १भते २अकिते। श्णोघ्रे म] (^नस्तौ 
समासच्चकरोसक्तात्” “मरस्तः समस्तजनहासकरः 

करेषु: मावः (“जनोपात्ानमलस्ः रचः । 

व्रषनु लि" तख, । भोरौ माषशो अभरः। “'दीतां 

जौलित्रिखा तक्ता ब धीचीं बर्ण मेकिकास्' भड्ः 

[{ २३६० । 

वि 

हिया 

खन मच््भियुक्तघर द्रङ्गः" रदुवंथकाग्यम् । 
ता पालने अदा ऋ!° शक निट कमदोश्वरः । न्ते 

खनात । ` कान्तारे ब्राह्यखानु गाञ्च यः परिब्राति 

कौशिकः !" ५1°खलतु०ञशअ, | आारधत्वात् पदव्यययः | 

बाख नन्त -पालने भावेचयद् भावे क्र तद्धनो वा ।।रचचे 

कसि क्त या तस्छनः। ररते ति° ्नायमाखाच्तायां 

न° मेदि० तनाथ स्तनौ राजनि०। “न ज्खयादात्मनस्त्नाख 

गोरकत्वा तु शक्तितः" भनुः] [भाषेक्त । श्रचखे न-। 
तात नि" बै -कर्मेख क्या तद्य नलत्वाभावः। {रथिते 

लापुष विग््रएषा निद नत्तम् खण छक च । रज्गमये पात्रादौ। 

लामन् लिन्न-पाडने मनन् । {रके “तव लामभिरिन्द्र ! 

यानम्" ऋ० १।५३।।* । 

तायन्तौ सलौ तै--सम्य्ण भावे किपला: तामयति मच्छति 

० गतौ शड--डोप | मायमाखालतायाम् अमरः 

^ लायन्ती तवरा तिक्ता सरा पित्तकफापद्ा। उव॑र- 

टरोगगुलमास्भ्वमन्धरविषप्रखत्?? भावप्रण | “'कडसौ 

डतो द्राचा ब्रायन निम्बगोर्रोः” छश, । 

ख्वार्थ क | नायन्तिका नलाय ` पियङ्क नन्ताब् यिका 

पद्मात्यन्तिका्ाइदिकः ष्च कादा{ड़मिलक्शालप पद्म् ~ 

ङ्गकेथरधातकोवक्रलश्ालमलोज्रोवेष्टकमो चर्सेष्वरिष्टानय- 
स्तो हानासवान् कुर्वत" चखु* । 

त्रायमाण नि" तयते ल -कभेखि ानच् । १रच्छमाखायां 
(बाख)च्छातावां २कतायाम् अमरः। स्वाय क । तता 

स्ली राजनि*। [ दश्ोभवे। 

वायोदय त्° नुयोदश्टां भवं सज्छिषेडा° अश । नृगो 

तास एणतृखः-भावे षञ् । भये" तासाङ्घलः परिपतन् पर्ल 

निकेतान्” माच" ।गमशणिदोषमेदे च भेदि°। 

व्रासन नश्तृस--खिच् भावे श्ट. । १भयोत्मादने कतरि ख्दु । 

२भयोत्मादके त्०। 

ति बर वर कदि | नित्वसख्याविथिष्ट । «द्वि 

बेदाख्रवस्त्रयो" अमरः “न्याये स्िभिरुदोर ण्यम्" कुमा" 

"लिभ्य ण्व तु वेदेभ्यः पादत्रयमददडत्'” मनुः | च्ियां 

मौण्टे सखख्ये च विभक्तौ परतः तिक्लादेषः | तिकलः 

खतितध) केथ्िर् प्रियते. दातम् तञ्खिन्यम् "'दि्ट- 

भिस्लभवस्वाभिर्मेहिमानछदोरयन्" कुमा* । तृयाखां 

बेदे ठ कचित् तामिति पं “(महि ! तौयामगो- 

ऽ दुक मित॒धाये मुखः "क ५१०। १८५।१ । 

विंश सि विरत्+पूरखो षट् ति चद्पूरजे, तियत्तमे 

1 



विंशं { २२६१ ] 

“तिश यकस्तया रागेभाग इत्यभिधीयते" स.° सिर । 

विशक तिण तिशताक्रौतः बुन् डिद्च। तियतसंख्यान्वित- 

द्ब्योख क्रोते वस्तुनि । 

विंशत् ति° तयोद्शतः परिभाखमख्य नि° । शतिद्शकसं- 

ख्यायां २तत्सं ख्यान्विते च । तत् संख्येये “निमेषा दश 

चाटौ च काष्टाः तियत्त् नाः कलाः। तित् कला रुह्कतः 

ख्यादङोरात॒न्तु तायतः"" ““िंशंदरभो वदेत् कन्यां दयां 

हादशगार्षिकोम्” मनुः “संख्यायां “त्तिः यता भये 

न्यासः” स.“ सिर | 

विंशक लि* लि'शत्परिमा्सस्य कन् । १लि'शत्परिमाण्े 

खवयने कन् । २ तत्सं ख्यायाम् “खमावाखाः एक् तेषां 

लि'शत्क परिचच्ते" कामन्द । 

विंशति सी वि'शत्+-एषो। १लि शत् संख्यायां २ तत् ख्येये 

च “पञ्चकं मण्डलं जग्य' लि 'शव्याञ्चु मनीषिभिः" कामर 

विंशत्तम ° विशतः पूरणः तमप | !ति'शत्स' ख्यापूरणे 

स्तिया खोप । “तत्त थ्तमे व्यद परडक्तिष्वतिदन्त" 

अतरब्रा* १०।४।२।२९१। न्निः 

विंशव्पत्र न वि"थतृरंख्यानि पत्राखि दलानि प्रतिषष्य- 

मख । !कुखदे शब्दमाला । 

विंशंश ४० वियश्िःयत्पूरयोऽः | रादि शवृपूरथे 
भागे षरिकला्के भागे ष्डुवर्गानगतानां राशिभेदे 

तेषासंश्रवियेधाखामधिपतयः ज्यो उक्तायथा 

^“पञ्च पद्चाद्यदिवाणा विषमे वि'दंकाः। मादे 

यथनिजोवन्नशुक्राशां ब्य्तृक्रमात् समे" | विषमराशौ 

कुलयनिगुरुबुधशकराणां पञ्च पञ्चाटसप्रपद्चनिताच्तियां- 

अकाः क्रमात् न्याः | समे राशौ व्यत्क्रमात् तेषां 

-विषय्यःये लि'थांशा न्नोयाः) यथा मेषो विषमराथिः 

तन प्रथमावधिपञ्ांशा भौमख । षष्टां्मारभ्य दशमां- 

अपथ्यं न्' पद्चांशाः शनेः । रकादशांशमारभ्याटाद्थांश- 

पथ्यं न्तमष्टावंशा गुरोः । उनविथांशमारभ्य पञ्चुविशांश- 

प्यं न्त खघ्नं बुवद) ततः षडविांयमारभ्य लि- 

अथपय्यं न्' पञ्चांथाः शुक्रख लिशांशाः क्रमात् न्नेयाः। 

भिशनसिं हतलाघचःकुन्पे प्व वम् । `समराथौ व्यत् 

क्रमाद्यथा । षटपे प्रथमांशमारभ्य परच्चांशा श्टगोः। 

नतो दादाय न्व सपरांया बुधख्य, ततो विंश 
परव्यन्तब्ावे श! गुरोः 1 ततः पञ्चविंशांशपयन्तः पञ्चाशाः 

कुजख निशां; । रषं कककन्याडविकमकरमौमेष्वपि 
बोध्याः लिंशदंयशा दत्र इत्तौ िभागवद् पूरवाचेता 

विक 

विभिन् विश्लि'थत् प्रमाणमस्य इनि डद । लि'यत्प्रमाये 
स्तियां डोप | 

विक नन्वयाणां संघः कन् ।१तित्वसङ्कयायाम् ण्वंशाघो- 
भागे,श्कदिभागे,४विफनायाम् (इरिनक्यामलकौोक्यस्या- 

फलते) ५वजिकटुनि, (शण्डो पिपपलीमरिचतये) । वा- 

तादिष् सितेषु लष् कायति के-क। ईगोच्ुरे षु 
अमरः | ७लिपयसंस्थाने डेमर ! टलिमदे "शुडधको- 

सारसंयुक्तात् ल्िकतुयसमन्वयात् । वातरक्तं नि 

न्त्याशु स्रोगदरन्तयः''सुखवोधः तिकतृयं तिक्टू- 

लिमदम् ति फलम् चेति तुवभित्यथः | “युगं सष्छत्कारवि- 

बतिनतिक्षः" माघः। “^“व्यपोद्पा्रै^र पर्तिततिका” 

किरा०। ““त्फला त॒ फरतिकम् “कबिदिग््तति- 

कभिच्चहारः” रवुः। “एकं दिकं तिक चेष 

चतुषकं पञ्चकं तथा” हरिका०। ठतोये्य द््पेख 

ष्णं यख्य कन् परप्रत्यय वा लुक । €शटतोयके 

ति । तयः धिका: शुलकं लाभे इद्धिव यत् तादौ 

१०त्वधिक्रलाभादिबुक्ग शतादौ । “हिकं तिकं चत॒षकञ्च 

पञ्चश्च शतं समम् | मासद्य ठद्धि' ग्टह्भोयात् व्थाना- 

महपदः"मच :। (अतकरा' विनटाका चद्) ̂ “स्फिगस्यो; 

एषवंशास्य यः सन्धिस्त्लिक नम्" दक्र | 

११सनज्धिभेदे नम 

तिक् ए तौशि ककुद्तल्यानि इटद्गग रख कङदख 
अन्यजोपः समा* । तिक्रूटाखयो पवतभेदे असरः । पवेत 

। - "नन एषाखख चखन्त्यलोपः नान्य | तत् तिकक्घद् तदुबुक्तं 

लि । रविश्डावपि पुर वा अन्त्यलोपः। “तथेव 

तिककृदो वारां ख््पजास्थितः। विक्कत् तेन षिख्यातः 

शरीर प्रभ।पथातेः भा० या १४४ ऋ । रेद्शरात्- 

` साध्यं यच्चभेरेऽपि या श्रन्त्यलोपः। “तिकक्ाहा य 

यन्नो यहृथरात्ः कङ्त् पञ्चदशः कङ्देकगिथः ककुत्तय- 

ख्िशोय रवं विदान् दशषरातेख यजते तिकङ्ञद एव 

समानानाम्? ते०ख०७।२।५।२ । ““चवषोभात् समद। 
र ९4 

। तिकङ्दः शस्त्रम् खथ महातिककुद च, छन्दोम तिककदच्च" 

सा० श्रौ° १६।२६।१४ । भवत् वा इन्द्रो इनुमङ्स्तद्ध 

यदच्छासोत्तं गिरि तिककुदमकरोत्” शत° त्रा०१।१।९। 

१२।.वभिकः परवेतानां सिककुद्नाम ते पिता"अथ०४।९।८। 

विककभ् पुर नेषा कं पौतश्द्कं स्कम्नानि- नृम किष 

ान्द्सः सलोपः। !खउदाने वायौ “छ्दानो वैः 

तिककृप्डन्द्ः यतशा०८।५।२।४। रेनवरातसाष्य यन्न 



तिक 

भेरे। ति्कङ्गभोऽष्यत् । लिकक्रबध्यङ्ध : एष महातिक- 

कुप व्यद नवराल्ः। समदृतिकङ्ञप् समद्" खा शचा खो ०१०। 

९।२१ नवरात्र इत्यतुवततेते,नारा०५खतुरोम लिककुबवभ्य- 

दखऽभिङ्वः रतेखतभिः स्वानां श्रौषकामो यज्ञेन । 

२२ एतेस्तरिककम्् हा लिककुप् बद् ्िककृषए चतु्ोमलिक- 
कर्भिः स्ताना जरषरकामो यजेत । एतेषां दभो वश्वा- 

नर एव भवति | काम तेषामेकेकेन सम्बध्यते" नारा० । 

विकङ्बधामन् ए समृडवोमध्याभेदेन त्द्धिणां कुमा 

दिशां समाहारः तिक्क्ब तत् धाम आश्रयो यख । 

विष्णौ विष्ण् स° । [ गोक्षुरे थड्द्र०। 

विकट ए* बोन् बातादिदोभान् कटति आादृणोति खच् । 

विकट न° तयाणां कटुरखानां समाहारः । भिखितेषु 

णीपिप्मलोमरिचेषु देम | ““विश्वोषञ्जल्यामरिच 

लयं लिकट्, कथ्यते । न्प्रषचं दीपनं इन्ति श्वासकाख 

त्वनामयान् | छलममे हक्फस्यौल्य मेदन्ञोपदपोनखान्”” 

भावप्र*। 

वि कण्ट ० लयः कण्टाः कण्टका अख गोरे र् हो- 
षते, च रल्रमा०।(टे क्गरा)श्मत्खभेदे शब्द्र ०1 ४पलरयु्े 
शब्द् च| ठ इत्यग्निदमनौदुःस्सशांकके ५दव्य राजनि°। 

` तिकण्टक ष" स््लो लषुगगे मदृष्धे लिक्षा समा० दिर । 
रकराटकल्नये स्तनो । ततः परिमाणे रजता०्खञ. | लेक- 

ण्ट तत्परिमाे। ल्यः कण्टा अद्य | श्गोचुर- 
कटक पुर हेमचर।४करट्कनमयान्विते लि । 

विकदूक पुणच्योतिर्गौरायुरित्वे तन्नामके “अभिञ्ञवाहनिके 

““शअभिञ्वत् हं पूवे लिक्दुका द्त्याचच्ते"आश्वश्तरौ ०११ . 

१।११तिक्दर्केष् पाड सोममिन्द्र |" ऋ०२।१।।1 ७“ निद्र - 

केष व्योतिगौँरायुरिव्य तन्नामकेष आभिखविकेष्बहः ख्, 

भा ““लव्रहचं च्योतिर्गराबुरिति लिकदुकाः' कात्वा, 

श्रौ २४।१।९६ तिकद्रुक इति च्छोतिरादोनां सष्ठदितानां 

संत्ता संव्यहारायां" केः ““तिशदरूकाः एषावचग्बयर 

दूति पशुकामख" श्वर ` ्रो° ।१०।११९। 
तिकख्धन् एर तोखि कन््ांखपर्य । यजनं याजनङ्खौव तथा 

दानप्रतियद्ौ । अध्यापनञ्चाध्ययनं षट कलां धमभाम् 

दिजः" भाष च्यु १९९ अ, | खक्तेष षट्च के 

मध्ये उतत्यथयाजनप्रतिग्रहाध्यापनभिन्राटत्यवदाने- 

ज्धाध्ययनद्पकरभकारिख दज । ““ले विद्यो ब्राह्मणो 
विधान् न चाध्ययनलोवकः। तकमा निपर्क्रानो 

सेत एष इतः दिजः” भा, अहु" १४१ अ, | 

[ १३९२ ] विका 

तिकश न तिष्धणां कशानां तदाघातानां समाहारः । कशा- 

चाततुये | कथाचातलिकञ्च कशशन्द् १८३५ध.द्भितम् । 
विकशूल न° ६त° । वातजन्ये तिकस्य व्यथाभेदे । «स्फ 

गस्छोः एष्वंशास्थोेः सन्धितः खूटतम् । तत् 

वातेन या पीड़ा त्किगरूलं तदुच्यते” भावष" | 

विकास तिधा कायति के-क | कूपसभोपख्य जलोद्धारके 

तिदिारूमये यन्त्रभेदे चौरस्वामौ । 

विकाण्ड इ° तौखि काण्डान्यद्ध । स्गेवगांदिङाण्डभ्मि- 
बगांदिकाण्डसामान्यकाएडषूपातके नामकिङ्गगाचुशासने 

भर धिं हरते १कोषमेदे तस्यं ब गेषभत स्तिकषाण्डथेषः पुर्- 

घो त्ैमक्छतेः यथाह तदुपेद्ते५खनौकिकत्वादमरः सखकोे 

नयानि नामानि सखङ्धिलेख। विलोक्य तेरष्यधुना प्रचा- 

रमय प्रयतः एरुषोत्तभद्य'' | नर्त तर्द त्का 

द्धाचक्रसख्णिकाभाव्ये द्थितस् यथा “श्ाद्यः नेघरट् कं 

कार्ड हितीयं नगमः तथा । तृतीयं देवतं चेति समा- 
न्ायस्िधा मतः” तयाणां कण्डानां समाहारः ङोप् । 

तिकरार्डो शकार्डतुये स्त | तौषि कारडानि प्रमाख- 

मद्य मातुच दिगोतष्य लुकजि्तेतुपरल्े डीप् त्काण्डो 

चेतुभक्तिः | तुकाण्डभिते र््वादौ सनो टाप | 
विकाय ए तुयः काया अख तिकि इःखत्कमेव्यसात् इ~ 

पादाने खच् वा । बुद्देवे हेमच° । 

विकार्भिंक न° -कर्षाय डनम् ठक् तयाणां वातपिन्तक- 

फानां कापि । नागरातिविषराकताद्पे भिखिते 
चो षधमेटे राजनि° | 

विकाल न° तयाणां काय्यंकालभ्तभविष्यत्कानानां समा- 

चारः |. १म्तभविष्यहतेमानक्षालतुये शप्रातर्मध्याङ्क- 

खूपकाखतये च । “त्कालं पूजयेद वोम" इति तन्त्रम् । 

` निकाशश्नः। तुयः काला अच्छ | शकारतुयवत्तिनि 

ति । खास्भतकालः बाहा त्कालमभ्न्तर करणम्" 
सां० का° | करणद्य मनसः त्किालबुदधादिसाधनत्व 

यथा “नदौएरभेदादभह.च्िः) लि धूमाद्ग्निरिह नग 

निकुञ्ज, असल्न,पषातके पिपोलिकाण्डसञ्चर ्याद्धविष्यति 

इृटिरिति ¡ तदचुद्पाञ्च सङम्माभिमानाध्यवकाया 

भवन्ति" सा० कौ° । 

विकालन्न ए त्कालवच्तिपदायान् जानाति ज्ञा-क । 

१स्वेन्न त्का बिदाद्योऽप्यत् | २भतभ विष्यद्वत्तं मान- 

काङाभिन्न त° । “हक यथा यदा वा भविष्यदादि- 

श्ठते त्का :"2०स° ७ ख| त्काचभत्ताषय्भयत् । 
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विक् 

तिकालद्र्भिन् एुूतिकालं तदइतिभस्तु पश्यति दश-खिनि । 

पकौ हारा । रतिकालन्न ति प्रध्व सिन्यपि कले 

तिकाल्दर्शो कलौ भवति" ह° स° २१ ख०। 

विकट ए. तौ ज्रुटानि श्टज्गाग्यस्छ । लव णसनदरमध्यस्वे 

लङ्कापुराघारे पर्भैतमेरे अमरः | ̂ 'तेष्हे केशरिक्रान- 

तिकूटशिखरोपमा" मावः “ख सागरसनाषटष्यमतिक्रम्य 

महावलः । तिक्रूटष्य तटे लङ्कां स्थितः खस्यो ददे 

- ङ''रामा°छ०२अ०। स आआाकरत्वे नासूटस् च | २्तद्भमे 

श्मेरुते च्योरोदसखद्रतौरस्ये 

पेते च ततथा वामनपु, “सेरल्नमयः च्रीमान् 

सासद्रूलवे न | 

तिकरूयो नाम पतः | छतः पर्वतराजस्य छमेरोभां सकर 

द्युतेः । 

उल्ितः सागर भित्त्वा देव्भिगणसेवितः> इत्य पक्रमे 
४ 

च्षोरोदजलदीच्या यो धौतामलशिलातलः | 

«"तख्कं काञ्चनं ्टङ्ग' सेवते यह्वाकरः । नानापुष्प- 

समायुक्त नानागन्धाधिगाखितसम् । हितीयः राजतः 

श्टङ्ग' सेवते यच्निधाकरः | पण्ड. राम्न्, दसंकाशं 

दषारचयसन्निमम् । वजेन्द्रनौ वेदं तेजोभिभांसयन् 

दिशः । ततीयं बह्मसुद्न' प्रर ्टज्गहत्तमम् | न 

त् शतन्नाः पश्यन्ति न शंखा न नास्तिकाः | नातप्र- 

तपसो लोका ये च पापतो जनाः तख साचुमतः 

शष्ठ सरः काञ्चनपङ्कजम् | कारण्डवसमाकोषं' राजहं. 

सोपशोभितम् | गजोह्यचलसंकाथो भदाञ्चलितलो- 

चनः । तुषित पाठक्ामोऽसायवतौ संच तच्जलम् । 
रूलीनः पड्कजवने यूयमध्यगतच्चरन् । म्टङ्टोतस्तेन रौद्रेण 

साहेष्ाव्यक्तमृरत्ति ना । गर्डस्यो जगन्नाथो लोका- 

धारस्तपोघन ! | स्ाहसरस्त' गजेन्द्र तं तच्च माद 

जलाशयात् । उच्जहाराप्रमेयान्मा तरसा मधुट्नः | 

स्यलस्य' दारयामास ग्राहं चक्राण माधवः मोच्तया- 

मास नागेन्द्र पापेभ्यः शरणागतम्" । 

विकूटलवण न° लिक्रुटः साखदरमिव लवणम् | द्रोणो 

लवे राजनि* । 

विक्कटवत् इ लोख ब्रुटानि खन्द ठप् मदय वः ।१नि- 
कूट पर्वते । महिसवान् पारिपाल्ञ्च सदाः चद्मस्ति्ट- | ` 
वान्" भा० ख्राश्वमेधिकप० च्रोष्ठपवेतकथने" ४२ अ० | 

विकूटा स्त्री भेरवीभेदे तन््रसा* । 

विकूचक न° छशतोक्त शस्त्रभेदे ऋद्घारणन्द् २७५ शु° 

श्यम् ¦ “विशेषेण बालब्ङ्खकृभारभोरुनारौखां रान्ना 

{ ३२३६२ 1 

र7जएनाणाद्च ठिङ्चकेन विल्लावयेत्” चञच° + 

विग 

तिकोण लि° बयः कोणा यद्य | लिकोटिबुक्तो !पदार्ये 
“विन्द् लिक्ोणवद्धको णद् थारयुन्मम् "तन्त्रे ज्रोचक्रोक्गौ । 

ज्धोतिषोक्तो लग्नात् र२नवमपञ्चमस्याने न° | ""ल्िकोशं 

नवपञ्चमम्''टोपि०““लिकोणगान् गुरुदेव पश्यन् पू - 

फलप्रदः" च्छो त° । रेमोच्े शब्ट्कल्यतस्ः | ४निभुे 

सेत्रभेरे न°] स्ेल्रशब्द् २३६१ ए°समलिको यिषमल्िशो- 

शादिसखद्ूपादिकखछक्तम् |५ कामद्ूपपौठमेरे"करतोयां समा- 

रभ्य यावहककरवासिनीम् । शतयोजनविस्तारं लिको णं 

खषेसिद्धिदम्'› कामाख्यातन्तरम् । लिकोणपदाधाच 
कतिचित् कविक्रल्मलतायां संचिष्य द्भिंताः। “हल 

इरनेल्कामाद्याव द्धिमण्डले कारवजञष्टङ्गटशक्षटयोनि- 

सपाः” ॥ 

तिकोणफल न° लिकों फलम । शप्रङ्गाटके भावप्र* । 
इत* । तिभलजक्तेतु फले “म्बगुखं भृम्यङ् ̀ सखम तिभुजे 

फलं भवति" लोला० | [काक्षारयवचारटङ्णचारेष | 

विच्चार न° त्रयाणां चाराणां समादरः | मिलिते र्जि- 

तित्तुर एर^्तौणि राणो वाया ण्य । को किलाख्यष्चे र ता । 

तिख न°लिधा खमाकाथोऽवकाथः फठेऽतर | बपएमे शब्द् च,। 

व्रिखट् न° निष्ण खटानां रमाहारः । खटातये | ततः 

बा ङ् । तल्रा्ये सो अमरः । 

वि खर्वं एगसामवेद शाखाभेदाध्यायिनि“तानेतान्निखभा उपा- 

सते तान्ते स्यद्धमाना न कुयन्ते* ताण्डव तरा" २।९।३। 

«तान्तां दशप्राख्यां विषति तिखवांः शाखिन ङपा- 

सते प्रयुञ्जते" भाष्यम् । 

तिगङ्ग अव्य त्िस्लो गङ्ग नद्यो यत्र॒ बह्व्रोदयै “मदी- 

जिच" पा अव्ययी । तो्धमेहे। “सप्नगङ् 

निगङ्धः च इन्द्रमार्गे च तप्यन् | दधा चेव लभेत् 

भोक्त्, यो नरो जायते पुनः" भागखनु० २५ खर 

तिगण लि &त° । लिव अमरटोकायां नौलकणढः 

«न वाधतेऽख त्रिगणः परस्परम्”? किरा०। 

तिगन्वक नर ब्रयाणां गन्धकट्रव्याणां समाहारः | एबि- 

जातके तिर मेषणट् पारख्हरः । विद्चगन्विज्ञभष्यव्र | 

तिजातकशब्द् द्यम् । | 

तिगग्मोर पणिभिगम्भीरः। खरेण सत्व नाभिभ्यां तरिगम्भीरः 

शिश्युः शभः?" काशी० ११अ० उक्तं शुभलच्चणयुक्तः 

५न्निषु विषुलो गन््रीरस्तिप्वे व पडच्रतङतदह स्ः"इनयुप- 

क्रमे “नाभिः खरः सत्वसिति प्रद्र गम्भीरमरतन््ितयं 

नराणाम्" ह° खर ६८ अर । 
८४२ द 
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तिगत्तं ए. लौकि गत्तनि यत् । जालन्धरे देशे हेमच, । 

सच देशः इ°स०१४यअ कूमविभागे उत्तरखयासक्तः “छन्त. 

रतः केलास” दय् पक्रमे ` अदन्ती पितिगरततुरगा- 

ननाश्षखाः'” सोऽखाभिलजनः, तख राज्ञा वा 

अच् । वेगे पित् दकरभेष तदृ वासिनि तन्नम च 

नहषु अथो लुक् । २तत्राचै बन्वम/द्वड़ाम्बषटत्रिगत- 
सौराद्रान्'' ठ. सर य° | “(दहुगमां च नरव्यात्र ) 

लिगतेः प्रस्यलाचिषः" भा० द्रो १७अ० | चऋात्वात् 

एकत्वे ऽपि अणो लुक ।' 'मद्रराजञ्च बलवान् लिगत्ताना- 

घोश्वरः इरिवं०€१ अ० | खार्थे क | ततारये लिका. 

विगर्तषष्ठ ए* ब. व° निगत्त॑ः षो वर्गो यख ।. शचायु- 

जोविसंघमेटे सष च संचः सि° कौ उक्तो यथा “आ्ादह्क- 

स्तिगत्तं षस्त कौणडोपरथदाख्डिकौ । क्रौष् किजान- 

भालिच्च ब्रह्मयप्रोऽय जालिः” दामन्यादितिगन्तंष- 

छाच्छः"पार खाये तेभ्यः ऋ । काश्डोपरथोय इत्यादि । 

विगत्त स्तो तयो योनिस्या गततः अखाः। काखकयङ्गनायां 
भेदि° । रकयोनिकाया पि तद्या मुना चरे ति- 

योनिकतल्यत्वात्तथात्वम् । 

विगुण नन्त्याणां सत््रलस्तमसां णानां समाहारः। सभा. 

ता वा त्यो य॒णाः.तयोयुखा अख वा | सां ख्यमनसिद्धे 

सास्यावस्थापन्चणुणतयाकके प्रधाने | “तिखमविवेकि- 

विषयं सामान्यमचेतनं प्रसवघ्मिं" सा० कौर “नियं 

तयो णाः सखदःखभो हा चयस ति तियं तदनेन 
चच्धादोनामाकगुयात्वं पराभिसतमपाङतस्"त°कौ ०५ब्द्- 

स्मगैविडोनं तद्, पादिभिरसंबुतस् । विशं तच्जगद्यो- 

निरनादिप्रभवाप्ययस्” विष्णु पु*““सत्वरजस्तमसां साम्य 

वस्यः प्रतिः प्रेम इान््हतोऽहङ्ारोऽद्धारात् पञ्च 

- नन्द्रातागट् भयमिन्दरियं तन््रात् भ्थः स्य लभतानि पुरुष 

दति परञ्चविंशतिगखः" सा° द° ८“सत्वादीनि दव्याख्ि 

न वै्षिकवद्युखाः संयोगधत््वात्, लचुत्वचलत्वरुरत्वा- 

टिध्मकत्वाञ्च । तेष्व् शास्त्रे चुत्यादौ च दुण- 

शब्दः परूषोपकर्त्वातपुरुषपशुवन्धकतिगु खात्मकम् 

दादिरज्च्, निमांरत्वाच्च प्रयुज्चते | तेषां सत्वादिद्रव्याणां 

या साभ्यावख्या न्य नानतिरिक्तावष्या न्य नाधिकभावेना- 

सं हतावस्थेति यावत् । अकायांवस्वेति निषकषेः । अका- 

याँव्श्योपलच्ितः युणसाभान्य' प्रसतिरित्यर्धैः | यथाश्ुते 

रेषम्यावश्थाथा प्रकतिनाश्प्रसङ्कगात् “सत्वः रजस्तम 
स्ति णेव प्रणतिः सदा । एषैव शं्तिन्ोरद्याः पारे 

ययेति । महदादिव्यावर्वनाय चोपल्ितान्तमिति। 

महद्ाद्योऽपि छि कायं सनच्चादिद्छपाः एुरुषोपकरण- 

, भाष्यम् २सन्त्वादियुणयुक्रः ति “मद्ान्तमेव चात्मानं 

विगुणाक्ञत त° िगणं लत्वा कट डाच् क्त) तिषा- 

विगुणावसक न तुथो णाः तेजोबचचूपा चारानोऽ्य । 

` विगुरित ति* निभिं खितः। तिराते । } 

विगुणी श्लौ वयो गुणाः पठे खाः गौरा० । विल्लरकते 

तलिचक्र ऽः तौखि चक्रारटस्य | अखञ्िनीक्गमारयोःरये। | 

विच 
, 

पर पदम् "इत्या दिष्रतिभि्युं शमा तच्छ प्रज्ञ तित्वषचनःच्। 

स्वाटीनामनुगमाय सानन्येति। पुरुषव्यावतनाय 

तया गुणाञ्च भवन्तीति | तदत् प्रकतेः खद्छ्पमेवोक्तम्'' 

संयि तिनि च ¦ विध्यां यहीति शनेः 

पद्ेन्दरिवाणि च मनुः तिभिुं षयते यु-चजये 

क| तिभ शिते ति “सप्त व्यतीयुस्तिगुणानि 

तस्य॒ दिनानि दीनोद्गरशोचितश्" रषृः “व्रताय 

मौष्ीं तिगणां बभार यास्" कुमा० “एतच्छौचं 

ग्ट डस्थानां दगुण ब्रह्मचारिणाम् | तिगुखं खयादन- 

ख्याना यतीनान्तु चतुग णम्”सनुः ॥ तयोगुखा अखाः | 

४मायायां स्त्रो ५ तन्नासक्े (दों) गीजमेदे च “वेदाद्यं ति- 

गुं रमाभय वदेत् काभेन सेविताम्" तन्त्रसा श्री 

विद्यामन्त्भेदोक्तौ ६त्शिद्धे तिचे -लिग्णपरि- 
वारप्रहर्ः" किरा । “तिग् णः त्शिखः परिवार 

चछाकारो यख” मल्लि | कणं श्ट परेऽ लत्तयपरत्वे 

दोध्लम् तिगुखौ कर्णै अच्छ । तिगुणाक्े तथा 

लचचणयुक्तो ति° ५ पदे{सत्रभिवैचिडो रागादि लिषद्ाच 
वा। उत्पत्तिस्यितिनाशेषु रजादिलिगुखा मता” 

देवोए* ४५ चर चक्र: ७ दुगांयां स्त्री | 

इलेन ष्टे छेतादौ अमरः । 

चअन्नाने ।“युणाञ् लो हित शुक्तलष्णाः अन्नानकाये' ट तेजो- 

ब्धष्वान्तरप्रलतिषु खिप्रद्धाः। तथा च काय्यं गत- 

तिद्पेण कारणमप्यन्नानमव्यक्तात्मकं तिय॒णात्मकम् | यहा 

रजःसन्दतमोल्तणास्त्रयो यु णास्तदुक्तमन्नानं गुणगुखिनो- 

रमेद्बिव्रचया तिगुणात्सकं भवनि। । 

तद्य पत तुगणात्मकल्ात्तथालम् । “सं धायं" ति~, 

रणाः सवितरि विदे, चोरिकाम्नमिन्दौ"ज्यो*“नि* 

गुखो रौफलवच्तः" प्रमिबा, | 

^ अवाः लिचक्रो मभूवाह्नो रथो जोवाश्ो श्चिनो 

यातु ङट्.तः” ऋ०।|१५७।९। 



तिजा 

विचक्तुस् ए लौणि चच्यद्य | तिनेतौ शिवे “त्च 

शम्भ्रेकस्' विभदाँमोद्रोऽपि चा" भार शार ४२ अर | 

विचतुर ति । तृयो वा चत्वारो वा विकद्धा्यौ वद्ख° डच् 

खमा०| विकस्प्न तित्वचत्ष्कसं ख्यान्विते(तिन वा चार) 

अथौ । ^“सद्राः पुरीपरिखरे च शिरीषो गत्वा जवात् 

तिचठरागि पदानि सोता” साण्द् | 

विचित् ऽ" तोन्+अम्नीन् चिनोति ख चि-मृते किप् । 
अतोताग्नित्यच्यनकरि । 

तिचित ए. लिभागोतुमेषागिरिष्टाकाभिः वितः | गाह- 

पत्ये ऽन्निम्दे। “निचित मिन्येके'" कात्या चौ १७। 

१।२२ । “गाडपत्य' कुर्वन्ति तत् च तिभागोत्सेधा 

इष्टका इति सम्प्रदायः खस्ि'ख पके प्रथसचितिः लोकं- 

शानां पूरं सदग्यम्" ककः । ¢“ प्ये व चितित, यात्मकं 

चिनोति । अथ यो गाहपव्ये ऽग्निः सोऽद्धावाङ प्राणाः 

त" चेक ति,चित" चिन्वन्ति? अत०्रा० ७।१।२।१५ । 
व्रिजगत् न लिगुखित' जगत् संन्नात्वात् कमेधारयः । 

स्वर्ग्यं पातालद्धमे लोकत्रये ^“ तख्ां ग्िवच््िजगतो 

जनको जनन्याः'” भागग ८।८। १६ ज्ञो | विजगत्य- 

म्बन स्ली “खन्तराल एव तिजगत्यास्वु दक्षिणद्यास्” 

भाग° ५।२६।६ सो | 

त्रिजटा स्त्री विषो जटा यखाः ।१रावण्णालयय्े सौ तापच- 

पातिराचचरीमेदे “सोतं ताभिरनायाभिर्टष्ा संतजितां 
तदा । राक्षसो तिजिटा द्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्”? । 

““रवष्टक्तास्तिजटया राच्चखः कोभमुच्छि ताः”? राभा०२७ 

०“ इलुखानपि विक्रान्तः खे" शुश्राव तक््वतः | खोता 

याच्िजटायाञ्च राक्तखानाञ्च गलव्नितस्” ° अ० | 
“लतां मायेति. शंसन्ती लिजटा समजीवयत्? रचः । 

र्थिवे इ | “ल्रिजिटाय लिशषीय लिन्लायुधपा. 

ने । त्रयम्बकाय लिनेल्लाय लिषुरन्नाय ३ नमः” भार 

लु र८६। रशविखड्क्े ए८। “श्टणु देवि! 

प्रवच्छामि रख" लिजटो तमम् । पत्र ब्रह्ममयं देवि ! 

खक् त .वरवयिनि ! | चोगैनश्खरे जातः चोफलः 

निकेतनः । विष्णु प्नोतिकरश्चौव मम प्रीतिकरः सद् | 

बद्ध विष्ण्,शिवाः पतु हन्ते च शक्किद्ध्पिष्णो । ठन्तमृले 

ठ वज्ञ खात् पलः ब्य विविद प्रिये ! । एवञ्च लिजटा- 

पत्रं हेर" वा इरिमद्धयेत् । कैवल्य' तस्य ततैव शक्ति- 

पृजञा विशेषतः” ज्ञानमेरवीतन्न्ने ६प* । 
.विज्ञात न° लियुखितः जात" चगन्िद्रव्यद्पं खन्द्रदरव्य' 

{ २१६५ } विशं 

संन्नात्वात् कम्म ° | १दल्यभागे त्वगेलापतरद्पे मिति 

सगस्धिद्रव्यमेदे । खाये क । तिजातक तत्रार्थे ' “ त्वगेला- 

पत्रेस्तुलग स्ति्ठगन्वि लिजातकम् | नागकेशरसंयक्तः 
चत॒जां तकखच्यते"राजनि०।५एल7दिभिः सदष्टं लिजातं 

लिद्वगन्विकम् । चत॒जात' सनागञ्चु हयं वातकफापहम्” 

““शौत' विलःताक्तमथो विच्छद योगातुष्पा गुटिकाः 

प्रयोज्याः” श्यं त्रिजातक' शस्ता विड्क्कामलके 

तथ।” ञ्च" । 

विजीवा स्तनौ लिषू राशिष जौवा | तरयाणां राशौनां च्या- 

१४३८ संख्याद्पे ज्याङ्गद््पे पद्ये “लम्बज्ान्न- 

त्जोवाप्नः स्फ्टो भूपरिधिः स्वकः" ख० सि” ५ लि ज्य- 

या गज्ाग्निवेद्राम ३४३८ सितया भक्तः" रङ्कनु1°। 

तिनग्रादयोऽयलर । “तच्छेषं विवरेणाथ न्यात् लि- 

जगान््यकखं योः” स्ट सि* ““तिज्यान्त्यकख'योख्ति- 

 राथिज्छादितीयथीत्रकसषुं योः"'रङ्ना०| 

वरिण न टण+ष्पो° । दणशब्दा्य शब्द्रत्रा०। ट्णश- 
बद््य् तृपत्तौ रेफेकारसंयु ब्य् त॒पन्न शव्ट्ान्तरमस्लीति 

च्छवलदट्° । “उत्चिप्नलिखपलर प्र विहगः सौ म्यसखनः 

पूजितः?" वराहः । 

विशता खनौ लिषु स्थानेषु नता सं्नाल्वात् पूष पदात् षत्वम् । 

१घहषि लिका । र्बिष् ख्यानेष् नते लि" । असंननावां 
न शत्वमिति भेदः । “खगुखेराफल प्राप्त रालष्य गख्डिका 

द्व | काञ्चुरानिव मालोकांस्त्रियताः सहसाऽसचन्"” 

साघः| वेश्यानां भध्यस्नघ तिघ् ख्याने नतत्वात् 

लिखतत्व' क्ञेषे शनकारयोरभद् इत्यालद्धारिकाः। लि- 

णस्य भावः तल । शढणभावे त. णत्वे च सन्नी |. 

तरिणव ° लिराटन्तानव डकचसमा० संनात्वात् यलम् । 
सप्रविंशाडत्ते सामस्लोमभेदे। “लिणवत्यच्निःशौ स्तोमौ 

हेमनशिशिराढः" यज् १०।१४ । “लि खवस्तोम णव 

साग्न्रातः ^८नवभ्यो हिकरोति स तिद्धभिः स पञ्चभिः स 

एज्या” नवभ्यो हिङ्रोति सं एकया स तिद्धभिः स 

पञ्चभि, नवभ्यो डङ्करोतिस पञ्चभिः स एकया स तिष्ट 

भिर्वज्लो वे ल्व इति'” खनिः | ““प्रथसपय्याये प्रथमां 

ल्ििगायेत् मध्यमां पञ्चलत्वः उत्तमां सुत्, दितौयपर्याये , 

प्रयनां सलद्रायेन्मध्यसां लि, रुप्तमां पञ्चत त तीयपर्याये 

प्रथमां पञ्चलत्वो;) मध्यसां सछ.दुत्तमां लिगयित् सोऽयं 

तिरादृत्तनवसंख्योपेतत्वात् लि णवको वजसमानः स्तोमः" 

गेददौ* | ^'ल्रिणवान्य कथानेकविंशानि ष्टानि ष्ट 
५ † ५ 



विद 

िशाः” ` शतपयव्राह्खे १९।५।४।२० । खध्थायादि । 

ति णाचिकेत ए लिःलत्वदितो नाचिकेतोऽभ्नियेन षो° 

संत्नात्वात् यत्वम् । कध्ययय् भेदे “दायातपो बह्धविदो 

वट्न्ति पञ्चाम्नयोये च लिखाचिकेताः” इति छतिः 

"सलि्ाचिकेतः पश्चाग्निस्तिद्धपणेः षडङ्गवित्" भनुः । 

वित १०१ ४६६।६७ णकतथन्दोक्ते च्प्राप्रो शदेवभेटे ब्रह्म 

छो भानसपुलष्धेपे २ऋषिभिदे च निष चित्यादिस्थानेष 

तायमानः ताय-ड | तिष् विस्तीर्खतने शप्रख्यातकीरत्तषै च 

{लि०।५यख लितो व्योजसा उतर" विपवेमह यत्” कऋ° १। 

१८अ७।१। [तच्छं लितये । स्त्रीत्वे वा डोप । 

वि तक्त न° स्तरो तयाणां तच्ां समाहर: खच समा° 

वित्य नण्स्लौ त्रयाणामवयवः त्रयोऽवयवा येषाम् वा तयप् ॥ 

यशब्द, १वित्वसंख्यायाम् “ब्रह्महत्याव्रतं वापि 

बल्यरत्रितयं चरेत्” यान्न “उदरद्लोकल्रितयेन साख्म- 

तसम्” माषः । | 

नेष | , च्खियां ङोप् । २तल्बद्धप्राजिते 

द्तरेष 

गुणोदयास्? 

लि* । ^पतिश्वशुरता च्छे पतिदेवरतालुजे । 

च पाञ्चाल्याः तितयं वितथं निषु" द्ध टः | “त्तियं 

ज्ञानमयेन चक्लषा रधुः । ^ प्रणवव्याहूतिम्थां च 

गायना लितयेन च | उपाष्यः परमं बह्म अक्रा यत् 

प्रतिषित"योग्यान्न" [चिभ्त तिकाचिदे विश्द्छपे दःखतये । 

विताप न व॒यां तापानां समाहारः । काध्याल्सिका- 

.विदश्ड नर तयाणां दण्डानां समाहारः । ¶चदुरङकलगो- 

अालवेष्टनादन्योन्यसंबद्ध यतेदण्डतये । रवाङमनःकाय- 

दस्डतये च । तदख्ास्तीति च । रेसंन्यासाचरमे पुर । 

तिदस्िशनब्द् दश्यस् | “यसत्वसुहतषड वगः प्रचर न्द 

यसारथिः। न्नामवरैराम्यरद्हितस्ख्िदण्डलूपजोवति' भाग 

विदण्छिन् ए" तिदिण्डमनस्त्यस ्नि। सनधासाश्रमे। ^“वा- 

गदश्डे7ऽय मनोदण्डः कायदख्डस्तथव च । यद्यते नि 

{ता बद्धौ तिद्ख्डोति स उच्यते । लिदण्डमेतच्चिचिष्य 

शपभतिष मानवः | कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि 

{नयच्छतिः' मनुः । “तिदण्डयहखादेव प्रे तत्व नेव 

आयते अडन्येक्षादये प्राप्ने पावे्न्तु विधोयते'" 

किखि०सं° तस्यापि पार्वणं चाद विहितम्) 

चिदला शली लोखि तौणि ददानि प्रतिप्रतं यद्छाः । (गो- 

कालिया) ¶गोधापदोलतायाम् जटा. । २विलद चे ए०। 

व्रिदलिका खी तोखि दलानि प्रतिपतेशखाः कप् कापि 

अत इत्वमू । चम्बा कखारतायां चन्द् च° । 

[ ३३९६} 

“वरमाप स दिष्टपिष्टपतितयानन्यसढग् - 

विद 

विदश इ* तिष्छो दशा जन्डसत्ताविनाथाख्या न त॒ इचि 
तौन् तापान् दशति 

वा दथ-चजर्ये संज्ञायां क्तरि को वा। १देषे अनरः। 

पटिणासच्चया भर्न्यानाभिव यद्ध, 

खथ वा लधिकाख्तिराडत्ताखच दथ परिभाषणं डच 

समा० थाक० अधिाहरशब्दशोषः एकदं तिणन्द्स्य 
लन्त्रतयोद्चारखात् रभय।धेपरत्वस् । त॒यच्ति शनम् खय ~ 

गणुवतृद्ठ रदेनेष यमेष पचः खनदगुणःलौ च दं 

चेति ऋन्दोग्ये ऽभि ित्वात् त्र धिकाहन्तपरतादयोतन- 

तार्थः तु चेति ददिवचनान्ततया नि्हेशः। ते च देवाः 

“ऋका हाद्य, रद्रा एकादश, वसयोऽ्ौ, खञ्चिनौ इा- 

विति । अश्िनोकृमासौ विहाय इन्दर्ः प्रजापतिद्ेति बा 

इाभ्यां पञ्चान्तरे संख्यापूरणं तयस्तिशत्मति्ब्द् मलं 

दण्यम् "तेस्त् भचोनस्तरिदशान् विद्ाय” कुमा० । 

“तिदे नमः" मावः तिो दथा जादाव्यवस्या 

यद्य । रजो तिदाध्यक्षशब्द् ग्यम् । 

विदशगुर् ए०६तग ड डस्यतौ । “धूमामे ऽनाडर्च्छिदथयरौ 

न्दपवयेा द्वा दष्ट" इ. सर अर०। 

विदशगोप ए त्दिशो देवभेद इन्द्रः गोपो र्चकोऽख 

तच्छ वर्षा भवत्वात् । इन्द्रगोपकटे “चह घे तिदिशमोपमा- 

तके" रषः | [ प्यादयोऽ्यत्न 

विदशदीर्धिंका ््ो §त० । गङ्गायां हेमच" | तिदधवा- 

विदशपति ए &त° । इन्द्रो लिदभेश्वरादयोऽष्यत् । 

विदशमच्छरी स्त्री लिद्थग्या भञ्लरो यद्ध रुत्नाल्वात् 

न कप । तुल्खाम् राजनि°। 

विदथवबधु सलौ ६ैत०। अप्रः लिद्शवनिताद्योऽणन्र 

^केलाससय ल्िदथवनितादपंणखातियिः खाः” मेष 1 

तिदशवव्मंन् न०त्०। नभि थबदाथेचि०। [नेषन^पारस्करः ` 

विदशसर्षेष इ° तिदथम्रियः सपः । देवस सपरेपभेदे 

विदशाङ्श् ए ६त° वज शब्दाथवचिन्तामच्छिः । 

तिद) चायं ए &त° । दडस्यतौ इलायु° । 

विदशथाध्िप इ. ६त० । शक्र । 

विद याध्यक्च ए विष्णौ ^तिपदस्िद््ाध्यच्ः" विष्णुस. । 
अख ब्य् त्मन्तिमाष्ये भिता यथा^'शुख्ायेेन रंजाता- 
स्तिष्लो दशा अवस्याजाप्रदादवस्ताकामध्यच इनि 

तिदशाभ्यक्तः। ति्दि्ानां वाऽध्यचः खामो" । 

विदश्ायन एलिदथानामयन यत् । विष्यो “नारायाया- ` 
त्भवायनाय लोङायनाय तिदशायनाय'' हरिर १५४अ०। 

विदशायुघ् न° ६त शवं त्काख्डर | ददृन्द्रधहभि च । 



विदो 

खथ नभ्य द्व तिद्शादुधम् 

बलम्?" रथुः। 
वरिदशारि ईतः । अचरे शब्दरला० । 
विदश्ालय ए" ६त०। १ सर्गे अमरः। छभेरुपते इला यु 
विदश्ावास ० &त° । १सगे इला। शचमेरपवते च । 
विदशाहार ६त० । अहते छायां इलादुर। 

वि दथेश्वर ए० ६त. । यद्रे र्डगयां स्तो डीप् । “- 
राह्वास्तिद्ा देवा नन्दिनि इन्दुभिस्ता। तेषाञ्च न- 
न्द्नि नन्दी ैशत्वात् तिदे श्वरो” देदोपु* ४५ अ । 

तिदिनस्प,् ए" लिदिनं ख.अति सव,य-किन् । ¶ लर इष्य 
यादे खवमदिनभेदे यथा, “तिच्यन्तहवयमेको दिनवारः 
स्म^्यति यत्र तङ्कवत्यवमदिनम् | लि दिनस्छ,क दिनलय- 
स्प्नादद्ः" दति च्यो० त° । अयनशब्द ४११ छ" 
तद्ानयनादि दश्वम् | अख किच्नन्त्वात् भलि पदान्ते 

ख कुत्वम् | 

विदिव इ* बयो ज्मादयो दीव्यन्यल्ल॒ चघञजये खाधारे क, | 
बिठा स््वाद्मेदेन दीव्यन्ति प्रकाथन्तोऽत् [द्व-क वा 
लतोया द्यौः ई ् तविषये सख्वाशब्द्ख्य पूरणाघत्वात् 
पषो° । लोकात् ष स्वम् । {खगे अमरः शाकाय, 
हेमच | श्नभसि $सखे न° शब्दार्धचि° | ५ नदीभेदे 

शो मेदि० । “न छङीषटमख तिदिवेऽपि भपतेः? | “ति 
दिवसे ष्वपि निश होऽभवत्” | ५देवादिनाभम लिदिवेऽपि 
यच्छ रषः 

विदिवाधीश ए" ६त। १दन्द्र हेम. रेवमाने च । नि- 
दिवेश्वरम्टयोऽष्यन्र । 

विदिषेश ए ६त० । !देवे चमरः 
तिदिवोद्गवा सलौ लिदिव ज्धगो यदखाः। {ख्व चलायां 

राजनि° | रेगङ्गायाञ्च| श्स्वगेभवमाने बि 

` विदिवौकस ए. तिदिव सको यद्य । १दषे अमरः |*यय्ा - 
स्येन सदाञ्जन्ति व्यानि तिद्वौकसः" महुः एषो 
तिदिवौकसोऽपि ततार्थै | 

 विषटश् ए" निलः बथोऽख तौकि भतादीनि प्यति वा 
खथ-कत्तरि किप वा | १तिनयने शिवे डेमच, 

विदोष ननलयाखां दोषाणां वातपित्तकफजानां समाहारः । 
१वातपित्तकफजदोषनरये नयो दोषाद्ेदत्वेन यन । 
र्विदोषजे रोगभेदे लिदोष्जशन्द् द्यम् | 

तिदौषज वि” लिदोषात् जायते जन--ड | दोषलयलजाति 
वातादिशच्चिपातै रोगभेदे ““चिरज्वरे याफल 

[ ३३६९७ ] 

अस किल त्वः लिदिवादवातरः” माषः | 

विधा 

वालिद्ष्ञैषा दशमलमिश्रः। क्िरानतिक्तादिगणः 
प्रयोज्चः शुद्धपथिने वा लिषटताविभिच्रः” चक्रद्०। अख 
पूवप" ^“स्खिङ्समवायः"भावप्र,। ज्वरशब्दे दृश्यम् | 

तिधन्वन् ए चधन्वनः एतभेरे “धन्वनः खनचाशोत् लि 
धन्वा रिषएमदनः |. रान्तस्तिपम्मणचासोदिदांसत्रथथारु्ः 
छतः" इरिषं° १२ अ० । 

विधा अव्य लि+प्रकारे धाच। लिपरक्ारे। “स्ेकमन्ति 
विभिदे लिधा सा'कृमा०।““न्नानं कमे च कां च निव 

गुम्द्तः गोता । 

विधातु उ* वोन् धर्मायेकामान् दधाति पुष्णाति धान् । 
ग्य तिका०। समानदियुः | रधाठ्-लये न् 

बिधामन् ए" लौखि धानानि भूरादीनि स्थानानि, तेजांसि 
ख्वादीनि वा. यद्ध | $शिते, विष्णौ, श्यरमनौ च | 

 शब्द्ायेकलखतसः । समाहारदिगुः। ४घामलये न्नी स्रो 
स्वपे वाप ।“स रएवोक्तबक्रभिदं विनाभिसप्नाच्रवुक्त" 
वड्ते वे लिधाम” भा आचु* १५८ अ । ५विधामानं 
जपंसतल अरन् विच्छ् ̀  सनातनम्” हरिव २७१अ० | 
६ैत° । ५ लिसंख्यान्विते लि° ताति च कतिचित् संक्ष्य 
“लिगुणोशतसवांज्गो व्दरुपा भिवगेह्नो | प्रधने" 
दय् पक्रमे ५लिषुष्कर' खरान् देवीर्बह्यादोनां लयं 
लयम् । वङ्किकाललय' शक्तिमयं टत्तितरयं महत् । 
नाडोलयं लिवगे" खा यद्यदन्यत् लिधाम तत्" शा 
ति" चउक्तानि। अन्यान्यपि तितवंख्यान्वितानि रखका- 

दिशञ्छ दण्यानि। 
विधामूर्तिं ४० निधा मन्तिरख । नद्यविष्य स्ेषदप- 

सत्ति बयान्विते परमेश्वरे । 

विधार विरति धारा श्पाणि, लिष स्थानेषु वाश्षाराः प्र- 
वाहा अद्ध अद्या वा । शाराल्रयान्विते रगद्कगायां स्त्री 
तद्छाः खग मत्य पाताकेष धाराशत्त्वात् तथात्वम् रचत ्ी 
ट्वं च शब्दाय चि° | तद अग्त्रयवन्त्वात् तथात्वम् । 

विधारक ° विद्धो धाराः असराण कप सन्नायां कनु 

वा । युख्डटखे राजनि । 

विधारखुही सनो निष्ठ भागेषु धारा यद्या: कमं | 

(नैकांटासिज) क्, होभेदे राजनि | 

विधाविशेष; इरलिषा निप्रकारो विषः ¦ छच््यादिलय- 
रपर विशेषे “दन्य सातापित्जाः ख प्रभूतः 

निधा विगेषाः ख्: “सांनका० । "'छच्छरोरनेकः माता 
पितृजो हितोयः महाभूतानि व॒तोयो विषः । तेषां 

४८४१. 



विन 

` मध्ये छच्छयानियताः लातापिहजा जिव्तेन्ते कौटान्ता 

वा भ्खान्ता दा विन्ता नेति" त° कौ । 

विधासगै पए" विश्ञारः सगः । १भ्तादिसगेँ । ““अष्टविकल्यो 

देवस्त्वं भ्योनच्च पञ्चधा भवति | सालुषद्धोकविघः समा- 

सतोऽय' तिधासगेः" सां -का०^ब्राद्यः प्राजापत्यः चेन्द्रः 
मैत्रः गान्धेः याः राक्षसः पैशाच इत्य्टविकल्मो दवः 

सर्गः। पशुरगपच्िसरीद्टपस्यायरा इति पञ्चविधस्ते ययं - 

ग्योनः स्मः! मालष्यदौ करविघः जाङ्भाणाद्यवानरजातिभेदा- 

विवच्चया संस्थःनखय चतुष्वं पि वे ष्वियेषात्"*स7°तरकौ० | 

विनयन इ* ल्ौश्कि नयनानि यख ८पूैषदात् संक्तायासगः” 

पा० यत्वे प्राप्न कतश्नार पाठात् न शत्वम् । १मडादेने 

"योग्यस्य त्रिनयनलो चन्गद्धिः'" “शोभां शुभ्नविन- 

यनटपोलखा तपदो पनेयास्" भावः| र्पावैतयां खौ 
«लोचनल्रयसंयुक्तां पर्थ न्द् डशाननास्” तद्खराने तखा 

नेलत्रयोक्तं : ३लोचनत्रययुक्तो विर“बभ्वाश्वां विशदप्रभां 

विनयनं वाग्देवनामाश्रये"- भाठकासरखतोध्यानम् । 

लिने्रलिलोचनाद््योऽप्यतर | इयांस्तु मेदः लिनेलशब्दख 

महादेवपरत्वे संन्नात्वात् पएवेषदात् ख्ये प्राप्रे गिरि- 

नद्याग वा नत्वम् | अन्यत्र न खुत्वभिति। शिवदख्य 

तु तौयनेललाविभवक्था भा. अलु १० १४० | यथा 

श्ेवन्ती ह्िमवत्परर्च" हरपाश्चं खपागमत् | ततः 

खयन्ती पाणिभ्यां नम्प्रये चारुद्शेना। हरनेत्रे शुभे 
देवो सभा सा समाठ्णोत् | रुटताभ्यान्तु नेत्राभ्यां 

तमो भूतमरेतनम् । निर्म नि्ेषटकारः जगद स- 

साऽभवत् । ऊनञ्च विमनाः सर्गों भयलाससमन्वितः | 

निमौन्तिति भतपतौ नदस्य इवाभवत् | ततो विति- 

भिरो लोकः क्षणेन समपद्यत ! ज्वाला च महतीदौपघ्रा 

न्नाटान्तग्य निःता | तृतौया सश्भत नेलमादि- 

त्वसच्चिभम्?' त्य् पक्रमे उमोवाच “भगवान् सवैभूतेश | 

स्नपा ! महाव्रत } संशयो मे मदान् जातस्तन््र 

व्याख्यातुमडंखि | किमथ" ते ललाटे व ततोयं नेत्र- 

खल्यितन् । किमधन्च गिरिटेग्धः सपल्तिगणक्राननः | 

किमधेञ्च पुनर्देव ! प्रशतिस्यस्वया छतः । तथेव दर्, मसं- 

च्छन्नः तोऽयं तु पिता मम" महेश्वर उवाच “नेत्रे मे 

ने देवि ! त्वया बाल्द्याद्निन्दिति । न्टालोकस्तथा 

जोकः चणेन समपद्यत । नादित्यो तथा लोके तमोभूते 

नगात्नजे ! । तृतोयं लोचनं दीप्र . ष्ट मे रचता 

प्रजाः | तद्ध चाच्छो महत्तेजो येनायं मितो गिरि;। 

[ २३६८ ] विप 

स्वतप्रियाथेञ्चमेदेवि! प्रतिस्यः एनः जतः" | दुर्जयाः 

लिनयनाशब्द् वाच्यत्वे हेत्देवोषए° ४५ ° उक्तो यथा 

“पक्वां चोत्तर लोकं तथा ब्रह्मायनं परम् । नयं 

शमा धसत टौ ल्िनयना मता"' देवीए. ४५ अ । 

“पञ्चवक्ता लिनेलम्'' शिवध्यानम् । ८“निजनिनेनल्वाव- 

तरत्ववोधिकास्” नेष साध्यगणमेदानां निनेशत्वं 

भतख्पु* उक्तः यथा “न्तनः. साध्यगणानोगस्त्रिनेलान्- 

टत् एनः । कोटयच्त्रशोतिजरामरणवजिताः † कामं 

सुजदमत्यौ स्तान् ब्रह्मणा विनिवारितः। नेवं विधा 

भवेत् सृष्टिजिरामरष्वजिता” । 

तरिनवति सलौ त्रयधिका नवतिः शार त°। १ब्रवधिक- 

नवतिसंख्यायां २तत्संख्यये च | ततः प्रखे डट् | लि- 

नवत ततृसंख्यापूरखे ल्ि° तमप् वा । लिनवतितमन तत्- 

संख्यापूरे लि स्तरियाखभयतो ष | यच्च लय- 
च्यादेगे वयोनवल्यादयोऽप्यब्र । तत्रायं भेदः “संख्या"पा० 

लिनवत्यादौ पूवषदे प्रलतिखरः | त्रय ॒श्वादेशोऽन्तो- 

दात्त इति | । 

तिनाक ए नास्ति धकं दःखं यश्डिन् नाकं एुरयलोकः । 

तुतयं नाकं इन्तिविषये रुंख्याशब्दस्य पूरखायेतवात् । 

श्तृलोये नाके २उन्तमख्थाने च । "यत्रादकामं चरणं ति- 
माके" ऋ० ९।११३।९ | “तावच्तिनाकं न्ष: शशास" 

भाग° ६।१९।११ क्ञोकः | 

तिनाभ इ० बयो डोक्गा नाभ्नै यख्य चच समार | विष्डौ 

"°लिनाभाय लिष्ट्टाय शिपिविष्टाय विष्णवे” भा. ८ 

१७। ° । बिग् सुतौ । 

विनिष्क लि लिभिनिष्कोः क्रतस् ठज लद्द वा लुक्| 
लिभिर्जिष्कोः क्रते लुगभावे ठि उत्तरपद दिः । 

लिनेष्किक तत्रार्थे लिम। 

विनेतचडामणि ए" ६त° | चन्द्रे लिका° | 

विषक्त दः तनयः पललः संख्याशब्द्ख इन्तो पूर खा्त्वात् । 

तुतौये पत्ते षठो मासि निपक्े वा'' श्रा त ` 

तिपञ् लि° ब व । लिगुखिताः पञ्च । प्रञ्चदथस्ंख्वान्विते 

““लिषञ्चारे पौठे” कपू रस्तवः । ४ 

विपच्चाङ्ः ए* लिपच्च पञ्चादशाद्कान्यख | समाधिभेदे तद~ 

दानि च^यमो हि नियनस््यागो मौनं देशः कालता । 

चासनं मूलगन्धच्च रेहसःम्यन्च ढकस्वितिः । प्राणसंयम- 

नच्चोव प्रथाह्ारञ धारणा । सातध्यानं समाधिचपे- 

क्तान्धद्धगनि वे क्रमात्” यन्दा्यैचि° शतवाक्योक्तानि। 

त र च "का दक 
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विपञ्चाशत् चो त्यधिका पञ्चाशत् शाग्तर | ¶बधिक्- 

पञ्यापत्संख्यायां २ततृसंख्यान्विते च | ततः पूरणे डः | 

रेविपञ्चाश तत्खख्यापूरणे त्रि°| पक्त तमप् । तिपञ्चाश- 

न्तम तङि श्ियाभयतो छप । पच्च त्रय चादेथे । 

वरिष 

सरिदुत्तमा । लिषु लोकेषु धमन्न ! करभि: केः सम- 

न्विता"दतय् क्रमे रामप्रञ्न विश्वाभिनखेात्तरम् रामार 

° २६अ० वाक्य गज्गाशब्द् उश्यम् । णनि डप । 

विपथ गाभिन्यादयोऽप्यत्र । 

लयःपञ्चागद्ादयोऽपि चक्ा्येषु 1 विषदी स्री बयः पादा अद्याः अन्त्यलोपः समाजय पद्धावः। 

विषु इ* जाचे पारख्करनिषण्ट् : | 
तिपताकं न^तिक्लः पताका इव यद्जिन । पताकाकारवलि- 

त्रयान्विते श्ललाट , हारा मध्यसानामिकासद्धोचेना- 

वशि राङ्कनित्रयोच्चतत्वोन रल्िपताकाकारिते करे पु° । 

५लिपताकां कर लला” इत्यादि सार द् जनान्तिकशब्द्- 

निर्वचने स्थिनम् । ` 

विपत्र ए° नीखि लौखि पत्राणि प्रतिपमं यख शप्रच्छदट्वत् 

संख्याशबदख त्तौ वौपसाथेत्वम् । १ विले । तदीय- 

पल्ष ब्रह्मादीनां स्थितिरुक्ता यथा “ज्रं पलं हरो 

सेय! पल वामं विधिः खयम् । अहं दक्तिणपतं च 
लिषन्रदल मिल् त" ह इमं इ ११ ०। र्पु्नत्रययुक्ञ 
लि । समा° द्ियुः । ९पतलरत्रये न° | 

तिपवकं ए लिषत्र+सन्तायां कनु । १पलाशटच्चे राजनि 

त्रयाणां पत्राणां समाहारः संह्ायां कन् | “तुलसो 

कन्दमाल्रपत्रागयाड्स्तिपलकम्"' देवोयु" उक्तो  र्दल- 

स्यादि पत्रल्रये न° | 

विपथ न° बयाखां पथां समाहारः अच् समा+ । “पथः 

संख्याव्ययादेः"” पाशज्ञोवता । †मागांणां लितये | बयः 

पन्यानेा यन्न ऋच समा०। र२तिमागयुक्त (तमाया 

पथ) इति ख्याते स्थाने | ““ून्यागारे श्खथाने वा नि- 

जने वा चतुष्मये। ` विल्वघातोद् मख्ान्तस्तरिपये वा 

भजेच्िशि । स भवेत् स्वसिद्धोशः सर्ववेदविदां वरः" 

गुप्रसाघनतन््रम् । 

विपथगा'श््लौ वयाखां पथां समाहारः अच समार तेन 

गच्छति गस--ड । गङ्गायाम् । तिमागे गाद्योऽष्यतर^^गङ्गा 

विपथगा नाम दिव्या भागौरथौति च। ब्रौन् पथो 

भावयन्तीति तस्मात् लिपथगा खटता'” रामा० बा० ४४ 

चऋ० “तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां विपथगौं नदौम्**४५ 

अ० ^“तन्वी शरच्त्िपयगा पिमे कपोलौ लोले दधौ 

खचिरचञ्चुलखञ्मरोटौ" अमरुशत० “"ल्रिशिखां भत् कुटि- 

१न्निषादयुक्ायां स्तयां २गायनीच्छन्द् सिच तसा अष्टा- 

श्चरपादत्वेन चदनि शल्यच्चरायास्तिपादलात् तथात्वम् । 

यथा इदं विष्णुधिचक्रमे लेधा निदभरे पदम् । समद्- 

भसय पां रे” ऋ० १।२२।१७। “गायन्रष्यो कपदौ दिपदो 

विपदौ चदष्पद्यपदसि न हि पद्यसे? शत० जा०१५। 

१५।१० । दे्स्तिना पाद्जन्वनाथेरच्च् भेदे ““नाच्लखत्- 

करि येवं निपदौच्छे द्नामपि"रवुः ४अरव्यांघारपात्- 

भेदे(नेपाद) तन्त डा०५गोधापदीलतायां रल्रमा०। खार्ये क 

लिषदिकापि त्रार्ये । भाषाकवितायां ६ खन्द मेदे दज्ञ- 

णं यथा.'पजजाटिकान्ता यदि यमकान्ता दादशपरिण- 

तमाल्रा किञ्चरगोतिस्तदिति नौवितिः श्याङ्ग समाचर 

. गाला । (खःषद्ान्तः ) । यैषा शङ्खगोतके नित्य" निवोतिः 

किन्नराख््यिका,। सेव खात् प्रकते गाने लिपदीति 

धरिद्धता" इति काव्योद्यः। ठाव" पार टापि 

भत्वात् पञ्काबः । लि पद 9गायल्पराछचि कम् भेर श्लो तच्छ 

न्दश्छो ८व्टःमातर सती “लिपद चेव साविलो विन्ेयं 

जह्मणो खम्” मलः । “दिषदा याश्चत्ष्मदाच्तिणदा 

याच्च षटूषदाः” यजु २३।३४ | भ्लोखि पदानि 

पादा अद्याः ““इतिपदशनब्दन समाः" वेददौ° | 

लिविक्रमे स्थरमेश्वरे प नौोखि पदानि विचक्रमे 

इति खतेस्तथात्वम् । “निषद् ख्दथाध्यचो महा प्टङ्गः 

लतान्कत्" विण् °] <अरलनदंश्रमभागच्धपपदनययुक् 

प्रक्रमे घु* यथा | ^“पञ्चारलिः रुषो दशपदो ादशा- 

ङ््लं पटं प्रक्रमस्तरिपदः समविभक्तख” काव्या° च्रौ° 

१६।८।२॥ “पञ्चारन्नयो यच्छ सः पञ्चभिररल्िभिः एु- 

रुषः दशभिः पदैः ` परुषो हादशभिरङ्गलेः पदम् इये - 

वयौ न भवति इतः प्रागरनवादोनां लन्लणखयाचुक्तत्वे ~ ' 

नासिद्खत्वात् अतञ्यौवम् परुषस्य समविभक्तष्य यः पञ्चमो 

भागः सोऽरल्लिः तदय दशमो भागः पदम् पष्दख इा- 

शो. भागोऽङ्कनम् लिभिः पदैरेकः प्रक्रमः" ककः । 
च्वाख्य दद्श्युदांनवा रथे । ललाटस्थां बिक्खूटस्छा गङ्गां | विपरिक्रान्त ए्विष टत्त्यय कम परि क्रान्तः चेडमानः। 

विपयगासिव" इरि वं* २१५ अ° | “ब्रौन् पथो हेवना 

केन पाज्वेद्लोकपावनो | कष गङ्ा विपथमा विता 

याजनाध्यापनप्रतिग्रइद््पजोविकात्रयनिरते ब्राह्भखे | 

न्न विद्यो ब्राह्मणो विद्वानु न चाध्ययनजोवकः | लि- 



तिषा 

कमा व्िपरिक्रान्तो नैव एष खतो दिजः?" भा० खदु 

१४१ र | 

विपण पु त्नीखि नौखि प्रतिपन्नं पष्शन्यब्याः । १कि एके । 

स्वनकार्पाखां स्तौ राजनि टाप डेष् वा| 

शेथानपग्यम्, लतायां ष्न्चिप्थीमेदे च खलो डोप 

भावप्र* | संन्नायां कन् | लिपखिंका कन्दालो ५८बि- 

पष्य जधुराशोता श्रासक्रारुविषद्रखान् । विनाशयति 

खा नित्य धित्तकोपप्रशान्तिक्लत्''राजनि°| समा. दुः । 

५ पत्ये स््नोडोप; 

विपाठ ए* त° । नया पदक्रमरुड्ितानां पाठे | 

विपाठिन् इ लौन् यदक्रभरंह्ितार्ूपयन्थान् पठति 

पठ-खिनि | वेदानां पटकमसंहइताद्ह्पपन्धाध्यायिनि | 

चिपाण नर 
चच लोपः संज्नात्वात् त्वम् । 

श्डलमेदे र्वलक्ले च “तायं परिधापयति" 

कोन।° ऋ» 1 १।०) ५ ताभ्य थब्द्' स्लयमेव व्या 

करोति ““चौमम्" ८। चणा तसो तच्छ विकारः । 

<“लिपाम्" € । लिःशत्वः पावितं वा शशदिति 

विकलः | वयनकाले उदकेन विस्तपयित्वा यदूयते 

खलम् तत्तष्यम् तख विकारल्ला्् म् लिः पायितेखन्त॒- 

भिव्यं, तमिक्रयेः । केचिक्निपाखं वलकलमित्याङ्ः"कके। 

विषाद् ए* ब्रयः षादा अच्छ संग्छापूनेत्वेऽपि खमासान् 

विषेरनित्यताच्रान्त्यलोषः। परमेश्वरे “पादोऽख 

स्वां भूतानि लिपादखखाखछतं दिवि" दार उ०। भाष्य 

कारस्तु ““लिपात् खद्धाश्टतः दिवौति" द्त्वा लिषाद् 

ल्यः पादा आख्य सोऽयं लिपादिति हचन्तसाष् । 

«नर्म दिशोष्णे' लिपटे चदः्टक्गाय तन्तवे" भाग 

८।१६।२६ । भत्वात् पाद्य पद्भावः | ज्वरे च ““ज्चर- 

स्त्िपादच्जिथिराः षड्भुजो गव लोचनः? ' हरिव ०१८१० 

विपाद् एन्बवः पादा अद्ध रुख्यापूवेत्वादन्तयलोपः।१निमि - 

क्रमे रविष्णौ तद्य तचात्वया यथा ̂.भृयद् वाव्रवोदेनं 

वामनं वदुद्ूपिम् । खद ¦ खनते } किन्ते षादेस्जि- 

लिः्कत्ः पानं खदकषानं यद्य छत्तौ 

लिः्शत्वःपायिते 

गिर लुन्तमम् ; तृचा ददामि ते विप्र ! एथिवीं सागरे-- 

तास्" वामन उवाच “न श्वं कामये रतनां 

सन्तुटोऽखि पदेद्तिभिः। रखध्रणव रचिषयोमे वरो 

दानवसत्तम }* ^(तथा ऽस्त्विति 

जनिः प्रोच्य ्यभयामास दानबः। पदानि व्रौखि 

देवाय विष्णमे$भिततेजकते। तोये वत पतिते इते 

येशम्प।यन उवाच 
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वामनोऽभद्वामनः | सवेदेवमयं पं द्थेयामाख यै प्रमुः। 

भः पादौ दयौः शिरा चन्द्रादित्यौ च चच्ुषी । पा- 

दाङ्कल्यः पिथाचाचच इस्ताङ्गुल्यच्च गुद्यकाः? हरिकं 

२६२ ख ““तद्ध विक्रमतो भूभिं चन्द्रादित्यौ खना- 
न्तरे | नभः प्रक्रभमाशद्यं पादस्ले व्यवस्वितौ 1 वि- 

ष्णोरभितवौर्यंख बदन्त्रोवं इिजातयः" २६९ चर 
“चितिं पदैकेन बलेर्धिचक्रमे नभः शरीरे दिशश 

बाह्भिः। पद् हदितीयं क्रमतस्त्रिपिषटपं न वै ठतौयाय 

तदीयमण्वपि । उरुकमश्याङ्गि रुप्य पव्यंयो मङ्ज- 
नाभ्यां तपञ्चः परङ्तः?' भागर. ० ५"बलि- 

रूषच ““वदयुत्तमज्ञोक ¦ भवन् मभेरितं वचो व्यलोकं 

छरकयं ! सन्यते । करोमस्व, तं तच्च भवेत् प्रलन्भनं पदं 
तोयं कुरु थोन्णिं भे निजम्" ८।२२।१। “दं विष्ण् 
विचक्रमे मेधा निदधे पदम् | खद्मखख पां" क» 

१।२२।१७। श्परमेश्ररे च न्रिपादथन्द् दा उर वाक्य 

दण्यम् । अन तायुगधमेष््पे षे “राघवः गिचिलं 
तस्यौ भूवि धर्मस्िपादिव" रष | 

विपादिका खी बयः पदाः सलान्दाः कपटाप । ङ 

सपदोलतायां राजनि । 

विपिख्ड न° लखि पिख्छानि रेयाग्यब्र । पिलरादिबयो- - 

गेन कत्तव्य ?पावेणज्राद्धे ८"ततः प्रष्टति संक्रान्ता 

डुपरागादिषषेष । लिपिण्डसा चरेत् शराङइभेको दिष्ट" 

ग्छताङ्नि" श्रार त° मतखपु° | समाङारदिषुः डोप | 

र्पिलादयुह रेन पिखूडलये स्न । 

तिपिब ए लिगभिः काभ्यां जिह्वया च पिबति स्प.शति 

जलं पा-क । वार्धनिसे लम्बक ऋाममेरे यथाद़ 

निभे ^“निपिबन्त्िन्दरिय्चोणं श्रोतं शडमजापतिम् । 

वाक्रनसन्तु त प्राह्धयाँच्चिकाः पिटकः" “.नद्यादौ- 

पयः पिबतो यद्ध लौखि जलं स्छशन्ि क्यौ जह्वा च 

लिभिः पिबतोति लिपिवः'” ड्ध, ° । 

तिपि(वि)ष्टप न शव्यं पातालापे्तया ढतोयं पि(वि)षटपं 
भुषनम् इृत्तो लिभब्द्ख्य त्भागवत् पूरण्वायता । {सगे 

अरः “तत् निपिषटपसङ्काथनिन्द्रप्रस. व्यरोचत” भार 

च्या" २०६ खर । श्याकाष्े अन्दर ॥ [इला° | 

विपिष्टप(ब)सद् ए* ति पिषपे(3) सौदति ख्द्-करिप् । ठे 

विपु इण्स्तेने निषर्ड,: । ठपुरिकछन पाठान्तरम् | 
तिघुट * नौखि टान्यख । (खेसारी) !कलायमेदे रशरे, 

` श्ताखज्रयन्त् , ४इस्तभेदे चन्द्र" । ५गीरे (गोशर्ये 



तिप { ३२७१ । 

रत्रमा० | ऽम्ञिकायां रदच्छोलायां €त्रिढति 

(िचरोड) च सौ ञेदि० | १*कणेक्फोटलतायां ११य्ध्- 
सेनायां १ररक्रविटति च स्त्री राजनि०। १२देगी- 

तिप 

न अच् समा० | पुराणां त्रये लिपुरशब्दो न पुरतयं 
न व ५9 ५ 

दृश्यम् । “ददाह तेन दर्भेद्या इरोऽय तिरो चप!” 

भाग ७|१०।५8 1 

मेदेचस्त्रौ ^ऋधिः सम्मोहनन्खछन्दो गायत्रो देवता तिपुर न तयाणां वराणां समाहारः 1 अञ्ुराखां. १पर- 
# 1 

पुनः | त्रिएटाख्या दिसत स्ते जिर ह्नि षट् क्रमात्? 

नन्तसान्तखखाध्यानाद्कि तत्नैव दृश्यम् १४त्ि्टति णएरण्ड 

वा ङोप् । त्रयाणां घटानां समाहारः | १५ पुटल्तवे 

स्तौ ङेष् । लोख पुटानि यद्ध कप ।१६ब्रणाकार- 
मेरे “तनरायद्चतुरस््ो इत्तस्तिएटक इरति सप्रैत्रणसमासः" 

चखुतः। लिषुट+खार्थे क शंन्नायां कन् वा| लिति 

वेदने “श्द्भवनसद्गफलायमङुटमद्रमङ्नलय चयकसतोन- 

लिएटकद्रेखाद्कोप्रभ्टतयो वेदलाः'* इशखु° | 

 तिएुटिन् एण्नोखि षटानि सन्य इनि । एरण्ड्टचे शब्द मा» 

विपरौ खली ल्ौखि षटानि सन्तप्याः अच् गौरा० ङीष । 
लिडति भरतः । 

विपुटीफल ए* त्रिषटी पटतरयं फठेऽख । एरण्डे हारा० 
९ विपुर, नन्या णां एर णां इलुवदाकाराणां समाहारः । 

ललाटस्य ति्यंग् रेखा त्रयात्मके, “वक्राः ललाटगा- 

ल्तिच्लो भारे स्ति पु्डेकम्' इत्य् क्ते तिलकमेदे-विना 

भद्मलिषुण्डे ण विना गदरा्तमालवा | पृजिनोऽपि महा- | 

देवो न श्छात्तख फलप्रदेः। तखान््दापि कतव्य ललाटे- 

$पि लिषख्ड कमू'"ति°त° ब्रह्माख्ड पुराणम् ।““ ऊं एड 

क्टट्ा कुर्यात् तिपि, भदख्मना सद्ा । तिलकं वै इिजः 

कुग्यात् चन्द्नेन यदच्छया । ऊद्ं एण्ड ̀ दिजः कुयात् 

चनियञ्च निषु णडकम् । चङ चन्दरञ्च वेश्य वतुःल 
चछद्रयोनिजः" आ त° | “शिवागमे द चितेस्तु धाव्य 

तिग्यंक लिपुख्ड,कम् । वि्णागने दौचितसतु ऊद - 

पण्ड विधारयेत्” इति नागोजीभट्ृष्टतस्हतसं हिता 

'(द्तृ्लया = भखना वापि लिपुखड चिन्दुखंयु- 

तस् । ललाटे तिलकं कुखांद्रायव्रयाबड़कन्तलः'” दति 

मह्ानिवांयतन्द्रम् “येषां वपुभलुषय्राां लिपु य 

विना स्थितम् । श्रमशानसदशं तत् खाच पच्छः पणव. 

क्च्जनेरिति” देदीभाग० ) चपि च ततैव नारद्ं प्रति 

नाराययवाक्यस् “लिपु खड," ये विनिन्दन्ति निन्दन्त 

शिवमेव ते | धारयन्तिचये भक्तया धारयन्ति तेव 

ते। ति्यसखाः प्रदृश्यन्ते ललाटे सरेह्िनाम् | 
तथापि साना सखा न कुन्त लिख्ड.कमिति”” । 

तिपुर् सनो तियुखिताः परः समासान्तविधेरनि्यत्वात् चभ 

११२ वा० भाग ४ | ४ 

तुये | ततपुरक्रथा भा० कं प° १२ अर | 

“ततस्त स्ता राजन्! €प्रधागयांसलद्वड । सःलोके- 

शर वाक्य" प्रणम्ये द्मथाब्र् वन् । खां त्वः वरं 
देव ! प्रयच्छसं पितामह} | वयं पुरारि दमौगयेव 

समास्थाय महीमिमाम् । विश्वरिष्याम लोक्ञेऽख्ि'स्त्- 

प्रसादपुरङताः। ततो वसहद्ठे तु समेष्यामः परस्य 
रम् | रएक्तोभावं गमिष्यन्ति पुरागयेतानि चानघ । 

समागतानि चेक्त्वः यो इन्याङ्धगवंस्तद्ा । एकेष्या 
देववरः सनो ्टव्य.भरिष्यति। रएवभस्लिति तान्देवः 
परदयक्खा प्राविरशद्िस् | ते त॒ लब्धवराः प्रोताः 

संप्रधां परस्मरम् ¦ पुरलयविद्धष्टवर्ध' मयं वत्र्म - 

ाष्ठरम् । विद्धकम्मंणमजरं टेत्यदानवपूजितम् । 
ततो भयः सतपा चक्रं धोमान् पराणि च। 

लोखि काञ्चनमेकं वै रौप्य कार्णायस" तथा । काञ्चन" 
दिति तनासौदनरीकच्त च राजतम् । च्ायसन्चाभव- 

द्गौमः चक्रस्य एथिीपते ! ! एकेकं योजनशतं विस्ता- 

रायामसख्ितम् । ग्टह्ाटालक्संयुक्त' टद्तप्राकारतोर- 

शम् | ग्टनहप्रवरसंत्राघनेसम्बाघमहापथम् | प्रासा- 

देषिविधेचव हारेश्ापयपशोभितम् | परेषु चाभवन् 

राजन् ! राजानो वे एच् पथक् । काञ्चनः तारकात्तद्य 

वित्रसासौन््ह्ात्रनः। राजतं कमलात्तन्य विद्या 

. लिन वआखायसम् | त्रयस्ते दैत्यराजानस्ोःज्ञो'कानाशु 
तेजसा | आक्रम्य तस्य् खचश्य कञ्च नाम प्रजापतिः। 

तेषां दानवदच्यानां प्रयुतान्य्ुदानि च। कोखछद्या- 
प्रतिवोराणां समाजम्म् स्ततस्ततः । मांसादा छटप्राच्च 

सरोतिनिकताः परा । महदे श्वययं मिच्छन्तस्तिरं दग- 

साच्चिताः। स्दघाञ्च पुनस्तेषां सर्गयोगवद्ो मयः | 

तमाच्िन्य हि ते सर्वे वरुयन््यकुतोभ्याः। यो दि 

यं भनसा कामं दध्यात् लिष्ुरसंश्रयः | तख कास 

सयस्तः तं विदे मायया तदा| तारकाक्तसतो दीरो 

हरिनाम महाबलः | तपस्तेपे परमकं येनातष्यत् 

पितामहः | सन्तुटमटरशोहवं वापी भवतु नः पुरे। 

शस्तौ निहता यत्र लिप्राः बलवत्तराः | स त 

लब्धा वर बोरस्तारकात्तछतो हरिः सष्टञे 



त्रिपुरन्न पुर लिंषुर' न्ति इन-टक्् | 

र 

तरिषु 

तत्र वाण तां सटनसक्चोवनीं प्रभो ! । येन पेण 
[=] १ [> ् ( 

देव्यास्तु येन योगेन चव | तासतष्टां परिल्तिप्रा- 

श्तादयेनेव जन्िरे। तां प्राष्य ते एनस्तांस्तु सर्वान् 

खोकान् बबाधिरे | महता तपस सिद्धाः चराणां भयव 

ङ्नाः। न तेषामभवदराजन् त्यो बुद्धे कथन्न” ।“संगो- 

यलानच्िपुरावदानः” कमा० ।^गङ्खव निषुरद्िषः" रघुः 

«तिपुरदाहरुभापतिक्षेविनः" किरा । ब्रौखि राणि 

येषाम्। र्तारकाच्चघ्ठतहम्यादघ॒ खहुरभेदे पु*व०१० । 

लन् धम्मकामान् पिपत्ति षृ-क। श्देगोभेदे स्तो । 

सन्तरसुख्ये ष श्टण्" 
# ५9 

४५६ भ भ + 

ष्टणु त्व तिषरानृत्ते : कामाख्या- 

शतद्निगय्या 

^भेष्णव्याः 

तन्न्नसारः । 
॥। 
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लि प॒रायास्ततः 

लिपु राख्यदेशभेदे स्त्री डोप देमचर । 

१महाटेवे तख 

विपुरहननकथा 31० कमर ३8 ० | 

“मन्ति ' सीः समाधाय लेलोकखय ततस्ततः | रथं 

ते कद्यिष्यामो देवेश्वर ! महौजसम् ¦ तथे बुद्धवा 

विहितं विश्वकम्् शतः महत् । ततो विवधशाद्रलास्तः 

रथं समक्द्ययन् । ष्णु सोमं ताश्च तख 

समकल्मयन् । शटङ्गःसग्निन भूवा भक्ञः सोमो विशा- 

म्पते ! | कुद्मलद्धाभवदिष्णुश्तखिच्धिष्वरे तदा । बन्धुर 

एथ देवीं विंथालपरमालिनीम् । सपयेतवनदोपां 

चक्.भू तरां तदा| मन्द्रः पवेतच्चाच्ं जका तख 

महानदी, दिथख्च प्रद्शिद्धौव परिवारो रथख इ। 

दषा नचत्वशय युगः कतयुगोऽभव्त् | क्ूषरच्च रथ 

ष्टासोदाद्किभ् जगोत्तभः। ऋपर्करमधि्ानः हिम 

वान् वि््यप्वतः। छढयास्तावधिष्ठाने गिरौ चक्रः 
छरोत्तमाः। ससद भच्चमद्टजनु दानबालयसत्तमम् । 

सप्रषिमण्डलद्धौव रथद्ारीत् परिष्करः | गङ्गा सर. 

स्वतो सिन्धु रमाकाशथभमेव च | उपस्करो रथस्यासच्नापः 

सर्वां गिश्नगाः। ह्ोरालाः कलाद्ोव "काटा 

ऋतवस्तथा | खलुकप्रे खडा दीप्र बद्धधद्ापि तारकाः। 

धम्बायकात्मसंयुक्तः तवे दारवन्धनम् । कोषधौ्ीं 

सूघस्तत्र नानापुष्मफलोपगाः । खयां चन्द्रमसौ रत्वा 

चक्र रथत्रोत्तमे। प्तौ पूर्वापरौ तत्र कते रात्रयहनी 

शुभे | दध नायपतोनोषां तरा दस्खान् च्डृन् द्यां 

युगं युगचम्पांखि संवर्सँकबनलाहकान् ! शन्ध्यां तच्च 

धाश्च स्विति सद्धतिनेव च । ग्रडनच्लताराभिञ्म 

{ ३२७२ ] विषु 

चित्रः नभस्तलम् । चराम्ब,परे तविन्तानां चतीन्ञो - 

वेश्वरान् यान् | काजष््ोऽथ न्षः कर्कोाटकधन- 

ञ्जयौ । 
दिगच्च प्रदिशद्ेव रश्छयो रथवाजिनाम् । वषट्कारः 

इतरे चाभवन्नागा यानां बालबन्धनाः | 

प्रतोदोऽभत् गायल्नो भौपेजन्धनौ | सिनौबाक्लीमनुमति' 

क्ट राकाच्च सत्रताम् । योक्रोण चक्र्वां नां. 

रोहकां स्तत्र कर्टक्ान्। कम्पो सत्य तपोऽर्थञ्च विहि- 

तास्तत्र रद्रसयः। ्धिष्ठानः मनख्ासीत् परिरथ्या 

सरखतो । नानावखाँश्च चित्राञ्च पताकाः पवनेरिताः | 

विदयुदिन्द्रधलनेद्ग रथं दीपन व्यदीपयन् | यो यन्न 

संवत्सरो धनु- 

स्तदे सावि ज्या महास्वना | दिवञ्च वस्म वि्ितं 

सहाहरल्लभषितस् । अनेद्य विरजस्क वे कालचक्र 

शिद्ितः पूवंमोशानदखय भहात्मनः । 

बहिव्कुतम् ¦ ध्वजयष्िरभन््ेरः श्रोमान् कनकपवेतः । 

पताकाञ्ाभवन्मेवास्तडिद्धिः समलङ्ध,ताः । रेजुरध्वखुं 

मध्यस्था ज्वलन्त इव पावकाः । क्त्न्तु तं रथ दहा 

विद्खिता देवताभवन् । सलोक्ख तेजांसि ददटौकस्यानि 

मारिष । | युक्तः निवेदयामास महात्मने | 

एवं तसन् महाराजे ¦ कल्छिते रथशत्तमे 1 देवेग्म ल- 
जथादूल ! दिषतामभिमदेने । खान्यायुधानि दिव्यानि 

न्यदधात् शङ्करो रथे । ध्वजयष्टि वियत् तवा 

ख्यापयामास गोडषम् । ब्रह्मदख्डः कालद्ण्डो खट - 

शडस्तथा ज्वरः । परिष्कन्दा रथस्यासन् खवतोदिशख- 

द्यताः। अधवाङ्किरसावासतां चक्ररच्तौ महात्मनः । 

ऋग्वेदः स्ाभवेदञ्च पुराणद्च पएरःसरा। इतिहाष- 

धल्वेदो रचो बभूवदः.] दिव्या वाचश्च दिव्या 
परररिपाश्च चराः स्थिताः । स्लोत्रादयञ्च राजेन्द्र} वष- 

ट्कारस्तयैव च । ओकार खं राजच्धति भोभा 

करोऽभवत् । विंचिनटठभिः पड्भिः कत्वा संवत्सर ̀  

घलुः । ऋायामेवात्मनश्चक्रो धहुज्यांसच्तयारणे | कालो 

हि भगवान् रुद्रस्त्य रुषत्धरो धतुः) त्ादरौद्रौः 

-कालरानिज्यां रत्वा घदुपोऽजराम् । इषचाख्धाभवदिष्ण् - 

च्चंलनः सोभ णव च। अम्नोषोमं जगत् शत्च ` 

वैष्णवद्चोच्यते जगत् । सिष्थ् त्सा भगवतो भवद्दा- ` 

-भिततेजसः । तस्मादतक्ासंस्यथे न विषे्ध्ेरख्य ते| 

तञ्जिन् अरे तिम्मगन्ट् ख जोचाविष्ं प्रभुः | भ्टन्वङ्कि- 

रोमन्य्,भवं क्रोधाग्निमतिदुःखहम् । स नोलखोह्हतो 

धृतः इत्तिवासा भयङ्करः । आ द्त्ाबुतचं कासते का- 
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च्वालाढ ताऽज्वलत् । दुञ्चवष्ावनो जेता न्ता 

व्रह्मद्विष्पं हरः | नित्य त्राता च हन्ता च धमांधमा- 

त्रितान्नरान् । प्रसािमि भर्भमवलेर्भैमद्धपे मनोजवैः । 

विभाति भगवान् ख्ाणुस्तं रेवात्मयुगोयुं तः त्ाङ्ानि 

समाशित्य स्थितं विश्वजिद् जगत् । जङ्माजङग्म 

राजन् ! शुशुभेशङ्ग.तदशेनम् | दष्टा तन्तु रथं युक्त 

क्च सं शरासनो | वायामाटाय तं दिव्यः सोमवि- 

नण्ग्निसम्भवम् । तस्य राजंस्तदा देवाः कल्षयाञ्चक्रिरे 

प्रभोः | पुग्यगन्धवहं राजन् ! श्रसन' देवसत्तमम् | 

तमास्थाय मद्ादेवस्त्रासयन्. टेवतान्यपि | चारुरोड 

तदा यंत्तः कम्मय्िव भेदिनोम् । तभारुसन्त देवेशं 

वदुबुः , परमषयः | गन्धां देवसंचाच्च तथेवाप्थर- 

सा ङनणाः। बह्मभिभिःस्त् यमानो वन्द्यमानश्च वन्द्भिः। 

तथैवा सरसां इन्दे नटं तय ् गनट त्यकोविदेः | स शोभमानो 

वरट् खङ्गो वाणो शरासन |. हसन्निवाव्रवीह वान् 

सारथिः को भविष्यति । तलन्न.वन् देवगणा यँ भवान् 

संनियोच्यते | स भविष्यति देवेश ! सारथिस्ते न 
संशयः । तानब्रशोत् पुनदेदो मत्तः श्रतरो हि 

यः| तं सारथिं कुर्ध्व मे खयं सञ्चिन्त्य भा चिरम् । 

एतच्छरृत्वा ततो देवा वाक्यषक्तं महात्मना गत्वा 

पितामहः देवाः प्रसाद्येद्ं वचोऽन्,वन् । यथा 

तत् कथिता देव } लिदथारिविनिखह्े। तथा च छतम- 

खाभिः प्रसन्नो नो इण््वजः | रथस्च विह्हितोऽ- ` 

{भि िचित्रायुधर्सटतः | सारयिन्च न जानोमः कः 

स्यात्तशख्िन् रथयोचमे | तख्माददिधौयतां कित् सारथि- 

देवसत्तम ! ¡ सफलः तां गिर देव! अन्तु मरमि। 

नो विभो} रणमस्माच्ु हि पुरा भगवन्न् क्तवानसि 1 

सहितं कतां भवतामिति तत् कलमरेसि । स 

देवयुक्तो रथसत्तमो नो दुराधरो द्रावणः शालेवा्ाम् । 

पिनाकपाखिविड्ितोऽ्र. योड्ञा विभोषयन् दानवालु- 

द्यतोऽखौ । तदैव वेदाञ्चतुरो याया घरा सेला 

चच रथो भद्धाद्मनः | नप्तव्वंश्ाचुगतो वदी रो 

हि वोद्धा सारथिनाभिलच्यः। तत्र सारधिरेषव्यः खै 

रेतैर्िशेषवान् । ततृप्रनिहो रथो देव ! हरो योड़ा 

लथेव च । कवचानि सशस्त्रा कामंकच्च पितामह ] | 

त्वामत मारं तत्र नान्यः पश्यामहे वयम् | त्वं हि 

` खवेगुणेयु क्तो देवतिभ्योऽधिकः प्रभो ! | च रथं दषेमा- 

रहा संयच्छ प्रमान यान् | जयाय लिद्येषानां 

त्रिषु 

बधाय लिद्शद्हिषाम् | इति ते शिरसा नत्वा तिलो- 

केशं पितामहम् । देवाः प्रघाद्यामाद्धः सारथ्यायेति 

नः चतम्" । पितामह उवाच । ८५नाब किञ्चिन््,षा 

वाक्यं यदुक्तं॒लिदिवौकसः। संयच्छामि इयानेष 
युध्यतो वे कपरिनः" | 

षय पक्रभे ““तान् सोऽखरगच्छान् दग्धा प्राचिपत् प- 

िमार्यंवे। रणवन्त॒ तिरं दग्ध ननः । 

महेश्वरे क्र डेन त लोक्य {इतेधिणा” भागक०३४यअ। 

भार द्रो २०० ° किञ्धिदन्यथोक्त' यथा 

५गन्वमादनव्िन्ध्यौ च कत्वा वंशध्वनौ हरः । 

थ्वी ससागरवनां रथं जलवा त॒ शङ्करः | च्च 

कत्वा त॒ नागेन्द्रः शेषं माम लिलोचनः, चक्रो 

कत्वा तु चन्द्रा देवदेवः पिनाक्टक । अरणं लत्व 
पक्नञ्च एष्यदन्च्च तरयरम्बकः | अगं लत्वा क॒ मलयभ- 

वनाद तच्चकम् । योक्गाङद्खगनि च सत्वानि रत्वा 

शैः प्रतापवान् । जेदान् कत्वाय चतुरचतरोऽश्वान्- 

श्वरः । उपवेदान् खलोनां्च कलवा लोकतयेश्वरः । 

गायतो प्रसं त्वा सावितौच्च महेश्वरः । लत्वो- 

छार प्रतोदच्च बह्नाण्च्चेवय सारयिस् | गाङो 

मन्द्रं कत्वा गुणं लत्वा च वादकिम् | विष्णु शरो- 

त्तमं लत्वा शल्यमग्नि" तयैव च| वायु" कत्वा 

वालाभ्थां पद्ध देवस्त' यमस् । विद्य॒ तृ जत्वाय निरया खं 

भेर" छत्वाथ वै ध्वजम् । आर्हय स रथं दिव्य' सवदे- 
वमयं शिवः ।. तिषुरद्य बधाय स्थाणुः प्रहरतां 
वरः | अद्राख्यामन्तककरः श्रीलानदुच विक्रमः। स्तय 

मानः चरः पाये ! कषिभिख तपोधनैः । खानं भे 
खरं कत्वा दिव्यभप्रतिमं प्रभुः! तिष्ठत् स्याश्चभतः 

स सड्स्त परि वृखरान् । यदा तीखि. खनेतानि अन्व 

रक्ते एराख्ि च । तिपा तृशल्येन लदा तानि 

बिभेद खः। र खिन चतं शेकुदानवाः प्रतिवौचिदम् । 

शर कानाम्मखयुकतः विच्ण् सोन्मायुतम् । इरा 

दग्धवन्तः तं दे याता पवौचिठम्' । 

विपुरदहनादगोऽयब । 

विपुरमैरवी सत्री लिपुरा मैरवी कम्प्° | लिपुराख्यदेयी- 

मेरे “आद्यं िषुरमैरव्याः वीजमाद्यं प्रकौनितस्?' इति 

“चिन्लमेदरदः देवीभेवं लिपुरभेरवोम् "दति च तन्वसा° 

विपुरमल्िका श्लौ लौ पुराणोव पृ्यांणि यदा; कम ०। 

लिएुरमालिक्रापष्यचमेदे लिज्ञा । 
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विपुरान्तक पुर लनिपुरख्छान्' करोति अन्-खिच् र् ल् । काकिभोमवारे देद्धद्रायां विषमाङ्किभम् । लिपुष्करः 

शिवे अमरः । लिय॒दोदिगुषो यमलाद्धिभे" | चअल्र यखिन्नचतरे 
विपुरारि ए* &त° । शिते “लिषएरारिशिरचारि गङ्गगस्त्वः। प्रयसपादटान्त टतीयपादान्ते वा राथिसमप्विस्तदिष- 

विपुरुष न° ब्रयायां पुरुषाणां समाहारः । १पित्रादि- मपाद्रूचनसच्यते तदेव स्यदः दो शायेमेत्या{दनो पनि बद्धम् 

पुरुषत्रये | “'क्रमाच्िपुरुष्णगता' खटतिः] त्रयः 

पुरुषाः पिल्रादयो भोक्तारो यद । रेभोगभेदे प नि- 

प्रुघाद्योऽप्यत्र | व्यासः ` 'प्रपितामद्ेन यद्भक्तं तत् 

पले नाच तस् | तौ विना यद्धभोगः ख्धात् स 

विज्ञेयः विपरूषः। पिता पितामहो यख जीवेच 

प्रपितामहः नेयाणां जौवतां भोगो विज्ञय क- 

पूरुषः व्यव°त° । त्रयः पुरुषाः परिमाणमख्याः ठन् तख 

लक । श्पुरुषत्रय परिमिते लि°“खथ लिपुरुषां रच्, भि- 
सोति"? अत°्ना०६५।२।१२ । वा डप् । त्रिपुरुषोत्यष्यन् । 

विपुषा स्ते त्रौन् वातादिदोषान् दुष्छाति पुष-क। 

रष्णलिढति (कालतेओड़) शब्द् च । 

विपुष्कर न° त्रयाणां पुष्कराणां समाहारः | शपुष्का रत्ये 

, नह्धलततौयमेदे रेज्येमध्यमकनिषठमेरेषु लषु पष्क 

राभिधद्धेषु । रेनच्षल्रतियिवारयोगभेदे पु०4 वाराः 

क्ररास्तिधिभेद्रा बक्तत्र' भग्नपाद्कम् } जातेऽत्र जारजो 

योगो मरणेऽल निपुष्करः” ज्योत खवा्े न च्यण । 

ल बषकरोऽ्यन् ए “भद्रातिथोरजिभ् तनयाकेवारे 

दोशार्यमाजचर्णादितिवद्धिरेश्व । ने गुब्करो भवति 

सव्य विनाशद्धौ वरं ष्रदो दियुरङ्गदतचचानदे'" 

° चि° । 

“न्थ तिष्करयोग' सफलं वसन्ततिलकयाद्ध 

भटरेत भद्रासंज्ञिका तिथिः इवितीया स॒प्रमो हाटशौ 

तथा शनिभौमद्व्य वारे तथाद्वोणं विशाखा ऋधेसो- 

त्तराफलयुनो शआजचरणः पूवाभाद्रपदा अदितिः 

एनः वद्धिः कत्तिका विश्त्तराषाद्ा एष ष्ट नच- 

लेषु उक्ततिथिवारनक्षव्ररूपे विशि्टयोगे सति 

लिषपुष्कर एव लौ एव्करः प्रक्तादिभ्य्चेति खा्येऽण । ति 

पुष्करयोगो भवतीत्य्ेः कोढशः | खय् विनादगौ- 

लौ य॒गयदः तददिने यदि कञ्चित् शियेत तदा तदोयास्तत् 
स{इतास््रयो ल्ियेरन् यदि किद्धिहस्तु विनष्ट" तदा 

तद्ध वस्तुल्लयनाथः तथा किच्चिदस्तु लब्ध तदा लियुण- 

सहसतुलानभः इत्यधेः ज्खञ्च वसिष्ठेन | “^रविरविज्ि 

भौमवारे भद्रायां विष्णपादण्टशश्चोत् | ल एष्कराख्य- 

योगः लिदुणफुशो ` यमभ दणः” | नारदेनापि । 

थ वासवोघनिष्ठा तत्ता चिल्ला चान्द्रः सगः रतानि 

भानि मद्रास्तिययः रविजभतनयाकवाराञ्च अत्रापि 

विशिदयोगे सति द्िपुष्करनामायोगो भवति तत्फलं 

सटव्य् विनाश्ड्गौ दवं गुगकत् ते नष्ट ठद्ौ द्दियुणतां 

करोतौव्यथः ““दियुखो यमलाङ्खिमे" इय् क्ते: यन्न 

हितोयचरणान्ते राशिसमाश्रितद्यमचाद्िभं तदच स्दग- 

चिल्ाधनिष्टारपनेव । अध देवाच्तिपुष्क रादिके तिथि- 

वारनच्चल्रत्मके विथिध्योगे सति कस्यचिन्द्ररणसम्व- 

शतदा तहोषशान्त्यथ दानं विधेयं यथाह वशिष्ठः “लि- 

तयं गवां हि दद्यादोषस्यापलुन्तये विद्वान् | हितयं 

दिपुष्करेऽपि च तिलपिष्टं ् विप्रखपे भ्यः”? । हितयं गवा- 

भिति शेषः अल् तिथिवाराभावे केवलं विषमाङ्कि- 

भे यमलाङ्खििभे वा मरणसवे दोषो नास्तोन्यथेः। 

अमुमथे' खचटमाङ नारद्ः ^“एदद्याहोषनाशाय गोत्रयं 

सले वा । द्िपुषकरे इय .दद्याच्र दोस चमालरतः” 

दूति चत्र तिपुष्करयोगे कचद्टहस्यतिवारो- 

भ्ष्यक्तः यथाह कम्पः “भद्रा तिथिः शनोज्यारवारे 

चेहिषमाङ्धि,भम् । लिपुषकरं लियुषद्ं दिगुखं इय 

ङ्भ म्टताविति'” इृद्मेव ददा च्रौपतिनाष्य् क्तम् 1 

““विषमचर णं धिषण" भद्रा तिधिर्ये द् जायते रयुरुथ- 

निच्छयापुलाखां कथञ्चन वासरे । छनिभिरुदितः सोऽयं 

योगः त्पुषकरसंन्नितः तियुखफलदो हृड्धौ नटो दते 

च टतेऽप वा" चख पूर्ोक्तवाक्यसख चेकुवाक्यतां देवाः 

कत् भन्न । कश्यपवाक्य ताविति पदोपादानान्य- 

रण एवायं विचारोन ठ नष्ट डौ च यदुक्तः ब्रह्म 

पुराणेऽपि ^शधनिदापञ्चकरे जीवो शतो यदि कथन्चन । 

लिपुषकूरे वाम्यभे च कुलजान््ारयेत् ्.वम् । तदनि- 

टविनाशाथे' विधानं सषदौरयेदिति" प° धा° | 

विंपुष्ट ४* लयः धम्म्धक्षामाः एटा यच्च | {प्राजापत्ये 

राजभेदे हेमच० । { स्विते सत्यलोके हेमचम। 

तिष्ठ न° व्रवयाणां लोकानां ष्ठः समाहारः । विष्ट 

विपौरुष ति° लोन् पित्रादीन् षरुषान् व्यारोति अण् 
उत्तरपदहङ्धिः। पि्रादि्क्रिमेण परुषत्रयव्यापके 

मोगादौ । लिषरषशन्द बष्यम् | च्िवां डो 



विफ 

यख वेदश्च वेदी च उत्सन्ना लिपौरषो स पै द्बा- 
हणः" कात्या" च्रौ*८।२। १६ ते ककः | 

तिप्रञ्च ए याणां दिग् देशकालानां प्रञ्चः। श्दिग्देश- 
कालानां प्रन्ने २तन्द् लके दिमादिनिष्छपणे च । तदधि- 

कारोख सि* शि° 

` कालतन्त्रः 

क्तं यथा “'जगुर्बिदोऽदः किल 

दिग् देश्कालावगमोऽन् यिन् | व्रिप्रञ्ज- 

नान्न प्रचरोक्तिधाज्जि” | र सि “शिलातचेऽभ्ब, ^ 

खं इ '"इत्यादिनोक्खा “दति लिपरच्राधिकारः" इय् क्तम् 
“दिग दे्कालानां प्रतिपाद्नमिद्ं परिपू्तिनाप्रमि- 

व्यधेः । 
सम्बन्तेन 

दिशां साधनं शिलातल इत्यादि नियतं, तत्- 

खमकोययाम्योत्तरशङ्कःनां साधनान्यपि 

दिगन्लगे तान्यनियताजि | पलमालम्बाकादिसाधनं देश- 

निद्ध्पणं ऋखाचरादिखाधननियतम् | 

कालसाधनं तदच्छायादिसाघनं च कालनिदपणभिति 

विवेकः” रङ््ना० | 

विप्रसुत षु विषु स्थानेषु प्रक्लुतः भेटकपोलनेते ष निष 

स्यानेष चरितमटे सत्तमजे"' गजानां तु प्रभिन्नानां विधा 
परषुवतां मदम्" भा० आ २२१ खर | “लिप्रज्न,तमद्ः 

च्छ्म षटटवर्भोमतक्कराट्” १५१ ख | 
भेदाञ्ख नेत्ास्थां च मद्सत् तिः” । 

नियतम् । 

“करात् कटाभ्यां 

पालकाव्ये तु मद्- 

प्रज्ावख्य सप्रस्यानत्वोक्तरिह प्राधान्यात् ल्िख्वानत्व 
बोध्यम् । 

विश्चच्च ए" देमेदे तदू थवि्टतिः । ^“खवभ्टवमभ्यवयन्ति 
यनां लिज्ञचावहरणं प्रति" काव्या च्रौ° २४।६।३९ | 
“यथा तिञ्चलावहरणश्याजव्येन यस्नामवम्डयमभ्य पेति 
तत्रे च यष्नां प्राय लिञ्ञच्हरणे देये तिञ्जच्च' नाम 
जनपट्ं प्राप्य ततेव यद्धनायामव्टवमभ्य् चेति तनैव 
हि देशे दषदतो मनुष भ्यस्तिरोभवति | बह्द्कापि 

सतो तत्र वान्द्िता भवतीत्यधेः” कर्कः । 

तरिफला चखलो ब्रयाणां फलानां समाहारः अज्ञा टाप । 
^“पश्या विभोतघालीखां फलेः खात् लिफना समा 
ष्य, क्तं इरोतक्यादिलवे। तद् खा भावप्र° चक्ता यथा 
“फलतिक्ञ्च लिफला सा वरा च प्रकोरतिता। लिफला 
कफापित्त्नो गेहकटहरा संरा । चकुषा दोएनी रुच्या 
विषमज्वरनाशिनी" | 

विफलाष्टत म० तिफचानां रसेन बु्ल'. टतम् था० त+|. 

चक्रदततोक्ते टेतमेदे तञ्च नानाविधं तल्नौवोक्त' यथा 
` लि फकाभङ्गन हौ मधमध्वाज्चचऋागपययि गोमते । 

८४१५ 
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तिब 

नाग सप्रनिपिक्तः करोति गमरुडोपमद्चच्तः" अन्यदपि 

लिफलाकायकलकाभ्यां सप्रयस्कः टतं टतम् | तिमि- 

राणगचिराद्न्ति पोतमेतनच्रिशाख्खे" | 
तिफलादिलौह न° मेषज्यरलावल्यन्त चौ हमेदे यथा 

निफला स्तक व्योषं वड्ङ्क' पुषकरः वच्चा । चिनकं 
भधुक्ञ्चव पलाशं सच्छच् तम् | आयच.यपलान्यष्टौ 
युमगुलोस्तावरेव {हि । आलोड्य सधृनोपेतः पलदादश- 
केन च | प्रात{पिलिद्य भञ्जानो जो तख्िन् जयेदर्जः। 
इःसाध्यसामवातञ्च पार्ड रोगं हलोमक्म् । जीर्यान्न 
सम्पष शृलं शयथु' विध्मज्चरस्" 

विफलाद्यष्टत न° चक्रदरोक्ते इनभेदे तद्पि लघृमहदुभेदेन 
द्विविधं तत लच यथा 

फलत्िकं भौरुकपायसिद्ध' कल केन यीमधकयख 
चुक्तम्। सपिः समं च्ोद्रचतृयभागं  इन्यात् विदोषं 
विभिर प्रह्गम् * महत् यथा 

““ल्िफलाया रसप्रस्य" प्रस्य ̀  श्टङ्करसखय च | टषभद्य 
रसप्रस्थ' शतावग्याञ्च तत्समम् । अजाचोरः गुड व्याच 
चखमलक्यारसन्था । प्रस्य प्रस्य समाह्वय सवैरभि- 
चृत पचत् । कलकः कणा सिता द्रच्ता लि- 
फला नौोलछत्मलम् । मधुकं छषोरकाकोलो मधपपरणी 
निदिग्धिका । तल्छाधु सिद्ध विन्नाय शुमे भाण्ड नि- 
धापयेत् । खङ्ख पानमधःपानं मध्यपानञ्च॒ शखते । या. 
वन्तो नेल्नरोगास्तान् पानादेवापकर्षति | सरक्त रक्त- 
इष्टे च रक्त चातिल्लृतेऽपि च। नक्तान््ये लिभिरे 
काचे नीचिकापटलावृद् । भिषग् ऽधिमन्येः च 
पत्चकोपरे छद्ारुखे । नेत्र रोगेष्, सवष, वातपित्तकफेष्, 
च । अटटि सन्द्ढष्टिञ्च कफवातप्रदरूषिताम् । क्षवतो 
वातपित्ताभ्यां सकण 1सच्चदूरडक् । ग्टभडशिकरं खद्यो 
बलवां ग्निवङ्ध नम् । स्वेनेत्रामयं इन्यान््रिफलाद्य 
सहटुटतम्” । 

तिःफलीक्लत ति° तिः लिवारं फलीशतः वितुभीलतः 
लिधा विदषोरते तर्ड.लादौ । “दक्िणोत्तराभ्यां पा- 
किभ्यां लिःफलोगतां स्तर लां स्त्निद् वताम्धः प्रचालयेत्" 
गोभिलः ^ "लिः फलीलतान् बिषा विदषो्तान्) संगत 
रघनन्दनः । 

विबन्धन ए इवय चपौने पेदे । ““इग्यःचसतदतखा- 
सोदुरगोऽथ निबन्धः!" भाग^७।४ । लौख्ि बन्बनानिः 
यद्ध । रजा प्दप्यवस्याल्ययुक्ने जौषे ४० । . 



विभा 

विबली(लि) स्त्री लिगुखिता ब(लो)बिः। १ द्रस्य 

बल)लये ^८ल्िबन्गैबलयोपेता भ्व कुटीभोषश्ाननास्" 

इर्गध्यानम । तिमृखां बलोनां समाहारः | रत्बिलि 

तत्रार्थे न° उच््वलद्त्तः। [तख बलोल्रयवत््वात्तयात्वम् । 

तिचलीकं न" तिच्लो बल्देा यत्र कप. । पायौ हेम । 

व्रिबाह ए" त्यो बाहबोऽख । 
पञ्चबाद्धञ् व्याघ्रवक्लाः सितानन 2 

रखसियुद्धाकारभेदे ।“ ति.बाद्धस्तुज्गबाछ् ख??रिवं ६१६ 

० । खड गशब्ट् २४६० दृश्यम् । 

विभ न° बयाश्णं भानां राशोनां समाहारः } शलम्नादि 

राशिदये ।““लिभं निभ लम्नभतः क्रमेण स्त्रीणां नां 

रेराशित.यमात, च। 

च रिवं° २७७ ० । 

राति दिनेष, तेष, नीलन्ता* | 

^ हरलिभग्रहइजक्रान्तिभागन्नाः क्ेपलिश्चिकाः'? 

ब्ीख्ि भानि नच्षत्राखि यत्र | ३ेनचत्रत्ययुक्तो “कान्ति ^ - 

यादिष संयोगे शन्तिकादि इयं हयस् । च न््योपा न्यो 

ञ्चसच त्रिभं मासब्रयं ख,तम्"  ०सि ०] “खल कातिं- 
कस्याटित्वेन सहादन्त्य खाश्चिनः उपान्त्य; भादः पञ्चमः 

फालगनः। मासनं तिभिः ख, तस् । रेवत्यश्चिनोभर- 

योतिनक्षतत,यसम्बन्धाद्ाश्चिनः । शततारापूर्वोतच्तराभादर- 

पदेति ऋल्चत,यसम्बन्वा द्धा पदः पू त्तरफालगुनोहस्तेति 

ऋचचतययोगात् फाल्गुनः” रङ्गना" । 

त्रिभङ्गी स्तरो “प्रथमं यदि दशर वदति विरामं तदल 
निकामं व्चकमु | वद्ठेविमलत्रङ्गममति्दयक्गम्षि- 

 बिंशद्विकलाष्ठविहितनि- 

स्ट०सि०। 

तभजङ्कमन्धपतिलकम् । 

वासं सततविलासं हृद्वसदेति मदछदितभ् जङ्घे मोहन- 

रङ्गी वदति त्िभङ्गोडत्तमद्ः" इ्तय्क्ते माव्राहत्ते 

छन्दोभेदे । 

विभजोवा खनौ ६त° रागित्रयधलराकार केव जोवायाम् 

विज्ावां लिज्याशन्द् दण्यम् । “शङ् : सलिभजौ- 

वाघ्नः” खर° खि° | लिभज्याप्यत्र । “ल्िभज्छया भवे- 

च्छडः स्तम परिशोधयेत्" ख.* सि° 

वरिभखौ स््ली लोन् वातादिदोषान् भख्डति भण्ड-परि- 

भाष्ये अख | तिति (नेकोड़) अमरः । 

वरिभदर न लिषु टन्च्तालिद्घनमहंनेष्वाप भद्र यव | 

चरते विक्रा । 

विभाग प दतोयो भागः इत्तौ संख्याशन्द्सख्य प्रणा 

श्यम् । द तीये भागे “विभा गगेषाश्च शास च चेयम्" 

कुमा (अश्ववुकरष्यपचे त श्राद्ध कुर्यात् दिने दिने।। 

[ २२७६ ] 

द्रालचरभेदे ^“ त्बाड्ध 

तिम 

लिभागह्णीन पं वा त्रिभाग खङ्गसेव वा ४°बद्धपुण| 

वरिभानु एण ठर्बद्वंश्ये कपभेरे। “ठश्रसोस्तु छतो वङ्कः 

भेर्गोऽय भात्तमान् । त्िभानुस्तत् हतोऽखापि करन्धम 

खटारघौः'” भागर €।२३।४ | 

विभाव इ विष कारेष् भावोऽद्ध । नैकालिके पदाचे तख ` 
भावः कमे वा नाद्मणार ष्यञ् । तैभाव्य तद्धावादौ न् 

विभक्ति ए तिषु भुक्तिरख । (तौर्त) देशभेदे लिका. । 
विभुज न° तरयो मजा यत्र। लिता लिक्ोे के्मेह 

चेत ब्द्ः दग्दम् । “लिभजे भूजयोर्यगस्तदन्र यणो भ्- 
बा हतो रुष्य" खष्ट' त्रिभुज फलं भवति" लोका । 
“योनिं त्वा विभुजं शयानः” अथ ८|६। अत्न योनिं 

विभुजमिव छतेत्यवेः तेन न स््रीलस् । 

दूति शब्द्ान्तरकल्यनं प्रामादिकिम् । 

विभुवन न त्रवाखां मुवनानां लोकानां समाहारः 
पाल्ा° न ङो । लिकक्यां मिते खगस्य पाता- 
चेष । “लिभुवनजये खा पञ्चेषोः करति सडायनाम् 
खाण्द्० ““तिभुवनधरोधौम चण्डीश्वरस्य" भेष० | 

विभूम ए तिखो भूमयः उद्भाधोमध्यष्टा यख अच 
समा* । (तेता) प्रास्ादभेरे ; 

विमण्डला खो लताभेदे" लतासु हिविधा खताः'०८८तासा - 
मौ च्छ साध्यावज्यास्ताषत्य णव व ] निभख्डलखा तथा 
श्वत कपिना पितिका तथा | आलमनविषा रक्रा 

कभला चाष्टमी खटता । ताभि शिरो इःखं कण्ड - 

ट्थे च वेदना । भवन्ति च विशेषेण गटाः "छञ्जिक्ञ 
वातिकाः । “न्िमर्डलय। द् ेऽख्टक शब्ण' खवति 
दौय्यंते"” इति च सखु । 

तिमद ए लिखितो मदः संन्नात्वात् कर्म । ““व्रिद्यामदो- 
धनमट्स्तथेवाभिजनो मद्: | रते मदा भदान्धानां 

"१३ क्ते गवैलवे “नूनं न्टपाां 

शतः लिमज 
र, 

त णव हि सतां दमाः 

लिमदोत्-पथानां महं चालयता चमूभिः" 

२।१।४१ । रसस्ताचिवकविड्ङ्ग ष च वेद्यकम् । 

तिमधु न लिश्खितं मध संततात्वात् क्म. ।“दुग्ध' चिता 

माचिकच्च विज्ञेयं भपुरत्रयस्' इत्यक्त ¶दग्धादित्रये । 
कट गवेदेकदेजे पु शतह,तभेदरे तदाचररेन ४तदं दाध्या- ` 

यिनि षुरजिता० "मधुवाता इति तयः भधुगन्दा यत्र । 

भागम 

मधवाता इत्यादिके ५ककतये इ" । “बेदाघवित् ज्योऽ~ 

सामा लिमधूच््िघ्पशंकः" यान्न । "विणावििकेतस्त्र- 

सकच्छ्चचपथेः षडक्वित्” मषः | हमभुणन्द्लैये च 



तिसु { ३२७७ ] वियु 

“गायती तिः सलदापि जपेहयराहृतिपूतिकास् । सधृ- 

वाता इति चं सध्विव्यतत् लिकं जपेत्” इति पार- 

वकरः । ऽअज्यपमधुसितालये न ५कमलेञ्च तिमध्वक्ग - 

छ नेदटोत्तर' थतम्” तन्त्र । 

तिमधुर न° तिय॒खितं मधुर संत्ात्वात् कम्म । इग्ध- 

सितामाक्विकच्छपे मधूरत्ये विमधशन्ट् दृश्यम् । तिम 

करेग्णाध्यञ्ं येच्रागान्"” ठह ४८ चछर । 

विमाढ लि त्रयाणां लोकानां साता निमाँता। लोकत्रय 

जि्मातरि५उत तरिमाता विदयेषु सस्त्राट्"ऋ०३।५.६।५ अ ०। 

विमात्र ए तिसः माला उद्धारणकालेऽघ + 

“यक्मालेा भवेद् हसो दविमाता दषे उच्यते । त्िमा- 

ब्रु उ. तो च्नेयो व्यञ्चनं चाङ्गं मालम्" शि्ता° ' प्रणवख 
कषिन्र द्या देवोऽभ्निस्तख्य कथ्यते | गायलञ्च॒ भवेच्छन्दो 

नियोगः सर्वकर्मद्च। निमात्रस्तु प्रयोक्गव्यः प्रारभ 

सपकसयाम्" संवततेः। भोजदेवेन त॒ तख साद्ं- 

तिमाल्रकतोक्ता यथा ^"तच्जपस्तदयमावनम्” पा खर 

«तस्य साद्धंतरिमाल्निकख प्रणवख जपः" ठत्तिः| युक्त 

दचौतत् ओकारस्य ॒स्,तत्वेन निमाललत्वेऽपि तदुत्तर 

कारख व्यञ्चनतादङ्गमालत्वेन साड विभात्रत्वं संवते- 

बचने वरिभात्रपदं साङ्ग विमाने ला्ञणिकमिति बोध्यम्। 
वस्तुतः ऋकारान्तत्वे साञ्ग निमातत्वम् च्यदुस्ठरान्तत्वे 

लिभात्रलमिति मेदः । नटभिप्राये्येव तख लिमात्रतया 

ञ्, त सवर 

जपफलं प्रञ्धपनिष् क्तं तञ्च चम् अन्द् १५६० ४ 

दितम् । 
विमार्मगा खली व्िभि्मागिगेच्छति गम-ड। शगङ्खायां 

हेस च । ““त्िमागे गावौचिविसरदेशोतः” रघुः । “अन्व 

धैसं्ेव परं ल्िसागमा"मावः। गम-खिनि। तिमामे- 

गार्मिन्यादयोऽप्यन् | 

विमार्ग स्तौ बयो मागा खाः । ¶गङ्गगयां ““लिमार्मयेव 

लिदिवख मागः'” कुमा० } (तिमाता) रपयि । “(त्रयाणां 

सागखां समाहारः | श्मा्मत्रये क्ली ङोप् | [मच 

ति मुकुट एण्त्ोखि खक्रटानोव श्टङ्गगखि यद्य । तिङ्कूट पवते 

विमुख ए* लीखि खानि क । शथाक्यञनौ, लिका* । ̀ 

गायन्नीजपाङ्ग चदुि'शतिशद्रान्तर्गते खद्राभेटे वञ्चच्चणं 

विघानपारिज्ञाते उक्तः यथा ““संसुखासक्तयोः पाण्योः 

कनिष्टाहययोगतः | ेषाङ्कलोनां वेरल्यात् खद्राः 

च्ध्िंखुखादयः”” “संहृखासक्तपागयोः कनिष्ाइय- 
योगेन येषाङ्घुलोनां विरलत्वे नाङ्कठदयभारभ्यानानि- । 

कान्त यावत् दिख्खतिखख चतं खपञ्चसखुखाः स॒राः 

खय :' "तदाख्या । तथा चाङ्कषतच्जं नोनां वेरल्ये बि- 

खखशुद्रा । रव इदेवोभेदे मायारेव्यां स्त्री लिका० । 

विसुनि न° याणां खनीनां समाद्वारः । पाणिणिनिकात्या- 
यनपतञ्जलिद्पे, खनित्रये । त्रयो खनयो वंश्याः (संख्या 

वंश्योन'* पा०स° | पाखिन्य।दिसनितरयप्रयोति व्याकरणे 

विद्यातहतामभेदविवक्षया तस्य तथात्वम् ““वंशच्च जन्ना 

व्द्यिया वा तत्र भवः वश्यः" इति सिग्कौ०। 

विमूत्ति षु° लिक्ो मृतयोऽख । जद्धविष्णु शिवद् पतित - 

ययुक्त परमेश्वरे । “नमच्तिमतेये तम्य प्राक्षे : केव- 

लात्मने" कुमा. । तिमूतिर्यः सगस्थितिविनलयकमायि 

तते" चिन्तामणिः रव्रह्मशथक्तभेदे सो | 

रपि भिन्नद्धपिणो या जगच्जननपालनच्षये। काच्य्“ 

“रकमूतिं- 

तेश्वरतया विवतते ब्रह्मशक्तिमहमानतोऽखखि ताम्” 

शब्दाथेचि° ट वाक्यम् । श्बद्गदेवीमेदे सी तिका०। 
तिस्र ४० लयो म॒धानोऽख ष समा० । मग यदुक्त । 

“ बद्धम दिम च तिसा "खाइतां खट '"मद्धिः । 

वियम्बक ए° न्ौर्यम्बकानि टटयो यख । "डन्दय्य मयया” 

पावा इयङ् | तिनेने | क विद्गोकेऽपि इयङ् ८तरिय~ 

ञ्ल्कं संयमिनं ददे" कुमा° - तदयराख्यायां मङ्जिनाधेन 

सहाकविप्रयोग यव तल मृनतयोक्रः | 

वियव न° त्रयो यवाः परिमाणमस्य । छब्णले.“सर्षपाः ष् 

यवो मध्यस्ियवं त्वे कठष्णलम्* मनुः । 

वियष्टिस्त्ौ लिषु वातादिषु यष्िरिव विद्रावकत्वात्। 

, (चतपाषड़ा) श्छुपभेदे र्मा । तिकलो यष्टयो यख । 
लिय॒च्छ हारभेदे ए । [ खल्! पापे गब्टमा° । 

| वियामक न {निषु कालेष्, यमयति अन्त् नर्यर्ये यम- 

। वियामा सनी बयो यामा अद्याः आ्ाद्यान्ययोर्यामयो- 
च ष्टाकालत्वेन दिनप्रायत्वात् । निशायाम् अमरः 

शियाभां रजनीं प्राह्स्यक्घाद्यनचतटयम् । नाडोनां) 

तदुमे सन्ध्य द्विसाद्यन्तसंन्निते'” ति° त“ । 

च्णमिव कथं दीषेयामा लियामा''सेच° | ̂कचिदसमेत - 

परि्छदद्ियामाम्" रघः । “ज्योतिर्भिरुद्यद्धिरिव ति~ 

यामा''कुमा० २डरिद्रायास् अमरः शष्णत्वात् रेयञ्चु- 

नायां 9नील्यां ५ लष्णविडति च उखादिकोर । 

वियुग द° लौखि बुगानि चखाविभ7वकालोऽ्छ | १यन्तएरषे 

तस्य क्तयुये चआाविभावाभावात् कलौ खच्चतवात् वा | 

^द्ल्य' तियय ग्डपिदेवभाषावतारेलोकान् विभावय 

“स् विष्येत 
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हंसि जगत् प्रतीपान् । धर्मः महापुरुष ! पासि युगा 

चत्त छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम्" भाग 

७।९।८ “कलौ तु तन्न करोसि यतस्तदा त्व खन्नोऽ- 

भवः यतस्तिष्वेष युगेष्वाविभांबात् स णवश्भ तस्त 

वियुग इति प्रसङ्गः" श्रोधरसवाभो | रवखन्तादिकाल- 
त्रये । “या च्ोषधीः पूवां जाता देबेभ्यस्तियुगं पुरा”? 

यज् १२।७५ “युग शब्द्: कालवाचौ त्रयाणां बुगानां 

समाह्ारस्तियुगं लिकालं दन्ते प्रापि शरद् च। 

बेददौ* । 2. 
वियद पुस्त्ी कपिलाश्वो हेमच° स्तिया डष । 

“विरात्र न° लिद्धष्णं रातौणां समाहारः अच् समा०। 

““द्काहान्ताः च्छ डमेदाः रात्रान्ताः प्रागसंख्यकाः'” 

इत्यमरो क्त : संख्यापूषैत्वात् क्लीवता । १रालित्रये रतदुप- 

ल चिते दिनत्रये च। “ङपाकमेणि चोत्सगें त्रिरात्रं क्षपणं 

खढतम्* “अतिक्रान्ते दशा त॒ त्िराल्रमशुचिभवेत्?” | 

सचुः। तिभिः रालिभिः निदं त्तम् ठञ् तख लक् । तद्धि 

तारदियत्वात् ऋच खमा० । देदिनलयोवावसाध्ये ब्रतभेरे 

न° ^“एकरालै* लिराल' वा षडाल' वा विधोयते" प्रा 

वि° तवचनम् । राल्रित्रयसाध्ये $गमेवेदादौ यक्नभेदे 

ए.ख=स्तद्च्िणे निरा” कात्या° श्रौ ११।४।१५ । 

गगेलिरात्रशब्द २५४५ ४० दशम् । [ न्द दथगरम् । 
विरूप ए° लखि द्पा्यख्छ । अश्चमेधोये अश्वभेरे अश्वमेध- 

तिरेख ए* तिलो रेखा यन । १ ङ्क हेमच० | समाण्दि। 

र्रेखानये न । [“व्रिलोनोरहौ"ह° र | 

विल इ° नरयो लाः लव्यं यत्र । लषुवथयुक्त नगशे 

विलघु लि त्रयो लघवः यत्र । इन्दोखन्य प्रसिद्धं नगं 

““लिलघुच्च नकारः”'ढन्दोम०। लिभिखेषः। र शुभलक्षण 

भेदान्विते स्थानलय्धखे रषे «^ लि्टयुलषुगम्भीर” 
ष्ये ^सोषाजङ्खामे इने लिभिच्छं खोऽवमोड्निः'” 

कायो०११अ । इ.स ६प्यन्तु चदद्ंखखव शुभत्वखक्त 

यथा ^हुखानि चत्वारि च लिङ्कपुष सोवा च जङ्घः च 

ड्ितप्रदानिः> ततर हषे एषाधिक्यमिति भेदः । 

तलिलवण न. याणां लवणानां समाहारः पात्रा न 

डोप त्रिगुणितं लवं वा संन्नातवात् कमे° वा| “न 

न्बवच्च वि्द्धोव रुचकं च ठ तौयकम्,। मिलित्वेतत् लि- 

वयाम्” इत्यक्त लव्यलये राजनि | 

विलिङ्ग लि" लीख्ि निङ्गान्यख । शपु'स्वादिलिङ्गलययुक्त 
न्द | समा° दि" डोप |२लिङ्कलये खौ ५“लिङिद्धनरां 

{ ३३७८ ] तल 

लिष्विति पद्म्" अमरः | त्रीणि सत्वादोनि लिङ्गनि 

अनुमापकान्यद्य | रेश्रहइ्ारादौ लि° “रजःप्रधानान्यम- 

इतस्त्िलिङ्गो दषनोदितात् जातः सषव्नं भ॒तादिविय~ 

दादोनि पञ्चशः” भाग०य।२०।१४ | 9व्रातादिषातुदोषजे 

रोगे च ति° छद्तः। 

तिलोकष्त् ए" तयाणां लोकानां टत् तरख, €-सम्पर 

भावे किप् उत्तरपददियुः। लोकत्रयद्यापतनारकूलप्रय- 

लविशेषद्धपधारणश!लिनि परमेश्वरे “लोकखाभी लि- 

लोकषटत्” विण् स । 

विललोकनाथ ० तयाणां लोकानां नाथः ङत्तरपद्द्ियु- 

घटितस्ततपुरुषः| त्रयाणां लोकानां नाये परमेश्वरादौ । 

“लिलोकनायेन रतां सखदिषः" रघः । “लिलोकनाथः 

पिदसद्मगोचरः”कुमा° | तरिलोकपत्यादयोऽष्यन । 

तिलोकामन् इ" बयो लोकाः आल्नानः खद्छपाि यदध 
काय्यं कारणयोरभेदात् छउन्तरपदददियुचटिस्तत्पुरुषो वा | 

१ परमेश्वरे ^.लिलोकात्मना लिलोकेशः केशवः केशा 

हरिः" विष्णु प° 1 

विलोक स्तौ तयाणां लोकानां समाहारः ङोप् । खगेम- 

त्यं पातालद््पे लोकत्रये “यदि लिलोकी ग्नापरा 

स्यात्"नष० । “चिव लिलोक्षोतिलकः स एव” माघः । 

तिलोक्षेश ए" त्रयाणां लोक्ञानामौशः उत्तरपदददिगुषटित- 
` षततृपुरुषः ।१परमेच्वरे “त्रिलोकात्मा लिलोके शः” विष्ण्*। 

२छय्य शब्द् च° । लिलोकेश्वरादयोऽष्यत्र । 

विलोचन ए नौखि लोचनानि यख । १शिबे "“ल्रिबो- 

चनेकांशतया दुरासदः" र्ुः। “तिरो चनस्ताङपचक्र- 

श्का्योस्ये चठदं शमहालिङ्गन्तगते 

चिङ्गमेदे न° । “दितोयं च त्लिचनम्'” ७५ खण । 

तन््ाहालयर' च तत्रेव दृश्यम् । रलो चनतययुक्त तिर 

“खच्ेन पूरे नदुनिभच्तिलो चनः'?साचः । ४द्गायां सन्नी । 

“लोचनतयसयुक्ताम्'" दगौध्यानोक्त : । 

विलोचनाष्टमौ खली गौषचान्द्रज्चं कष्णादटम्याम् “ज्य 

भासि च्धपच्ेढ] छष्णाष्टम्यां तिलो चनम् । यः, पूजयति 

मे च कुमा° | 

देषेशभोशलोकं स गच्छतः" संवत्यरशौरुदीष्टतभविष्य- 

घराणस् ।““उ्यं ठे भास्यसिते पच्े अटम्याञ्च महेश्वरि ! । 

शिवाञ्खने च तक्नोकं लभते नात्र संशयः" उत्तरकामा- 

ख्या तन्त्रं {१ पटले । 

विलौहक न्रि° त्लीणि लौहानि धातयो यत्र कपषनायां 

कन् वा । दद्रजतताखरमये पात्ादो | 

+ 
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विलौडी चो लखि 
गोरा" ष | देवणेरजतताञ्चपरिमाषमेदेन निभिते 

चद्ामेदे “खय भन्तिष्ां हइता्यांय लिखो खटा 

निष्यते । सोमद्््यांभ्निद्धपाः सेष्ा लै हत्रयं 

सथा । रौप्यभ्न्दुः खतो हेम ष्ट्य स्ताज्रो 

ताशनः। लौहमागाः सश्दिष्टाः खराद्यच्रः 

शस्यया । कारयेन्छद्रामसङ्धलितसद्गताम् | 

र्षु खराः खता सौम्याः स्पशः सौराः शुभोदयाः। 

स्लराः 

कपैडानि साधनत्वे नाख्यखयाः 

तर्नः 

च््ाभ्नोया व्यापकाः; सर्वे शोमद्ययां ग्निटेवताः | 

भोडश विख्वाताः स्पशः ख: पञ्चविंशतिः व्यापा दथ 

ते कामघनधमेप्रदायिनः। साष्ट सुहस्त शंजष्यस्पदा 
सां लु्छयात्ततः | त्यां सम्ब तयेन्न्नौ श्पिवा पूवै- 

संख्यया | नि;च्िव कुम तां शद्रामभिष्ेकोक्त 

बत्मना | खआवाद्य पूजयेद् दोषपचारे विधानतः । खभि- 

जिते विनोताय दद्यातां शद्िशां युश्ः। इयं शद्रा 

 शुद्ररोगविषमचज्चरनाशिनी । , व्याकचौरश्गादिभ्यो 

“रां श्यादिगेषतः। युद्धे विछ्वमभ्रोति धारयन् 

भद्जेश्वरः | भन्त्रि्धिंकरी इं चदवेभंफलपदा । 
चारयन् सहजो नित्य देवद्यो भवेद्भुवि” तन्रसा०| 

विवत्स इ° । लयो बद्या षद्धरा ववोवद् पणो । निवे 

वचो हमे । स्तिया ठं टाप् लिवद्धा । “लिबद्धचच मे 

` लिवद्यए च मे""यचु०१८।२६। “वद्धो वह्बरः तुयो व्या 
यद ख तिष्यः तिषा हषः ताष्थो मौ स्त्निव्धा". | 

बेददी° । “"सोभक्रयय स्ननिवद्धः साण्डः" कात्या० चौर 

२४।१।४० | . ““लिवल्धस्तिवभेः साण्डः अणडसंयुत्त 

षभ १११ 

विद्म इ* त्रयाणां चम्म्ाधेकालानां वनः । शधम्भ्ायेकासद््- 

पेष पु्षार्थे घु; अमरः र्लिफत्रायां ,रकट्लिके मेदिनि 

शाहुोक्त ४सत्वरजस्तमोखपगुयत्रये । च्यःस्वानं च 

` इडिब लिव नीतिबेदिनाम्" चमरोक्गो रान्नामायव्यव- 

ददिर्ूपेषु ५पदार्येषु च | “निवमेणारोणलकषौ भवन्तम्” 

+न 
ककः | 

भिः । “'ध्परथारचयते चयः कामार्थौ घलेरव च । 

अये एवेह त॒ च्रोयस्िवर्म इति तु स्थितिः? । तं 

राज्ञा प्र्यन् सस्यक् लिभरगे यभिवडते" सदुः । 

त्रिवशंक न" तयो व्णौः एष्येष्वख कप. । गोक्षुरे । श्वि. 

फलायां, र्निकटौ । खमा इ° पाल!" खाच कन् । 

$्राद्धखच यवे ्यद््पे हि जातिबयलये न“ मेद्" । 

१ग्ामरक्लपोतातक्रे बश्पेतरये च । 

११२ वा० भाग ४ 
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तिवत न° लि वसन्तादिषु छतु वत्तेते त-खन् । वस- 

न्ताद्कि कत॒ललये प्रातराद्काछे श्तिशयेन वरछुमाने 

शादि्तेजसि । (त्ोखि वा धादटिचस्ध तेजांसि वसन्ते 

प्रातस्रीक्मि भध्यन्द्ि शरद्यपराद् "ईति श्वुतेस्तखय वस - 
न्नादिषु प्रातरादिकालमेदेऽतिशयेन वत्तं मानत्वात् तथा- 
स्वम् “तिव च्चोतिःख्लभिष्टय क" ऋ०७।१०१।२ 
““तिवन्त तिष्व वृष्वति्येन वन्तं मानम्” भार । 

विव्मन् ° तोच वरन्यद्य । देवयानपिषटयानदजि- 

ायानद्ूपमागत॒यबुक्ते जोनवे ८.स विश्वक््प्स्िगुणस्ति- 

दतं प्राखाधिषपः ष करोति स्वकर्मभिः? शतार 

५।७ लौखि व्यानि टेवयान)द्यो भार्गमेदा अख्येति 

। वित्रं घर््मांधनन्तानमागमेदान् शति वा" भा. 

श्गङ्गायां द । तिगुखित' वम । श्स्वगम्यैपाताकलस्व 

भागे “खद्धावतों महापुां सधुवतीं तिवत गाम'” । 

भाग्काहु° २६अर। 

| विवर्षं लि बयो वर्षां वयोऽ । लिवर्भवयय्ो शप्राशिनि। 

“ज लिवर्भखध कर्तव्या बान्धेरदकक्रिया" मतुः ।र्निह्ा- 

यण्यां गविख््री ““विहायश्यी विव गौः" भरः | 

ष्ये क । तिविभिका ततां । सिदुखितो वर्षैः शात, | 

श्वेते ° न, «“न सिद्धय तं षाठ तिवभं ̀  बपनख 

अ चतः | 

विवर्षीय वि. सिषे" भवः गहा" छ । तिवषभवे “रेकं 

वै लिव तेन पीवान् शुना सह" भा. खु" ९३अ* 

विवार लिश्बृयो बारा अख ।१वारत्रयञुक्तो ।२गरङातजेदे 

, इ“ । ““ति्षारः खक्वारख वाली किदीपक्लथा” भा 

= १०, छ गरडातजोङ्गौ । 

विषिक्रम इ तयो विक्रमाः पादन्याषा खख । शविच्छौ 
अनर) लिक्रमशन्दे दशम् । (नन्दो नन्द्नागन्द्ः 

सत्वधमेच्तिविकमः" विच्छ् स०। ̂तयो' पिक्रमाच्छिष्, लो- 
के, विक्रमः क्रान्त यद्ध ख तिविक्रमः “लखि पदानि 

विचक्रमे" श्तेः हयो लोका विक्रमाः करन्ना येनेति 

वा। "लिरिव्येवं तुयो लोकाः कौतिता छनिपस्ेः 

क्रमसे तांस्तथा खवेंस्तिविक्रमो जनाद् न {2 विष्णुस 

भाष्यष्टत हरिव शवाक्ये तन्नाम निसक्तिदे शेता | ६त^। 

्लोकतुयक्रभष्ये ४० “ति विक्रमे यथा विच्छ्: खवदेन्धवधे 

परा” राभा. क ७2 शर | 

विबिश्च 8 तिक्तो विद्याऽख । तिभेदनने धिजे । 
। विविधं लि लिखो तिधा अद्य । लिप्रकारे “सय तिविध- 

८४६ 
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डःखात्बन्तनिरन्तिरत्यन्तपरषार्धः" खां, छ । ५वि- 

विधडुःखञ्चाध्याल्मिकाधिभौ तिकाधिदरेषिकङ्पम् ।“ देवत्व 

तिषंङ्खा ता- 

ससा नित्य मनत्येषा लिकिधा गतिः" मचुः। परद्रव्य 

ष्वभिध्यानं मनसाऽनि्टचिन्तनम् | वितथाभजिनिवेश् 

ख 1 च्वकं यान्ति मतुषुत्वञ्च राजसाः 

निवि कमै मानसम्" महुः । निन्य नेमित्तिकं काम्यः 

लिविधं . स्ञानसिषतते" दच्च | शाल्विक्रादिभेदेन 

चङ्धादिलरौ विध्य गीसायाखक्तं यथा 
'मल्िविधा भवति श्रद्वा देष्ठिनां सा खभावजा। 

अाच्तिङ्धौ राजसो चेव तामौ चेत ती ष्ट्य । श्वा 
हश््पा वेदय शङ्धा स्वति भारते । चङ्ालयोऽयं 

रुषो यो यच्छड्वः स णवसः। यजन्त शार्विका 
देवान् यच्चरखषांखि राजसाः । भृतान् प्रतगखांषान्ये 

शास्त्रविहितं घोरं तष्यने 

ये तपो लजनाः। दभ्भाङङ्ाररंबुक्ताः कामरागवला- 

न्विताः । कमेयन्तः अरोरस्य मूतखाममच्ेतस्ः । भां 

चैवान्तःशरोरस्य' तान् विद्धवाद्रनिच्चवान् | च्राहार- 

स्वपि सर्वद्य लिविधो भवति प्रियः। यन्नस्लषस्तथा 

दामं तेषां भेदमिमं थु | चायुःबत्ववहारोम्यद्रख- 

परीतिबिव्धनाः | रस्याः ऋ्जिग्धाः ख्विरा इद्या शा 

काराः साच्िकप्रियाः। कट्म्डलवखात्य वदतो च्छङच 

विदाहिनः | च्ाहारा रालखंष्टा इःखथोकामय- 

प्रदाः। यातयामं गतरसं  पूतिषथथ्, धितं च यत्| 

उच्छ्टमपि चामेष्यः भोजनं तामसप्रियम् शअफला- 

काद्किभियन्नो वषिधिद्टो य इच्छते । यटव्यभेयेति 

मनः समाधाय स ्षाच्िकः | अभिसन्धाय तु फलं 

दण्धार्यमपि चैव यत् । इज्यते भरतो! तं यन्न 

रि राजश् । विचिडोनमद्धष्ाच्च' भन्त्रङोनमद्- 

चखिथम् | श्रद्धाविरहितं यन्न ताभसं परिचच्ते । ठेव- 

दिजुरुपरान्नपूजनं शौ चमाजेनम् । बद्ध चय्यं महिशा च 

शप्रीर तप उच्यते । आच ककर वाक्यः ख्य प्रिव- 

तञ्च यत् | खाध्यायाभ्यख्षनं चेव बाखभयं तप 

च्यते | भअनःप्रशाद्ः सौम्यस्व भौनमादक्विनियहः। 

भावशंशुद्धिरित्ये वत्तपो भागस्छचःते | शद्धः परया 

तपः तपस्तततप्िषं नरः । अफवागाद्धिभियुोः खा- 

च्विकं परिचच्चते। सत्कारमानपूलाथं तपो दश्धेन 

चेष यत्] क्रियते तदिह प्रोक्त र।असं च्मधरवस् । 

सदपाशाक्रनो यत् पोडया क्रियते तपः षर्ोव्- 

जन्ते तामसा अनाः। 

साट्ना्यैः वा तत्ताभख्खदाहृतस् । दातव्यमिति यहां 

दौवतेऽचपकारिथे | देये छले च पालं च वदहानं 

खा श्विकं खरतम् । यनन प्रत्यु पकाराधे कष्छदिष्यवा 

एनः | दीयते च परिङ्कि्टः तदनं राजशं इतम् | 

अदेशकाले यदहानमपालेभ्यद् दीयते । असतुक्तमव- 

ज्ञातं वन्लामशघद्ादतम् । ओ तद्छदति नियो 

जह्मणस्छिविधः खतः । जाह्लवासतोन वेदाच यन्नाच 
विहिताः एरा। तसख्मादोभिन्य॒दाद्कूत्य यन्नदानतपः- 

क्रियाः| प्रवन्त विधानोक्ताः सततं ज्मवादिनान् 1 

तदित्यनभिसन्धाय फलं यन्नतपःक्रियाः | द्ानक्रियाज् 

विविधाः क्रियन्ते मोधकाङ्खिभिः । सद्भावे साधूभाये 

च दित्ये तत् प्रयुज्छते | प्रथस्ते कमेखि तथा खच्छन्द्ः 

चाथ ! युच्छते । यज्ञे तपखि दाने च ख्थितिः सदिति 

चोच्यते) कमे च तदर्थौवं शदित्य वाभिधीयते । 

श्रद्धया छतं ट्त तष सल यत् | कशदित्वः चते 

पाथं | नतत प्रेत्य नो इङ" १७अन् 

“खचयाख्ख सङ्ावाडहो ! तच्वमिश्छामि वेदितस् । त्वा 
गद्य च हृषोकेय ! एथक केशिजिद्द्न !। भगवालवाच । 

आास्यानां कमा न्यासं सच यसं कवयो विदुः! बैकमेफल- 

त्यागं प्रा सख्यां {चक्ध्ाः। त्याच्' दोषवदित्येके कमं 

प्रा्धमेनोपभिखः । यन्नदानतपः कम न ल्वाज्चनिति 

चापरे | निश्चयं श्ट मे सन्न व्यागे भरवरत्तम ! । 

त्यागो डि इरुषथ्याव | विविधः शंप्रकोन्तितः | यच्रदा- 

नतपःकमे न त्याच्छः कायं मेव तत् | यन्नो दानं पड 

सावनानि मनोषिच्ाम् । एतान्यपि व॒ कम्मखि रङ्ग 

त्यक्ता फलानि च । क्ेव्यानोति मे पाथ | निचितं 

भतञत्तमम् । नियतद्ध त॒ सच्रयारः कमो गोपवषद्यते । 

मो हात परित्यागस्तामसः परिकौर्तितः। इःखभित्येव 

यत् कमे कायकत शभयासजेत् 1 स लत्वा राजसं न्वागं 

नैव त्यागफलं लभेत् । कार््ःभत्योव यत् कभे नियतं 

क्रियतेऽजुन ! | सङ्घ त्यक्तः फठघ्चवस त्यागः षा- 

च्तिजञो मतः| न द टश कम कुले नाहषच्जते | 

त्यागी सत्वसभाविष्टो मेधावो द्विन्नसंशयः | न हि टेडह- 

ष्टता थक त्यक्त्" कम्म टगेषतः | यस्तु कमे फखत्यानी 

ख त्यानोत्वभिधौीयते । श्निशट्लिहः भिच्रञ्च विविधं 

कमणः फम् | भवत्यत्यामिनां प्रोत्य नतु संन्याचिनां 

कचित् | पञ्चमानि भङाषाहो } कारणानि निवोध 

मे। षांख्छे अताने प्रोक्धानि विद्ये शवेकमखाम् । 

= चक १७ चच क क 
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अगिष्ठानं तथा करा करय एधम्विधस् । विविधाश्च 
एयक चेटा देवं चेवान पञ्चमम् । शरोरवाङभनोभि- 
यत् कम प्रारभते नरः | न्यायः वाः विपसेतं वा पञ्चते 
नद्ध हेतवः | तमनौवं सति कतारनान्मानं केवखन्तु यः| 
पश्चखज्तनुद्धिलाचच पश्यदि स दुर्मतिः | यञ्च नाडइ- 
षतो भागो बदिन ल्िष्यते | तवापि स 
ञ्ञो शान् न ङन्तिन निषदध्यते | स्नानं ज्ञेयं परिक्ताता 
लिविधा कभचोदना | कर्यं कसं कत्तेति लिविधः 
कमस | नान कम च कर्तं च लिरैव युखभेद्तः | 
पोचयरते युखसंख्याने यवावच्छक तान्यपि । स्ैभतेष 
बेनकं भावमव्ययमोश्ते 1 आविभक्ञ विभक्तो तजन्ञानं 
विद्धि साच्वकम् । एषकत्ेन तु यजच्नानं नानाभावान् 
एवम्विधान् । बेन्ति श्रे घ भतेष तजन्तानं विद्धि राज्ञ 
सम् । यनु लल्खपरेकसख्िन् काये सक्तमकतेद्षम् । 
अतन्वाथशदल्यद्च तत्तामखभिति खटतसम् | नियतं शङ्घ- 
रह्तिभरानदेषतः लतम् । खफलपर पद्चना कमे यत्तत् 
खात्तिश्हषयते। यक्त कातेपचना क साहङ्कारेण 
वा पनः। क्रियते गङ्लायाखं तद्राजसडटादहृतसम् । 
अहन्त्र चव हिशामगपेशच्छ च पौरुषम् ! नोहादार- 
भ्यते कम यत्त्तानवबष्ठचते | छकसक्नोऽनङवादी श्य् 
व्वाइसमन्वितः | सिद्धयखिडोनिरिकारः क्त साच्तविक 
उचयते | रामो क्ंफलप्र पद्ुलः बधो श्िसाल्मकोऽश्ुचिः | 
हषशोकान्वितः क्लां रालघः परिकोक्तित । दुक्त. 
प्राङतः सन्यः डो नेरिकोऽखः | विभादो दीषष्नी 
च कत्तं तामस ऊ्चयृते | बभेद तेव गुखतन्ति- 
विधं ष्टण | पोच्पमानभपेतनेख पयकषत्वोन धनञ्जय ! । 
पर्तिञ्च निटत्तिञ्च का्वकाय्े भयाभये । बनं मोच 
या वेचि वद्धिः खा पां ! साच्िो । यया धमभधभेश्च 
काय्य द्ाकाब्यमेव च| अयथावत् प्रजानाति बद्धः 
खा पाय | राल्सो। अधमः धमजिति या मन्यते 
तमखाइता । अर्वाँर्यान् विपरोतांख बुद्धिः षापाथं | 
तामष्ठो । चा यया धारयते मनगप्राख्ेन्द्रियिक्रियाः 
योगेनाच्छमिचारिणया तिः खा पाथ | साच्चिको | 
ववा द चलञ्धामार्थांन् या धारयतेऽख'न । | प्रक्तन 
फलाकङ्खो तिः शा पार्य | राजसी 1 ववा सख 
भयं योक विषादं मदभेव च | न विषश्च इषा 
शतिः षा पां | तामरौ । छक लिदँ लिविषं 
न्दषु मे भरतषेम ! | चम्यासाद्मते यल इःखान्तञ्च 

{ ३२८१ ] विव. 

निगच्छति । यत्तदमे विषमिव परिणासेऽज्तोपमम् | 
तल् खं शाच्िकं मोक्तमाकबभिप्रखादलम् | विषये 
न्द्रिवसंबोगात् यन्तद्यं $क्छतोपमम् | परिणामे विष- 
भिव तव् च्छं राजसं ख तस् । यदय चाचुबन्बे-च 
चखं भोहनमाूनः | निद्रालद्यप्मादोल्य' तत्ताभक 

तन् । न तदस्ति पथिव्यांवा दिवि देवेष वा घन 
सत्व प्रशतिङहक्त' यदेभि खाच्िभियु खः” १८० 
विविधाच विष्ण क्लोऽथेशब्ट् १६० ए. उकङ्कः | 
अन्यद न् रध्य यथाययं बयास्याने चक्ञ" दंच्छते च 1 
खत्मातशब्द् चत्मातनर विष्यहृक्तम । तख भावः ष्वज | 
त् विध्य तिप्रकारख ^“ण्व" विध्यम।पद्वः शंखगांभाव 
दय्रते ” भाषा | “ने विष्यादियमर्थानां प्रत्यकं लि. 
विधा भता""कलार द्०। 

धिविष्टप न विशन्त्वञ्िन् दचलनिनः विश-कपन् तर. 
मत्व | बिटपविषटपविथिपोलपाः" खथा० उच्वक- 
दत्तेन शि्टपेव्यल पि्टपेति पटितस ¡ चन्त तल दन्त्यो 
ष्यादितया पेदः| यन्न ब्रज्नख वि्टपजिव्यादि- 
प्रयोना् “विष्टपं भवनं जगत् सभरण्रन्यः विष्ट 
पेति षाढ्श्य चोरस्वाभिप्र्टनिख मततवाञ्च | दतोयं 
विष्षस् त्तो लिभागषत् सं खयाशब्द्ख पूरखार्थत्वम् | 
खग समरदटौोकायां खानी | ‹ लिविष्टपद्यव पतिं । 
जयन्तः"रुः । “खनेः तिविष्पं प्राप्य धरेराजो युधि- 

| ^. 

किरः भा" स" १अ० | समा" दि.) २लिभवने न, 
लिविष्टपसद् इ" लिविषटमे सगे शीदति खद्-किप । "रेषे 

ला० | 

विविष्टश्च न लोकि भिष्ड्ानि यन, लिदशण्छङ्पे चप- 
म्म्य “य दर्मा कुर्िकां भिन््ान्निविषटन्ध" च यो 

` रेत् । बाखच्ापड्रेत् तश् कथं ते मानसं भवेत्” 
योश्च नास वात्ता ्यङ्खा एबान् अ्जन्िये। बि- 

व्रि््ब्ध्च वाश प्रतिन्डद्न्यवद्धयः” भा. शार १८ | 
वरिविस्त नि. लोख विस्तानि सण ङ्पमण्याग्यनदति ठक 

तख वा लुक । खख्कभनयमल्य द । लगाव त्नेविक्िक् 
तनाधे बि | । 

तिविस्तौखं ए. लिभिः व्ष्तीषंः। शुभकर्म दाज्वित 
रुमे । (निपुषुङश्रगम्भीरो दानि शद्ग्ख न्विति" ऊप 
ऋमे चकाटकरटिष्चोभिद्िविलीखे यथाद्यादौ । 
कवतेजो ऽसितिमेचय ` तथा प्राप्यति नान्वय, काथो. 

 ११अ.। लिप दुषन्दोऽयत् इ, ब प्रशन व॒ “चरो 



तिहत्वर्ष न° ६त* । तेजो जंखाश्चानां लाकककरथे 

विष 

लाट वदनञ्च एसां विस्लौ्मेतच्छितयं 

विरतो ं  चठ्ष्कप्र शस्त तयोक्तमभिति भेदः । [माक राजनि । 

तिवबोज ए. नौीखि लीखि वीजानि प्रतिफलं य्य । शता. 

विहत्(वा) ए* नोन् ख्वययान् दृणोति ड-किप लिभिरव- 

यवता वा । १(तेष्ोड़) आओओौषधिभेदे, अमरः “श्रोता 
लिष्द्रोचनौी श्यात् ्वादुरुष्णा सभमोरष्ृत् । खता 

पित्तञ्वरक्घ श्म पित्तभोयोद्रापडग | श्ोतशष्णप्रमेदेन 

दिषिघा लिषटद्च्यते । शयामा लिड््तो होनयुष्ठा 

तोता विरेशिक्षा) मच्छंदाहभदभ्बान्विकराटोत्कमेण- 

कारिणौ” भावप्र०। वर्तनं इत् लिः तिः इतो यन । 

रुष्य बिशब्दष्य लिवारे व्रिसंख्याग्विते च त्तिः 

तन्न्रोश्वारष्णात् | रविधा निशिते नि ““विप्रख्योद्ं इतं 

लिष्टत्” इति भचुः लिशखितद्छबतुयद् बो पवोतद्धपला - 

तथाधेता 4 निवेत्तेते टत-क्षिप् । भिचितिषु र्तेजोजलान्ेषु 

च| “साखां लित तिषटतनेकेकां करवाणि” का०्ड० 

४ लिखिते (“यजेत वाश्वभेषेन सखजिंता गोषबेन वा | 

अभिजिद्िश्वखिद्भ्यां वा निहताग्नद्, तापि वा" महः | 

निनि (वैतत इत-कतेरि किप् । ५यन्न 
१५० ^ध्यः छपरा ` यजर्मान अन्टोगालस्तिडच्छिर1:" 

भा. शाज 8७ चख. । “शित् यन्नः शिरोञख नोल क० 

लिच्िवैतते चजगभदखय लिन्द वौपसायेत्वम् । 

६ ष्रग्बिधेधाच्णां नवके । यथो श समसं ह्िताभाष्पर 
“लौकिको वाक्यगेवाधंद्िषटदारेः समत्वतः । उभौ 

विध्ययवाक्य कवाक्यत्वाद्श्छि्ान्तिसिः | “ तिदद्बह्हष्य- 

वभानस्'› इति तौ तिडच्छन्द्ख त गुगवः लोकबिदधो- 

ऽथः वाकायेषादक्-त्यातजेष् खक ष्ववस्वितानां बहि य 

श्य वमानाक-स्तो त्-निष्ाद्न-चमा्पम् “खपाः गा- 

यता नरः (ख {प्र,१२, श्छ) -इव्यादौनाष्डचां नव 

कभेर्थः. तत् धमे निवे चेदस्य प्रयत्य ऽपि पद्-पदाथे- 
जिर्थये लोकनेदयोः समान-बलेवच्वात्ः उभाव विक्त 

येन सह्टोतव्यौ, दति. चेत्-- मेवम्, . लो जिका -खी- 

कार-पश्चे विधिवाग्ये ते गुखय्रमवेः, अथेषाद्-वाक्ये 

स्लोतिवाणाच्छवां गवंकम्, द्येवं॒विष्यथवादयेपिंयाधि- 

कररटयादेकवाक्यत्व न खात्, खतः रकवाक्यत्वाय सो- 

तिबाच्छौ नवकभेव विधिवाक्ये निवलोऽधेः" । 

ततुप्रकाश्च कार उ» भाष्य द््बितो यथा 

““वाक्ां 'त्रिषटवं लिषतनेकेषां बरदा णोति तेयं रेषते- 
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निगदतो विलानौहहि 

विह 

भास्ति्लो देवता अनेने व जोवेनात्मनारुप्रविश्य नाभ्ये 

व्याकरोत् । -ताखां लितं लिषटतमेदेक्ामकरोद्यया 

ख खल सोभ्यभालिक्लो देवताल्िश्चछिश्देकेका भवति 

तश्र विजानष्ीति। सदैम्ने रोश्ितं षप तेजसम्तदरपं 

यच्छुक्लं तदपां,यत्क.ष्ण तदन्नद्यापागादम्ने रग्नित्व' वाचा 

रभ्छणं विकारो नामनरेयं व्रोखि ख्ूपाणोग्यंव सव्यम् । 

यदादि्यख्ध रोहितं छ्पं तेजखसतदरपं, यज्छक्त॒ तदर्प, 

यत्क.व्ल तदश्चखापागादादिव्याद्!दिव्यत्व बाचःर 

भ्रं विकारो नामधेय लौखि खूपाखोयव सत्यम् | 

यज्न्द्रमखो रोहितं श्प, तेलसल्तद्र, पं यच्छ" तदपां, 

यत्क ष्ण ` तदद्या पागाञद्राज्दरत्व वः चारम्भ विकारो 

नालधेयं मोखि द्ूपाणो्यव श्यम् । यदिदयुनो 

` रोहितं पं तेलसद्रपं यच्छ तदपां यत्कं 
वदन्नस्ापागाद्िद्युतो विद्युतः वाचारन्पणां विकारो 

नामधेयं व्रौख्ठि पाण्योत्य व सम्यम् । 

“जैवं तिकलो देवता अलुप्रषिश्य खाद्धावस्ये वीजमतेऽ 

व्याहते नामष््पे व्याकरषा्योतोचित्वा नाशश्च विद्धां 

हेवतानानेवोकां विषटतं विशव करवाख्ि रदेक्खाः 

लिषित्करे रकेक्ाः प्राधान्य इयोदयोशुं वभावो 

न्यया {हि रच्चा वेकमेव लित्करखं खात् \ नव 

सिश्ष्ां एक् लिढत्करखलिति । एवं {ह तेजोबन्नानां 

यङ नानप्रत्ययचानः श्यात्तेज ददजिमा शआापोशच्नमिद्- 

सिति च | प्रथदनासप्र्मयलाभे देवतानां सम्बग्व्यव- - 

ारष्य प्रशिद्धिः प्रथोजनं ष्यात् । श्वमो चित्वा सेयं देते 

साल्िखो देवता अनेनैव यथोक्त नैव जवेन य्य बिम्ब- 

वदन्तः प्रविष्य पैरालं पिण्ड" प्रथमं देवतादीनां च 

पिख्छ्ानतुप्रविश्च यथासङ्कखमेव नाम्य व्याकरोदसौ - 

भानायनिद्द्ध्प इति ताषाञ्च देवतानां शुखप्रधानभावेन 

जितं लिडतभेकेामकरोत् क्ञतवती देवता। तिष्ठ ताव- 

हे बतादिपिश्छानां नामच्छ्पाभ्यां व्यालतानां, तोजोबन्च- 

मयत्वोन तिाल्व' यथा व॒ खनु बह्हिरिनाः 

पिर्छ भ्य स्ति रेवसास्विरटच्ि्रेकेका भवतिः तने भम 

विद्यरटमवधारयोदाङर णतः । 

वल्लहे वतानां तिष्टतकरणघक्त -तद्पैवदुा हररुड चते । 

उदाहरणं नारयैकदेयप्रङिद्यायेषग्रसद्धरयसदाछ्धिवत 

इ्ति। तदेतदाह यदम्ब: त्षिवशतख रोहितं दषं 

प्रसिद्ध लोके तदतिहत्क,तख तेजो दपशिति विद्धि | 
तथा च यच्छ् इपमन्नेरेव तद्मामति इत्द,तानाम् 



विष 

यत्कष्ण तद्य शाम्न दपं तदन्नद्य एधथिव्या अतिषश्क.- 

ताया इति दद्धि । ततबंसति द्पत्रयव्यतिरेकेणाग्नि- 

रिति यन्छन्यक्ते त्व तद्याग्ने रभ्नित्यसिद्ानोमपागाद्प- 

गतम् । प्रास पत्यविवेकविन्नानाद्यास्निबुद्धिरासी- 
्ेलसाग्निबद्धिरपगताम्निगब्दे त्यथः । यथा दण्यमास 

दक्तोपधानशषयुक्तःस्फटिको ग्टह्यमाणः पद्मरागोऽयभिति 

शब्दबु द्योः प्रयोजको भवति प्रागुपधानस्फटिकयो निवेक 

` विन्ञानात्, तहिवेकविन्ञाने त॒ पद्मरागशन्द्नुद्धो निवर्तेते 

तददिवेकविन्न। तुसतद्त् | नलु किमत बद्धिशब्द् कल्पनया 

क्रियते प्राख् पत्य विवेककर णाद्ग्निरेवा सोत्तदभ्ने रग्नित्व 

रोह्ितादिद््पविवेककरादपागादिति युक्घम् | यथा 

मेवं बुद्धिशन्दमात्मेव ह्यग्न 

यैत खा वाचारभ्भ्रणमग्निनाम विकारो नामधेयं 

नाममातुमित्यरथोऽतोऽग्निबृदधिरपि षेव । तङि किं तत् 

€ = 6 

तन्द््पकष्ख पटाभावः) 

सत्य ? तोखि ्पाणोव्येव ख्यं नाशुमात्भपि ूपतय- 

व्यतिरेके सन्यमस्तीत्यवधारा्थेः । तथा यद्ादि्यख्च 
यज्गन्द्रमचो यद्धिदय् त इत्यादि रुमानस् । 

खल् सोम्ये मास्तिष्लो 

नहु यथान्खु 

नने विजानोहो् ङ्घ तेनख रव . चतुर्भिरण्युदा हरसे. 
रग्न्या दिभिन्न्िृत्करखं दशितं नाबन्नयोर्दाहरण्ं टितं 
निडत्करखे । नेष दोषः व्यजन्नाबषयाण्यपय् दार. 

चथान्द वमेव च दरटव्यानोनि मन्यते इतिः ।. तेजस उदा- 

इरयछचपलश्चयषेम्, दपवत्तवात् स्य्ट7यत्वो पन्ते च । 
गन्वरखयोरदद्ाहरप्ं तुवाष्ठःमसम्भबात् न हि गन्ध- 

रसौ तेजखि स्तः | 

दभैविदभश्कयत्वात् । यदि सव्वं " जग चतक, नभित्य- ` 
गन्यादिवच्चोणि शपा्णोत्ये व सत्यमम्ने रभ्नितवदपागा- , 
व्लगतो जगतस् |  तथाऽच्नश्धापि प शुङ्कत्वादाप ` 

द्त्यव घत्व वाचारब्छषनातमन्नमु | तथापामपि तेजः- 

शङ्गत्वाहा चार भ्भणत्व तेज इत्ये व सव्यम् । तेजसोऽपि 

सच्छ दःत्वादाच्ारम्भरत्वं, सदित्येव सत्यनित्षोऽर्यो 
विवच्ितः। नच वायन्तरिक्चे त्वतिशटत्कते तेजःप्रभ्टति 

प्वनन्तभ तत्वाद्विशिष्येते। णवं गन्वरसयन्द्ख्यथां चा- 

विटा इनि। कथं १ सतो विन्नानेन सव्वं मन्यद्विन्नातं 

` मनेत्दिताने वा प्रकारान्तरं ्राचपरमु | नैष दोषो दपव- 

इग्ये सन्बंद्य द््भनात् | कथं, तेजसि तावद पवति शब्द् 

खश्योरप्य पलम्हद्वायन्रिच्षयोक्ंत् सशब्द ्णवतोः 

शद्ग गोऽहनोयते 1. . तथागञ्नयौ पवतो रसगन्ाने- 
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देवताच्नरिर िदेकेका भवति, 

सखथंथब्दयोरहदाहरयं विभागेन ` 

विषै 

भाव इति। पवतां तयां तेजोऽबन्नानां तिष्टत्करण 

परदर्भनेन सव्वं" तदंन्तभंत सहिकारत्वाच्नीख्येव पाख 

विन्नातं मन्यते खतिः| न हि मत्त द््पवत् दव्य 

प्रत्याख्याय वायाकाशयोल्लङ् णयोगन्वरसयोषां सह 

सलि । थवा इपवतामपि तिद्त्करख प्रद्थेनायनेव- 

भन्दते तिः यथा त॒ तिदत्क.ते तौव खूपाणोन्येव 

सत्यः तथा पञ्कोकरण्ऽपि समानो ण्याय इत्यतः सव्व 

सद्िकारतवात्तो विन्ञानेन सवं मिदं भिन्नातं स्ात्वदेल- 

सेधाहितौीयं सत्यजिति शिद्धनेव भवति” भाष्यम् । 

चित्यादिनयाणां प्रयेकं द्वेधा विभागे दितीयाङ्ग ख घन्- 

दा विभागे च यदोकद्धित् सस्ते तरद्ितोयांशाद्गयो- 

जनं पञ्चौकरण्यवत् लित्करणम् “हिधा वि- 

धाय चैकेकं हिधा च प्रवं पुनः । खम् तरहितीयांचैर्यो- 

जनात् तरप्रा्कषाच ते” इत्य् रीत्या कल्मय्म् । 

विषयौ श्लौ निषु दोषे वकते नाशनाय बिषटत् लिदोष- 

न्नम् पथंमख्धाः। (डेलच्चा) हिरभो चिकायाम् थब्ट् च°। 

वित्ता सख्नौ लिराश्ला। शलिदटति अमरः रनि- 

राढक्ते लिद्चखे नि “नित्त (मेखला) स+न्विनेकेन 

तिभिः पञ्चभिरेव वा” महुः | 

-वित्तिका सखो निदः. दत्तयोऽ्याः कप् | तिति 

राज्ञनि० | रलिषाटचिबुक्े विग 

- विहवे द इ* छगाद्याखमना दिवतेते विषटत् कन्व ° | शत्यां 

बेदत्ये तत्प शप्र च । “चो यछ्'पि चान्यानि 

सालानि विविधानि च | एष (प्रणवः) श्ेयच्तिददेदो 
ओओ बेदेनं स तरेदवित् । राद्यं यत् तुव्रचरं बह्म तयौ. 

यद्धिन् प्रतिषिता। स युद्योऽन्यस्तिष्टदेदोयस्त' चेद ब 

बेदवित्”” भः ॥ 

विि(णिणौ श्लौ तिसः चेणयः प्रवाहाः विच्छिन्नाः सं- 

ञुक्ञावा यतः र्तः इदन्तत्वात् वा डनेप । गङ्गा 

 यखनायात्लतोनां विच्छचप्वादे १दियप्रयागे युक्त ` 

प्रवादे प्रयागे तौ्ेभेदे च दचिखप्रयागसौमा 

` यथा “श्रयुखबद् दात् याभ्य सर सत्या सयो त्तरे । 

तहक्ि्प्रयागन्तु -गङ्गातो यश्चना गता" प्रा त | 

तिवेणया इद्म् शिवा° अण) तवेण । तदये ति° । 

तिश इ* तुयो वेखवी यत् । रणस्य ऽवयवभेदे अब्दा 

चि० । “सशव स्तिवेण' तद्सञ्च॒तिलथोव्यधमच्छरः"” 

भा- व०.२४१ख' | ` 

ति् ४० तोन् नेदान् वेत्ति बिद्. उपण सण बयो नेदा 
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चऋधौतत्वे न सन्य खस दा | धवेदतुयवेन्तरि | “नाव 
„ न्दरिवस्छिकेदोऽपि शवां सपैविक्रयो"" महुः ततः 

सता्ये नाञ्च ष्यञ् । रवे तदच “नेच्दयाः श्च 

ओोदान्ताः" गोता । लिशुखितो वेदः शा०्त° | स्मेदतये 

श्तदिहितकमेणि च॒ “तिचेद्संयोगाश्चः” कात्या श्रौ 

२५।१४।१७ । ^बेदत्यविह्हितकमेवोगो जाद्धयः"ककेः | 

तिवेला स्ली तिस्लो वेका सोमानोऽाम् । निदति (तेओड््; 

राजनि । 

ति शक्ति स्त्रो तिशखिता शक्तिः †कालोतरातिएराच्छपे 

तनधोक्तं देवीतये ““तिथक्किवि्वे रेवि । कमदौोच्ा 

प्रकोर्तिंता" तन्त्रसार इच्छरान्नानक्रियाख्ूपे रेश्वरे श्शक्तिलये 

प्रभावोत्साइभन्त्रजे रानां श्यङ्किलमे। ब नो । 

$नियुषयाद्यके प्रधाने च [[+परभेश्वरे ्विजिगोधन्धपे च । 

तिशक्ति्ठत् ए०लिशक्ति इच्ादिथङ्किलवं धरति किप् । 

तिङ्, पुर न्यः शद्ुव द्व यन्न | माव्जारे रेशलमे 

मेदि, 1 श्चातकश्वगे शब्दच, | ४खदोते शब्द्मा" 

य्य वश्ये न्टपभेदे । तख नासनिरक्गिः इरिवं*११यअ 

दर्थिता यया 

अविद्यमाने मासि ठ वशिष्ट सहाकनः। खवेका- 

मडुचान्दोग्धं ददथे स ॒व्डपाव्मजः | तां वै क्रोधाच 

मोहाञ्च श्रसाद्ेवक्ुघादिंतः। दश्रभेगतो राजा 

जघान जनमेजय ¡| भन्तः प्रमत्त ठन्वत्तः श्रान्तः कर् ड्ो 
बभृचितः । त्वरमाणश्च भोरुच लुब्धः कामो चते दश । 
तद्ध भांशं खयद्ौव चिश्वाजिनख चात्रजान् | भोजया- 

मास तच्छत्वा वगिशोऽप्यश्छ चक्रचे। कऋद्स्तु भगवान् 

वाक्यमिदमाह पात्मलस् | विद उवाच | पातयेय- 

महं कर,र ! तव शङक.मरंशयम् ¡ यदि ते हाविभौ 

गुः न स्यातां वौ एनः तौ  पिव्चापरितोभश य॒रो- 
= दग्धौबधेन च । अप्रोचितोपयोगा्च ल्विधन्ले व्यति 

क्रमः | वैशम्यायम उवाच | एषं लोष्यद्ध शङ्क.नि तानि 

द्डा मद्धातपाः। लिरङ्,रिति होवाच तिशद्धस्तेन 
स खतः" | तद्य सशरोरसखगेयानकथा रामा^का०५७ 

^“ सखोऽभिमस्य महाक्मानः सवनेव गुरोः शतान् | 

अनिवाद्याचपूव्ये"य छया किञ्चिदवाङःकखः । अव्रवीत् 

ख महात्मानः सर्वानेव ऊेताञ्चलिः। शरणं वः प्रपन्नोऽ्ं 

शरख्यान् शरशं.मतः। प्रत्याख्यातो दि भद्रं बो 

विष्ोन महातरना | य्कामो मकायश्र तदलन्ना- 

वमव । 

{ २१८४ ] 

गुरुपुत्रानहं सव्वांन्रमखत्य वकेदमे | 

विश 

शिरशा प्रणतो याचे माह्मणान् रपरिख्वितान् | तेमां 
भवन्तः, शच्यै याजयन्तु सभाश्िताः। शशरो 
यथाङ् वे रेवलोकमवा्नयास् । प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन 
भतिनन्धां तपोधनाः || युकपृ्रान्ते स्ांन्राहं 
प्यामि काञ्चन । दच्छाक्रूणां डि रुब्दोषां पुरोधाः 
परमा गतिः । तख्मादनन्तर' सव्व" भवन्तो देवतं भम” |. 

ततस्िशङ्कोवेचन ऋत्वा क्रोधशषभन्वितिम् । ऋषि- 
इनत रान ! राजाननिदभगवीत् । प्रा्ाख्वातोऽसि 
इम्बधो ! रुषा सत्यवादिना। तं कथं समलिक्रस्य 
शाखान्तरहपेयिवान् । इश्ाकूणां हि स्वेषां पुरोधा 
परमा गतिः| न चातिक्रमित् शक्य वचन सत्य 
वादिनः । शक्यमिति ङोदाच वशिो भगवाद्धषिः | 
लंषयं वे समाहत्"' क्रतुः शक्ताः क्थन्च न । वालि- 
स्व नर्न } गम्यतां खएुर' एनः । यामे मगकान् 
धक्त्र लोक्यस्यापि पाथिव ! । अवभामं कथं कत" तख 
भच्छामे वयस् | तेषं तहमं इत्वा मरोधपव्यौकृला- 
शरम् | ख राला पनरेवेतानिदं वचनसनजवीत् | प्रत्या 

| श्ड्यातो भगवता गुर्पुच््र स्तरैव दि । अन्याः गति" 
मभिष्यानि खन्ति वोऽस्तु तपोधनाः ! | ऋधिपुत््ासखु 

तच्छत्वा वाक्य चोराभिसंश्हितम् । यषः परमसंकर ङ्ा- 
चर्डालत्वं ममिष्वस्ि ) इय् काते महात्मानो भिविश्ुः 
श्व सखमाश्रमम् । थ रात्यां व्यतीतायां राजा 

लतां गतः | नोलवस्तर्रो गोलः पर्णो ध्वस्त. 
भञ्चुलः। चितामाल्याङ्करागस्च ऋायसाभरखोऽभवत् | 

तं इषा मन्तिः सव्य त्यञ्छ॒ चर्डालद््पिखभू | 

प्रादबन् सहिता-रान } पौरा येऽद्धाहगाभिनः । रको 

हि राजा कक्वृख्य ! जगाम परमाक्मवान् | दद्यभानो 

दिषारातु विश्वाभि तपोधनम् । विश्वाभितृुतं दहा 

राजानं विकलोकतम् । चण्डाल््पि्ं राम ! इनिः 
कार्श्यलागतः | काङ्ग्यात् स मह्ातेला वाक्यं परम- 

चाभ्िकः! दं अगाद् भद्रन्ते राजानं घोरद्थेनम् । 
किमागमनकायु ने राजत ! भड्ावल ! । अयोध्या- 
धिष्ते | बीर ! यापाञ्चण्डादताङ्कतः | खथ तदाक्यना- 

कयं ॑राला चख्डालताक्गतः | अब्रवीत् प्राज्ञदिवाक्य' 

वाक्यतो वाक्यकोविदम् | प्रत्याश्यानोऽसि गुरुणा 

शुरपुष्रं स्तयेव च | ऋनवाष्यौव तं कामं भया प्राप्नो 
` व्ियंवः। दथरीरो द्वि यायानिति ने शौग्यद्धेन ! | 

मया चेटः क्र्॒सं तथा तन्नाष्ते फवम् } अण्डं 
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` नोर्वपूष्व" मेन च वष्ट कदाचन) श्छरेष्वपि गतः 

सौम्य ! चन्नधन्म^ण ते शपे | यद्त्हधियैरि्ः प्रला- 

च्रे पालिताः। गुरषश्च मडङात्नामः शोलषत्तेन 

तोषिताः । धम्मो" प्रयतमानस्य यन्नः चाहत. भिच्छतः | 

परितोषं न गर्छ शुरो छनिपुङ्कव ! | देषभेव परं 

लन्ये परुषं त॒ निरथ्म् | टवेनाकस्यते सव्व देवं 

छि परमा गतिः। नश्य मे परभात्तेख प्रसादम्भिका- 

ङ्तः। कत्त मसि भद्रन्ते रैगोपडतक््णः। नान्य 

गतिं गमिध्यानि नान्यच्छरणमस्ति मे | देवं पुरूषकषारेख 

निवत्त यिम इसि "५८ स° | 

“4 डक्तषाक्य' तु राजानं शपथा कुशिकात्मजः! चखन- 

वीत् मधर बाक्य साच्ाद्धण्डालताङ्गतम् । इच्छाको ! 

स्वागतं वत्सं जानाभि त्वां ुधाभ्मिकम् ! अरणंते 

प्रदा्यामि सा मैषोन्डपपुङ्कव ! । अहमाभन्त्रये सव्वा- 

` कङपौन् एण्यकश््ं खः । यन्नसाद्यकरान् राजंखतो 

यच्छसि जिषटतः। युरुशापमतं पं यदिदं तवति 

वत्तते | नेन ख द्पेख लथरोरो गमिष्यसि । 

इश्प्ाप्रमह् भन्ये खगे" तव नराधिप || यस्व कौ- 
शिकमामस्य शरण्य' शरखागतः | खवचक्घा महातेज! 

पच्छान् यरमघान्छि रान् | व्वादिदेष नङ्ाप्राच्चान् 
यज्नसभ्भारकार्वात् } स्वान् शिष्वान् स चाहय 

वाक्यमेतदुवाच इ । सर्वांदषोन् खवाशि्ामानयध्व 

भमाश्चया । सथिष्यान् चष्दखव सति जः वड्कदतान्। 

यदन्यो वचनं न्र् यान्छहाक्यबलनोदितः | तत्खवेमद्िले- 

नोक्तं ममाख्येयमनाडतम् । तस्य तद चन श्ुत्वा दिशो 

जमशखस्तदान्नवा | श्राजग्डरय देशेभ्यः सर्वेभ्यो बह 

बादिनः। ते च शिष्याः समागम्य निं ज्वलिततेज- ` 

सम् । ऊच्च वचन" सवं" सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम् । त्वा | 

ते वचनं सवं समायान्ति दिजातयः} सदेभेभ्य चाग- 

च्छन वलीयित्वा भदड्गेद्यम् । वाशिष्ठः यच्छत सेः 

करोधपव्याकुलाचरम् | यथाङ् वचनं शवे श्टशु त्व 

ऋनिषुद्धव ! | ्षच्ियो याजको यख चण्डालस्य 

विशेषतः। कथं खटसि भोक्तारो इविस्तख्य रषयः । 
ब्राह्यणा वा महात्मानो थक्घा चख्डालभोजनम् | कथं 

खगे गमिष्यन्ति. विश्वाभितेख पालिताः एतदचन- 
` => है ¢ ८५ ह 
नषय्य मचः रक्तलोचनः | वाशिषठा छनिशाह्. क| 
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शे खहमह्ोदय्राः | तेषां तष्टचनं खुत्वा स्वेषां छनि- ` 

फुड्ग्दः | ऋोधसंरक्तनयनः सरोषभिदभनवीष् । यद्ष- 

तिथ 

यन्यडुट' भां तप च्य समाख्वितम। भश्लीभूवा इरा- 

मानो भविष्यन्ति न संशयः । द्य ते कालपाथेन नोता 

वेषखतच्चयम् । खष् जातिश्तान्येव तपा सम्भवन्तु 

ते । श्वमांसनियताहारा खटिका नामन निष्टणाः | 

विश्छियाच्च व्द्धिपाञ्च लोकानदुचरन्त्रभो | मोद्य 

डबर दि्ानद्ष्य' इदु षयत् । द्रूभितः स्वैलोकेष्ट निषा- 

दत्व गमिष्यति । ' प्रा्यातिपाननिरतो निरचक्रोश- 

ताङ्कतः।! दीषैकालं मभ क्रोधात् दर्मति' वत्तयि- 

घृति । र्तावदुक्घा बचनं विश्वामितौो म्ातपाः | विर 

शाम महातेजा कऋतिमध्ये महासनिः” ५९. खर । 

«तपोवख्तान् जात्वा वाशिन् समद्नोद्वान् | 

ऋषभिमध्यं मडङ्ातेजा विश्वामिलोऽभ्यनाषत | अथ 

निच्छाकुदायादच्िय् रिति विद्धतः। धरभि्च वदा- 

न्ध मों चेव शरयं गतः। स्तोनानेन शरीरे देव 

-रोकजिगोष्या | यथायं सशरीरो देवलोकं गनि 

ष्यति । तथा प्रव्वैतां यन्नो भवद्भिश्च भया शङ । 

विच्वामितुषचः त्वा खव एव महषः । ऊच -खमे, 

ताः सहसा धन्पन्ना भम्पारुंड्ितम् | अयं कथिक 

टायादो खनिः परमकोपनः | यदाह वचनं सम्य 

गेतत् कायं न संशयः | अग्निकल्यो हि भगवान् 

श्वापं दाख्छति रोषतः | नखात् प्रवर्त्यतां यन्नः खथ- 

शोरो यथा दिवि। गच्छ दिच्छाङ्ञदायादो विश्वामितखय 

तेजसा | ततः प्रवक्यंतां यन्नः र्ते समभितिठत । 

शवखक्वा च ऋषयः शंजद्ु स्ताः क्रियास्तदा | याज- 

कञ्च सङ्तिजा विश्वामितोऽभवत् करतौ । ऋत्विज चाह- 

= सन्त्नदन्कोविद्ाः । चक्र: सर्वाणि: कमांचि 

यथाकल्य' यथाविधि} ततः कालेन महता रविश्रा- 

मितो सहातप्राः। चकारावाहनं तत् भामाधे' स्ै- 

देवताः । नाभ्यागमंसतदा तत् मागाथेः ता देवताः । 

ततः कोपसमाविष्टो निश्वाभितो महानि: । सव 

खदयस्य सक्रोधस्खिशद् मिदमगवोत् । पष्य जे तपो 

वीर्य" खाजितख्य नरि्वर | शष त्वां सशरीरेण 

नयाभि खलगेमोजसा । इष्य पं सथरीरे सगे' गच्छ 

नरेश्वर ! | स्वाजिंतं किञ्चिदप्य मया हि तपसः 

फलम् । रालंस्ल तेजसा तद्ध शथरोरो दिवं व्रज । 

खक्तवाक छनौ तच्िन् स्थरीरो नरेश्वरः। दिवं 
जगाम काङ्तख्य | नेना पश्तां तदा | सखर्गलोकं 

गत' ददा तिङ् ' पाक्थाषनः; षडह सैः सरग 
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रिद् वच्नभन्रगोत् | तिशष | गच्छ भयस नालि 

स्लगतालयः । गुरूथापहतो सद्] पत भूसिमवाक्- 

शिराः। रखवदक्तो महेन्द्रश ति्शड्ध,रपतत् इनः। 

विक्रोमानस््नाहोति विश्वामितुः तपोघनम् । तच्छत्वा 

वचनं तदय क्रोशमानस्य कौशिकः | रोषमाह्ारयत् 

सोत्र तिषठ तिष्टेति चाजबीत् । ऋषिमध्ये स तेजसो 

प्रजापतिरिवापरः ।' जन् दचि्मागेख्यान् सप्रषत 

नपरान् एनः । नच्तवंथमपरद्टजत् क्रोधसच्छितः । 

दच्िष्णां दिशमास्थाय च्छधिमध्ये महायशाः} खटा 

नक्तत्वंथञ्च क्रोघेन कलुषोरतः । च्न्यमिन्द्र करि- 

घ्यानि जोको वा खादनिन्द्रकः। देवतान्यपिस क्रो 

धात् बु सष्ठपचक्रमे | ततः परमसन्भन्ाः समि 

सङ्घाः चराद्ठराः | विश्वाभित् भहात्मानस्चः साचुनयं 

` वचः | श्रयं राजा महाभागं | युरूशापपरिच्चतः। 

खशसोसो दिवं यात नाङ्येव तपोधन ! | तेषां तहचनं 

गुत्वा देवानां छनिषुङ्गवः । आनीत सभ्दाक्यः 

कौशिकः सभैदेवताः। शथरोरद्ध भद्रः वद्जिशङ्कोरद्य 

भप्तेः। आारोहशं प्रतिन्नातं नाद्छत कत्त छतृशहे । 

ख्र्गऽस्तु सशरीरस्य लिशड्धोरख् चाश्वतः। नच्ताखि 

च सवखि मार्कानि भवाट् त । अवह्ञोका धरि 

धरन्ति तिश्न्त्वे तानि खर्वः | भतृलतानि छाः खँ 

तददुन्चादमङेय | रखवखक्ताः राः स्वे परत्य चषनि- 

षुङ््वस् | एवं भवदु भट्न्त विष्ठन्त तानि सवशः । 

गगने तान्यनेक्ञानि वश्वानरपयाद्बह्िः नश्ताख्वि 

सनिष्योढ ! तेष ज्योतिः जाज्वलन् | अवाकिरच 

शङ् तिषठत्वमरस्िभः अतयाख्यन्ति चतानि 

च्योतोषि न्टपसत्तनम् । लता" कन्ति मन्तन खगे लोकः 

विश्वामितस्तु ध्प्रौका सदेवैरभिष् तः | 

ऋ {षसध्ये सङ्तेजा वाठनित्येव देवताः । ,ततो देवा 

गतं यथा | 

मद्धाल्मान ऋष्यञ्च तपोधनाः । जम्मू यथागतं खं 

यज्चद्ान्ते नरोत्तम ! ।' &° स° 

तिशद्धोरपल्यम् ण् । त शङ्कव इरि 

सत्यरथा नाम पल्ली केकयवंशजा । कुमारः लनयाभमास 

इरि चनद्रमकलणधम् । स वै राजा इरिचनदरष्लो शङव 
षति खतः*ङरिवं ०१३ (हेमचरत्रिथङ्् गन्द ण्यम् | 

विशङज ए° लिशद्धोजायते जन--ड । हरिशन्द्रो क्ट 

विशङ्क याजिन् इ* लिड् याजयति यल-चिनि,। 

विद्ठाभिते डेलच" लिङ्, णन्द् थतम् । 

॥ 

{ ३३२८६ ] 

द्रे“तख (सिशङ्खोः) , 

` तिभि 

तित न° लिखितं शतम् शा० त° । लिखिते शते; 
„ “चद््िशतिशंबुक्ञ' सष्डलं तिशतं खटतम्"कामन्द्को | 

नरकं निशतं प्राष्य स विषाहपज्ौवति” भा० खनुर 

१०१ ख । समा. हि° डप } र२शतम्रये सनी । 
तिशषरण न° नोखि थर ान्यख । बु देवे त्िका० | 

तिशकंरा खली लियुखिता अकरा था० त, । मिलितयुो- 
त्न्चाहिमोल्या मधुरेति भधुरलिके राजनि° । 

त्िशिला सल अहन््ाटमेे हेन च । 

तिशाख निर तिलः शाखा खा यश्च । शिखाकाराप- 
लयबुते । “^'कत्वा लिथाखां भ्व कुटीं ललाटे” भार 
कणो° ८५अ०। [बिल्वे राजनि. । 

विशथाखपत् ४ लिसूः शाखा अख ताढशं पल' यद्ध । 

तिाण लि बयः शाखाः परिमाणमद् तैः क्रोतं वा अण् 
तश्च वा लुक । १तिंशखपरिभिते रततृक्रौते च | पके न 

लक् । नेशाय तला पच्चे यत् लिथार्य तलना एवं 

दिशादिशाण ह शाण हिशाखक्रौते वत्परिमिते विर 

तिलक न तिः शाला यल वा कष् | हहिरणयना- 
भाष्यं वासतुभेदे तत्फलादिकं ह. स० ५१ उक्तः यथा 
““ङन्तरशालाह्ीनं हिर ण्यमामं लिशारुकं धन्यम् ¦ 

प्राकृथाखया वियुक्त केत" इद्धिदं वास्तु । याभ्याहोनं 

द्वो लिशालकं वित्तनाशक्ररमेनत् | पथन्नमपरया- 
बजितम् छतध्व् सवैरकरस्” । 

तिशिख न"निसः धिखा अ । १बिगूे असतरमेरे रजिरीटे 

च हेमच० । श्शिखानबययुक्तं वि°। 

विशिखा श्च कटिञ्चाख दद शुदनवा हरिव, 

२२५ ऋअ° । “निभि भ्व कुटीं शंत्वा सन्दश्य दशन- 
च्छदम्" भा०च्छा०१६शअ० । 8रावणपुते राचसभेदे पुर 

तिशिखिदला स्तौ तिथः भिखाः सन््ल इनि ताढभं 
दलमख । मालाकन्द राजनि° | 

तिशिरस् एण्लौषि| शिरा खख्य । ज्ञे इहेमच* । रेरा 

शपतमेदे श्खरसेनापतिभेदे च । त्थिरख्कं 8च्चरे च । 

“त्रिते प्रसन्नोऽद्ं व्यत॒ तै सच्वराद्धयम्”भाग०१० 

ऋ वाणयुद्धे । अख अदन्तत्वमपि ““स्ेँ सान्ता अदन्ताः 

््,;» इवय: “खरतिधिरदूषणख्यबन्ध, न् ̀ भाग०९। 
१५१० “कवर द्जिपादस््िशिराः षडभुजो नवलोचनः'' 

रिव १८१ अ. | तयो बदाः शिरांसोव यद्य । 

५जेवे रये ए०। ““सबन्बुर्तदय रदस्िचकरस्तिरच्छिरा- 

स्थिरा तिनाभिः" भा" आदु* १६८ ख । नोल- ` 

मः 99. 



विशे [ ३२८७ | ` विष 

कगठस्तु “टदहच्छिराख्तुरश्चस्तरिनाभिः'' इति पटित्वा तिषंयुक्त निर तिभिद्धेविरमि : संयुक्तं वेति छन्दसीति 

"चतुरश्चः कालाद श्वरोच्छाखसंकल्याखत्वारोऽश्चा अ- 

सये ति'व्याचद्यौ । “अतीव हि तृशिरसं सटच्छिन्यात् 
रोतत्वरः?' कामन्द्को । त्थोषं काद्योऽष्यतु | सञ्च 

तिले न° हेम च। 

तिशुच् एतस्: एचो दौप्रयः शोका वाऽसख । स्वगानरि्- 

शथियस्दौ भ्रितयचुते घं ।धमस्तिशक विराजति वि- 

राजा"यजु०>८।२७।“ताः शुशञ्च तत ब १८ मन्त्रे उक्ता 

यथा^यातेचमभे ] दिवा शुग्या गावतुगरां हविर्धानि | सा 

त आप्यायतां निद्टवायतां तख ते खाद्ा। याते चर्मा 

न्तरिचे तस्याः त्द् भ्याग्नोध सात आअप्यायताभिनयादि 

याते चमे एशिव्यां तखा जग्यांसदघ्ा। सातय्या- 

प्यायताम् "व्यादि । र्अआध्याक्मिकादिशथोक्ञनययुक्त च । 

 विशूल न तौखि नानव अपाणि यद । स्डनाम्याते 

अस्त्रमेटे हेमच | “ति चलं दचिणे स्ते खडगं चक्र 

क्रमाद्धः'” इुगाध्यानस् ““तिलडमरूकरं व्यात्रर्ति' 

वसानम्!” शिवध्यानम् । 

त्शूलखात न° तिलेन खातम् । तीधभेदे “तिशूलखातं 

ततव तीधेमासाद्यं भारत ! ततुाभिभेजञः कुरत पि- 

ददेवौञ्चंने रतः | गाणपत्यञ्चु लभते टे त्यक्ता नष. 

शयः?” भा भऽ ८8 ० | 

तिशूलसुद्रा सलौ व्शूलमाकारलेनाल्रखाः कर्म०| ख॒दराभेरे 

^“ ङ्कष्ोन कनिषान्तु बल्ला भिषाङ्कलोत्यम् । प्रसारवे- 

च्तिलाख्ा खैषा परिकीतिता" तन्त्र" तज्ञन्तणसक्तम् 

विशूलिन् ऽरि शूनमस्तग्रख इनि। भिे“लगकोऽमेव्यस्ति- 

चूलो च इषकेठमे हावः” स्कन्द्पु° शिवस्तवः । २्द- 

गायां स्त्री ङीप् ।“लि लिन नमस्यामि मह्षाच्र- 

चातिनोम्" इरिवं* १६६ अ० । 

विद्ध ए* लोप्वि श्ङ्गाण्टख । लिङ्ग ट परते थन्द्रत्ना. । 

"विष्टङ्कः परतयैव कुमारो च सरिह्वर1"इरिठं०२३७ 

छर ।२लिकोश्ये | ५कुरङ्कण होन र्तिष्टद्गस्तद्न्तः'' सा, 

रसस॒ञ्चयः । [ मत्से शब्द्ाथेकल्यतरः । 

तिश्रङ्किन् एण्लोखि शटद्ाणि सन्यस इनि। रोहित 

व्रिभोक ४० लयः आओाध्याक्िका हियः शोका चस्य | १जोगे 

२कण्वपुत्र ऋधिभेदे च | “खनु लिशोकः शतमावह- 

च न्'ऋ०१०।२९।२ | लिशोको नामपि :” भा" । भ्या 

भिस्तिशोक उषया” ° १।११२।१२ "कण एलस्त्ियोक | 

बधि: भा | 

११४ वा० भाग थ 

चादषटत्तौ ^पूवेपदात्"पा०वा वेदे षत्वम् | व्रिभिङुविमिः 

संयुक्त इटिमेरे। “रेन्द्रवैश्यवं चर", मैष्णदं तिक- 
पालं वा एरोडाशं चर वा तेन निष ु क्तोन जेः 

त° ब्रा° ५।२।५।१।. ' त्ष" क्ते प्" कात्णा० चौ ०१५। 

२।११। “निमिद्विर्भिः संयुक्तः कभ लिषयुक्तम्* संख. 

व्याख्या | रतिभिः संयुतमाने लि | "्दचिखोऽग्नौ 

पावयन्ति पवित्राभिस््रिषयुक्ताभिः'" चत व्रा १२।६। 

२।१२१ । लोके तु न षत्वम् । 

तिषंवत् सर न त्रयः संवत्सराः साधनकाला अख वेदे वा 
षत्वम् | त्रिवधं साध्ये सन्नमेरे | “{विषवत्सर' षषटिदी- 

` चम्?" कायार चरौ° २५।५२।१२ ^ निष"वतृसरं सतर" तञ्च 
घष्िदोच्तं भवति" स° व्या°बियुणितः संवल्छरः। रत्नि 

च ।"महातापञ्चितं त्ि्रवत्सरोपसत्कम्?'कात्या० शओ्रौ° 
२५।५।६।“तृयः संवत् सरा उपसदो यत्” ककंः| लोके 

ठ न षत्वम् । श्तिषष साध्ये वस्तुनि ति०। 

विषन्धि तिन्त्ियः खन्छयोऽख वेदे वा षत्वम् |१तिसख्धिगुक्त 

“व्चातुमांखानि लिष्न्ौनि ददिसमस्तानि नद्यादिमानि 

रुषण्ञाङ्गानि तिषन्वोनि दिषमस्तानि'?यत°ब्रा° ११।५। 

९।७ । ^त॒यः सन्धयोऽन्रालकानाच्चतारङ्त्वारो सासा 

येषां तानि तिखन्धौनि दिसमस्तानि सनारोरीयवेश्वदेव 

योः फालृगुनख शक्त चतदेण्यां पौ मासां वा पौवाप- 
ये णाव्यवद्ितालुष्ानात् हाभ्यां पठभ्यां समस्तानि स~ 

क्िष्टानि पादतलादधस्तनो पररितन सन्ध्योरुभयोः प्र्यास- 
च्रत्वाटुद्िसमस्तत्वम्"मा०। [ पाठान्तरम् । 

वि(द)षम ति° हसे निवणट्, : मायुपरे्यत् तथा, षेति च 

तिषवण नण््धयते सोमोऽत् सु-खाधारे लुट् “पूवेपदात्"पा. 

वा षत्वम् | त्काले .प्ातमेष्याद्कसायाङ्क्पे काले“खपस्,- # 

शंस्तिघवरं पितन् देवां तपयेत् । दान्तस्छिषवणश्नायी 

निषटत्तच्च प्रतिर हात्'* “कुयात् तिषवणस्ञायो रच्छं 

ष्वान्द्रायणं तथा"यान्न०। षत्वाभावे लोके च तिसिवनमग्यत् 

विष्टि स्ली बह्धत्वेऽपि रकवण्तुयधिका षिः शाऽत०। शत्र 

धिकषदिसंख्यायां २ततृसंख्यये च ।““चतुःषटिस्तिप्रटिगं 

वर्णाः सम्भरयतो मताः”गिचा। पत्ते तुव यादेशे त॒यःषषटि- 

रभ्यत् । तयच्च धटटिश्द्ति विरहेऽपि तदथै | “संख्याः” 

पा त पे पूवैपदप्रसतिषखर श्नि भेदः| ष्यांसुः 

तय श्रादेभे अन्तोदात्तः । तिष्या बुतअतादि 

ड । त्ष विषदिदुतथतादौ ति ततः पूरखे तभ् । 

श 

भेद्ः 

टद 



विष्ट 
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त्षिितस ' त्यञषहटितम तत्रूख्यापूरखे त° । च्ियां 

डोप । पूरण्ये इट | लिषट त्रयःष्ट तिब परण 

ति* । स्ियां डोप । 

विषु(ख)पणं इ नयः घपोस्दाचकशब्दा यत् । १बह् 
चतरेदभागभेदे तिखौ पश् दश्य' रतदुत्रते च तद्यो 

गात् रेतदूव्रतधारिखि पुरुषे ^“तिणाचिकरेबः पञ्चा- 

ग्नि्छिघठ (षप्रये: षड्ग्निवित्”” 

ततां. बेदाथवित् क्धंषटषामा तिमधस्छिद्धपणं कः"यान्न°| 

ब्रि्टुभ् खलो ति् स्छानेभर स्तभ्यते स्तुभ-किप् त्वम् । 
एकाद्शाचचरपादक्े वखंडत्ते ठन्दोभेदे ^गाबलनवर, च्िग- 

ष्ण च इतो पङ्क्तिरेव च। विष्ट्ष् च जगतो चैव" 

इ* र° । प्रस्तावे तश्ाः २०४८ भेदाः | «“र्काद्शात्तरा 

बे तिप् गायत चतु निषुप्" शतश्ा०१।३।१।५। तयेव 
भाध्यन्द्निं खवनसतन्वत" इत्युपक्रमे “एकादशाक्षरा 
विष्ुभ् त्ादाङ्््ष््भं भाष्यन्द्िनिं वनमिति" 

मतुः | वा कप | 

अतण्व्रा ४।२।२।८ | रतच्छन्टोऽनभिमानिदेवतायान्च। 

^इन्द्र णक्ञादशाचरे तिष्ट, भखदलयत्'” यजु ९।३०। 
"न्द्रो देवः एकादथाच्रेषय उन्द्सा तिद्भं निष्प् 
कन्दोऽभिमानिनं देवताचदजयत्” बेददौपः। प्रषङ्घात् 

छन्दो ऽभिमानिदेवताः खवदक्तमणिकायां ४ ख उक्ताः 

ष्दश्डंन्ते । “अथातन्डन्टोदेवता गायत्रा खन्न 

रुच्णि हः सविताऽददट्, भः सोनोड हत्या ट इस्तिः, पडः- 

क्त वैरु्स्ति्टभ इन्द्रो जगत्याविश् देवा विराजो 

नितः, "स्वराजो वरूणोऽतिचछन्द्सः प्रजापतिविच्छन्द्सो 
वायुद्िंपदायाः परुष एकपदाया ब्रह्या। सवां 

ऋचः चाग्नेव्यः सवाखि यज् षि वायव्यानि सवांखि 

सामानि सौराणि सर्वांखि ब्राह्मणानि च| खा- 

इाकर्धाग्निवेषट कारस्य विश्वे देवाः। कर्मार 

सन्तरां देवता बेदितव्याः शंन्यद्य मनसि देवतां 

ततो विद्धं यते देवतामविन्नाय यो जुहोति रेवा 

विनं जुषन्ते । स्वाध्यायमपि योऽधीते मन्त्रदेवतन्नः 

शोऽखश्चिन् लोके देषेरपीडते | तस्माच रेवता बेद्या 

सन्त्रे सन्त्र प्रयल्लतः | मन्त्राणां देवतान्नानान्जन्तरार्घम- 

धिगच्छति" | शब्द् ह्यात्मनः मांसात् तखा उत्पत्तिः 

भाग०३।१२।२६ चो° उक्ता यथा^तद्ोण्णिगासौज्ञोमभ्यो 

गायतो च त्वचो विभोः! बिद् ्रांषात् स्.तोऽदट्अ- 

त्वस्य, प्रञापतेः। मच्नातः प्रङक्गिर्तमन्ना इहतो 

प्राणतोऽभवत् * | 

[ ३२८८] विस 

विष्टोम ए तयः सोना यत्र षत्वम् | चलश्टतियन्नखय च~ 

भयतः कन्त व्ये यत्ने । "लषति" कात्यारयौ ०१५।६। 

२४ ख» ““तद्चभयतः एके ति्टोमच्छो तटोमौ'*२५ ० 

%एके त' चब्ष्टतिठभयतः लि्ोभक्योति्टोमौ कुन्ति" 

सं° व्यार | 

वरिष्ठ ० लिषु चक्र तिष्ठति श्वा-क अम्बाम्बेत्यादिना 

घत्वम् । चक्रत्रयस्थिते रथे | "'बिष्ठ" वां रे दह्ितार्- 

ट्रथस्” चं १।२४।५ । 

रथस्?” भा० | 

विष्िन् लि लिष् विद्यादानयद्तेष तिष्ठति ख्या-वा० इनि 

छषामः° घत्वम् । षिव्यादिशौलयुक्तो । ““उद्क्रननि कूले- 

भ्य स्तनम्” यज २-।१४.। “लि विद्यादि सवित" 
शौलवन्तसू" बेददो° । 

विस् अव्य नि+वारे इच । लिवारे“जेन लिःसप्नगलो पव 
लवशाभांसस्तिष्कपङ्क ति" प्रबोध च°। “अनेन विधिना 

श्राद्धं ्िरवदख्य हि निवपेत्" मुः |“ लिर्जपेदघमरषं खम्» 
ख्टतिः | क: 

विसन्धि स््ो लयः सन्धयोऽन्तरखाला विकाभेऽखाः। 
(फागनिया) १ पष्मभेदे राजनि० | सा लिविषा भिता- 

ऽजिता रक्ता च | समार | रेपू्वपरमध्यसन्धौ न° । 

तिसन्धा न° समाहारहिर । प्राह्भपराहृहमध्याङ्करूपे ष. 
न्धवराल्ये । ̀  सान्निध्य एष्करे येषां लिसन्धय' कुरुनन्द्न ! 

भार व, ८२ ० । ˆ करस््िबन्यः लिदसद्िशे नभः 

“लिष्धव्यापिनी यात रैव पूज्या शटा 

तिथिः । न तन्न बु्माद्र मन्यत्र इरिवाखरात्“ति° त° 

बराशरः | कुमे (फागनिया) राजनि। 

विसन्धयकसुमा खली तिसन्धय' कद्ठम' यच्छा: । लिसन्वि- 
विसक्षति श्ी एकवन्ल्धिका सप्ततिः शा.तग्लयश्च सप्नतिब 

इन्दसण्वा १ धिकसप्रतिसंख्यायां २ततृसख्येये च पचे वा 

दयश्ारेओे त्रयःसप्रति तत्राय ¦ तत्र त पूरवप्रजञतिखरः 

य आदेशे अन्तोदात्त इति भेद्ः। ततः पूरये तसप । 

लिसप्रवितम ब्रयुःसप्नतिवम ततृपूरखे ति*स्जियां डप् । 

पूरष्ये डट् लिसप्नत तवरा्येँ लि स्तिया डीप् । 
“भीमेन लिसप्रत्या नकुलं सप्रभिः शरः"भा०ग०२३अ* । 

लिखघ्र्या युतं शतादि ड । तिप्नत तद्युते शतादौ लि 

विसष्षन् लिर वन्वण्न्नियुखिताः सप्र | {एकविंयतिसंख्यायाम् 

त् खंख्येये च | “विदा चनं लिसप्रभिः भाग्ग०१९अग। 

“लिसप्र्लः एवि योलिगाय षटग॒त्तसः' इ रिषं०३०४अ ^ 

विष्टः चक्रनयेऽवस्थित ` 

माषः। 



विसौ 

तिसम न° ल्यः खमा यत्र । एमहरीतकोनागरगुडुद्पे 
पदार्थे राजनि० । समा० दि° | रवर्ष्रये न° | 

विसर ष” शवर +एषो° | कथरे हेमच° । 

विसरक न° लिवारं सरकम्, लयाणां सरकाणां शोधुषा- 

मानां समाहारः पाला्न ङोप् वा। त्वार मधुपागे 

प्रातिभं तिसदूके गतानामृ" माचः। 

"विस्म षु० तयाणां बत्त्वरजस्तमस सगः | सच्वरजसमसां 
गे । ^“यल्न लिसरगोँ टप्रा» भा० १।१।१। 

विसामन् ए ल्रौखि सामानि स्तुतिखाधनानि यद्ध । 

` श्परमेश्वरे । “त्िखामा साममः साम लिवर्यो भेषजं 

भिषक्" विष्ण् सं | “लोखि बेदन्रतसालाख्यानि ते- 
स्िखामभिः स्तुतस्तिसामा" भा० बेदव्रतसामानि च। 

“चखपिपताङ् भिन्न } पता छुरपताई" दत्य वादीनि 

लौखि सामानि ।रमहेनद्राद्रो: चरन्तं नद्यास् खो टाप् 

अब्दायैचि° । “'छऋषिज्ञलया तिसामा कौ थिको इत्यादि" 

भाग° ५।१६।१८ | भारतवमेमहानब्युक्तौ । 
विसाहख् लि° मौण्छि खडहक्लाखि -परिमामद्य अण् 

उन्तरपदहद्धिः । तिभिः सहसः परिमिते । च्ियां 
ङोप् । ̂ (तिशाहलय् मा” कात्या" चरौ* १७।७२१। 

"उत्ता चितिः तिखाडइौ लोकम्प्ानां भवति""ककंः। 

विसितास्तौ तिशखिता सिता शार त° | तिथ्करान्दाये 

राजनि । [सौतबा कष्टे मरः । 

विसौत्य न° विवरं खौतवा समितम् -यव् । तिभ्यः 
विसुगम्धि न° तृबाणां चगन्वदरव्यायां समा ङारः | “त्वगे- 
लापतकसतु तयं स्िच्ठगख्ि तिजातकम्" श्य् क्तं त्य 
भागे एादितिके रालनि० । *पिबेद्रषं एष्यफलोद्धवं 

वा सितामधृकतिच्ठगख्धियुक्तम्?' छश्वतः | 
विसुवचैक ए आङ्गिरसे च्यवनद्पे वद्धौ “अग्निरा द्भिरस- 

खव च्वनश्िद्धवचेकः?” भा० व २१९ अ०। 

त्रिसौपणं नर्तः छपन पिशा रतभ दत्तौ तिशब्द् ख 

दछजयेता उन्तेरपदटद्धिः। प्धिणा चरिते ब्रतभेरे । 

द्धश नाम लन्डषिः प्राप्रवान् परषोत्तमात्। 

तपसा वे चतप्रोन दमेन नियमेन च| त्रिः परि- 

्रान्तवानेतत् पर्णो धमत्तमम् | यखान्तस्माट्त्रतः 

छोतत् लिसौ पये सिष्टोच्यते। छम्बोदपाठपटित 

जतनेतद्बि इषरम् | शछपर्णाश्चाप्यधिगतो धम एष 

सनातनः । वायुना दिषपदां श्रः कथितो जलटायुचा । 

वायोः सकाशात् प्राप्न ऋषिभिविषखाभिभिः। ततो 

{ २३८८ ] विखा 

स्ोदधिद्धेव प्राप्रवान् धमेशत्तमम् । अन्तर्दधे ततो 

भूयो नारायणसमाह्हितः भाग था ३५० अ०। 

चप्यं एव साये अष् लयः सौपणां यत्र । 

ऋग्वे टे १० । ११४ । २।४।५। भन््रत्रिके। ते च 

मन्लाः ५चतुष्कप्रद्ां युवतिः शपेशा तप्रतोका 

वयुनानि वस्त | तस्यां पण्णा ष्णा निषेदद्यत 

देवा दधिरे भागपेयम्" । ९ “णकः चुपणः स ससद 

सावि स ददं विश्च भुवनं विचष्टे । तं पाकेन मनसा 

पश्यमन्तितस्तं भाता द्धि ख उरेद्धि मातरम्" ४ हप 

विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तः ब्धा कलयन्ति । 

छन्दांसि च दधतो अध्वरेष पह्ान्त सोभ भिमते 

हादथ।५ घछुपयंपद्घटिते मन्त्रे विदित खण उत्तर 

पदडद्धिः | रपरमेश्वरनामभेरे “निसौपथ्ये' तथा नह्य 

यजञषां शतर्द्धियस्'"भा०धा०२८६अ०५बरिसौ परं विदितं 

नाम लिसौपणमिति तदः" श्रौधरः । लिशौव्यैति 

पाठः लिपिकरप्रमादाठ् । । 

विस्कन्ध न° तरयः श्लन्धा इवावयवा अद | ज्योतिः 
° स॒० १ च तद कान्वनयष्क्ग' यथा 

^“च्छोति*शास्त्रमनेकमेद्विषयं स्कन्ध याधिठितम् तत् 
कात् सलमोपनयद्य नाम निभिः शहोर्यते संद्िता । 

ष्छन्येऽखिन् गखितेन या सडगतिसतन्ताभिधानख्वसौ 

डोराऽन्योऽङ्विनिश्चयस्च कथितः खन्धस्ततोयोऽपरः'? । 

तेन तन्त्र होराक्गनि येयाख्छाखद्ध मयः स्कन्धाः । 

विस्वन न° बयःख्ना दोद्धायल। ब्हसाध्ये यत्ने 

प्रथमायापर्दि दोद्यलिखनद्पे शव्रतमेरे ““लिस्तनं 

प्रथमायां दोहयति" काल्या° ्रौ* ८।२।१ लयःखलना 

स्या डोेष | स्तनब्रययुक्त रराचसोभेदे सनो “निस्नौ- 

मेकपादाञ्च लिजटानेकलोचनासू“ भा° व° २७९ अ° | 

विस्तावा सो त्रिशखिता लावतौ वेदिः। “दिखावा 
लिख्तनावा वेदिः” पार अच समा टिलोपः 

खमासञ्च निपात्यते | प्रलतौ यावतो वेदिः ततद्खियुखे- 

$शवमेधाद्यङ्ग बेदिभेरे । गेदिभिन्ने ठ निखावतौ रच्: 

द्त्येव सिर कौ । 

तिखलौ खली बयाखणां गयाकाशोप्रयागद्पस्वलानां समा- 

दारि. । काशौ गयाप्रयागक््पस्यल निके | तदधिशव्यौव 

विश्यलोचेहगामा यन्य: खनन्नभङेन कतः । 

तिख्थान नि° लखि स्यानाश्वख । १खलगमत्य पातालस्य 

परभेश्वरे रजा स्रदाद्यवस्यात्रयखा खि गोवे च। 



तोष { ३२८० } विटि 

विस्रोतस् स्तौ त्ष लोकेषु खोतो यद्या: । गङ्गायाम् 

"लिखो तसः कान्तिमतीत्य तस्यौ » कुमा०. ।““कताभिपे को- 

दिव्यायां लिखोतवि. च सप्रभिः" रघुः | 

विस्रोतसो स्तौ नलो सोतांसि सन्यद्ास् अच् गौरा० 

ङगष् । सोतस्तरययुक्तं नदोभेदे “तथा सद्ा त्वारः । 

नदौ भागोरथी च ख” इत्युपक्रमे “लघन्तौ गोमतो 

चैव सन्धया विंरोतसौ तथा" भार सर €] वरुय- 

सभास्वतोधमूतनद्यादिकथने ॥ 

ति्ृशा खली त्रीणि चान्द्रदिनानि रकञिन् सावने 

दिने स्यति स्छ,ग-क | एकादशमेदे “यदा 

पूर्वदिने दशमी परदिने चेकादशो खल्या ततो द्वादशो 

रातिथेभे त्रयोदशो सा चकादशौो लिखथः रघु° 

न्एकाद्शो दादौ च रालिशेषे तयोदश | तब 

क्रतशतं षग त्रयोदश्यान्तु पारयेत्" रएका° त° त 

वचनम् |. “रकाद हादथौ च रालि्ेषे ब्रयोदभो | 

निख्ख.था नाम सान्नेया बह्महव्यां व्यपोति" रंवत्त- 

वचनम् । च्च मडहादादशोष व सरलयस्सथिन्या 

श्दादण्याञ्च दादशोशन्द् दण्यम् । 
विख्ान न° तिषु करेषु ्लानमत्र । लिकालस्ानाङ् 

बतभेदे। तध वानप्रखयाङ्ग' प्रायचित्ताङ्गच्च । तत्राद्य" 

कामन्द्कोनोतिशास््नो खक्त' यथा ““वनवासः पयो- 

मलनोवार फलद त्तिता } भ्रतिखद्निटत्तिख्च तिक्ञानं | 

जतचारिता| देवातिथीनां पूजा च ध््ऽयं वन 

वासिनः*दितोयन्तु तिषवणशबरदे दर्भितम् । [चिते अमरः 

विहल्य न° तिः खेन कटः चेतृस् ¡ तिवारं शेन लष 
विहाय ति तुयो इायना वयोऽख त्वम् । तिवषे 

गवादौ “अथ संक्नारणं कत्वा लच्तयित्वा ति्हायणान्" 

भार व २१९१ अ० | चद्छियान्तु ङोप्! "तिहावणौ 

तिव गौः" अमरः । “वतृखतर्यञ् ति इायण्योऽप्रोताः 

पञ्चवर्णा राजोवषटञ्चयो नलवनोनष्टञ्योऽरुणाः पिगक्खः 

सारद" काल्या° श्रौ" २२।६।१३ ।२द्रोपद्यां बहे 

“हते युगे वेदवती ते तायां जनकात्मजा । हापर द्रौष- 

दो च्छाया तेन कष्णा ति हायण जन्दखर्डम् । 

वरौषु तिः तुय इषवः परिमाखमख कन् तस लुक् । शदयुतुय- 
मिते स्थाने । तुयः इषवो यतु कप् । श्वाणतययुक्त 

घलि न° । ““तीपुकं धरं चखा” कात्या° श्रौ २५।४। 

४७।खखां ति हविष्कायामिष्टौ ति्भिरिष्भिरुपेतं धददं- 
लिेत्यधैः” सं° व्याख्या । 

तौष्टक ए* तिस्तः कगादिष्धपा इका यख । यन्नि 
मेदे “स एष तौष्टको अग्निः। कगेका यजुरेका सासेका 
त्यां कां चानचेंपद्धाति रुका ण्व तखा दयायतन 
मथ यां यज्षा एरुष एव तखा अायतनमय यां साना 

पुष्करपेमेव तद्या खायतनसेवं तोटकम्” अत बार 
१०।५।२।२१ । 

वट ददने वा द्वा° प्ते तुदारकुरपर०क० सेट । ब्. खति 

त्,रति अत् (बो)ढोव् । तत्रोट । रेदातर वयव दधा 
भाव सानम् “यावन्छे दनान न् खन्वि"हिनो०^ब्र टितः 
पयोधरतटे हारं पुनर्योजय'” सा द्° । ५ दित द्व 

खक्तामणिसरः” उन्तर० । 

वि+विरूजीकरणे सक० | “कशण्टकेरेना विखजेयुः" कात्या० 

ओर २३।६।२२। “विरुजेयुः विन् खे युः" स व्याख्या |. 
लुट शेदने चुरा° आर्सक सेट् | तोटयते अतन् टत । 

ब्रट््टि) शली टार न् टन् वा डप् । 
श्छ लायां र््त्मे श्संशये कालभेदे च भरः 
स च “योऽ्छोजिनेषग्य खरामश्न्भागः स ततृपरस्त- 
च्छतभाग उक्ता। तु टिनिमेषेष्टं ति८भिचच काढा तन्नि 
शता सृह्गणकेः कलोक्ता" सि शि उक्तः ततुपरख 
शतभागकालद््पः । ““चणदयात्मकः कालत, टिरिति' 

'भरतः तन््ल्य इ्टग्यम् । तदपेक्तया च्चणद्य भाग 
अधिककालतोक्तोः ताम् त्वात् शणस्य मूर्तत्ाञ्च तथा 

“ हि शश्राखादिः कथितो मृतसत् टपर ्योऽमृतं संन्कः” 
*सि०““न्र्,टिराद्या यख तादशः कालः एकप्राणा- 
नतगे तल्, टि तत् परादि कोऽमन्त सं तकः व्यन्नारायोग्यत्वं 
नामृतं वम् । माग० ३।११।५, ६| अन्यथा मानसक्ञ' 
यथा “अण् हयौ परमाः स्यात् तृसरेशस्तरयः खटतः । 

ज्वालाकरश्सवगतः खमेवानुपतन्नगात् | तुसरेषुतयं 
भृडनक्ग यः कालः सः न् टिः ढता | शतभागस्तु वेधः 
सात स्तरिभिस्तु लवः खतः । निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय 
च्ाम्त्रातस्तः त्रयः च्षणः'” | “मरुतः सह पञन्याः 

कलातरटिलव्चणौ :"हरिव०१६८अ०।.“गुक्नस्व ̀  ब़्लस्व्च 

कला काष्टा ल्,टिस्तथा'' भार आर २५ ० "श्राय 

तटम् ्वयवाद्यकालख क्तेतुख च वेत्ता" द०सं०२अ । 
र्कुमारालुचरमाटमेटे “केशयन््ली न्, टिनान क्रोधना 

तु तड्िृप्रभा” मा० ग०४७० साटगणोक्गौ | भावे 
षन् | ेखवयवादिहोनतायाम् । 

बुटिवीज्ञ ४१ब् टिरल्' वौजमद्छ । कचौ मलभेदे शब्द्मा० 

च 

का व कक क क" काका पा जक व 



न भ =. 

वेता { ३९८१ ] नेता 

बटिशस् अव्यर न् टि+जोपसाथ शस् | न्, टिक टिरिव्या- 

दये । ब्. टियोचवशञ्चापि गण्यते कालनिच्चयः" भा 

° ११८ च| 

र वन्प(म्प) नपे भ्डान्परर्सुक रेट । नम्यति न् म्पोत् 1 

गो पघत्वे किपि लुण् ्.पौ सोपधत्वे नन्, लुम्पौ दति 

मेदः | 
तन् फ(म्फ) वधे स्था परण सकण शट । न्म्फति न् - 

म्कोत् । नोपधैत्वे किपि ल्पलफौ भोपधले न्न् 
न्म्फौ दति भेदः। [ ( फौ)त्। ठल्ोष (फ) 

बुप(फ) बधे स्वार पर” सक सेट. । ठोप(फ)ति अलोरी- 
वेता स्ली लित्वभिता एषो दज्िखाग्निगाड पत्याहवनोया- 

तके सदिते १खभ्नित्ये, सत्ययुगानन्रवत्तिनि युग 

भेदे, ̀  द्यूतक्रोडासाधनस्याचख यञ्खित् पाश्च" तयोऽङ्ा- 

सख्य पाशस्य उन्तानतया श्पतने, दयूतषरिथेभे वराट 

कानां मध्ये तयाणासत्तानतया पतने च «लतया 

तवः" इति खच्छकटिका | यशब्द ११४४०दग्दम् 
ते ताबुगमानञ्च दिव्यमानेन ९००० वर्पः खादौ 

सन्धया ३०० । अन्ते सन्धांशः ३०० मिलिताः 

१६०० । वषाः मालुषमानेन ३६० युथिता १२६.६००० 

वषः । यथाह भुः “चलत्वाय्यह्ः सहसाणि वषा. 

्णान्तु छतं युगम् | तख तावच्छती सन्वत् शन्धवां- 

शच्च तयाविधः | श्तरेघ ससन्छष् सखन्धयांयेषु च 

त्रिष् । क्ञापायेन वतेन्ते सहस्राणि शतानि च| सि 

शिर “खखभ्वदन्तसागरोयु गाम्नियुस्मभुे :॥ करभे 

ष्टर्यंवत्सरोः कताद्योबुगाह्क यः । सरच्ध्यकातदं श- 

निजाकशरभागसभ्ितेः । युताच द्युता बुगं रदाञ्यो- 

$गुताहताः'" | खखाश्वदन्सागरः ४९१२००० खद स्त्रिभि- 

खित न्ता वाँ ब्रेतामानं ततापि ततादौ सन्या 

भानं १०८००० ले तामानं १०८०००. वष; | ` ततान 

सन्ध्यांशमानम् १२९६००० 

वर्षाः ब्ोतामानम् | स्यटसक्त' बह्धवरै° प्र ख० ‹इि- 
षट. ल्तपरिभितः धसत्॒रतिखहखृकम् । ले तायुगं परि- 
भितं कालविद्धिः ` परकोतितम्" | 

११०८००० | भिलित्वा 

““कण्डनोल्यां यदा राजा नोनं थानदवर्तत | चतुर्धमश- 

 खत््ज्य तद्] तेता प्रवत्तते । चशुभख चतधोशसत्री- 
नं शानचवन्तंते ! जदपच्येव एधिवौ भवन्तयोषधय- 
श्या" । “राजा ऊतयुगदष्टा त्रोताया द्वापर च। 

4 
युगद्ध च चतुव राजा भवति कारणम् | लतख 

८४९ 

कारणाद्राला खगेमल्यन्मन्नते । नेनायाः कारणा 

द्राजा खगे' ना्यन्तभ् ते''भाग्या०६९अ०| तञ्जमां च 
लनो तायुगे शमायाते धर्मः पादोमतां गतः शल्य 

क्ते शाज्िता लोकाः केचित्, केचिह्या गयाः विष्ण् ध्याम 

रता नलोका यन्नुद्ानपरायणाः | व्णांश्रमाचाररनाः 

खखिनः छस्वचेतसः । चना भूमिष्छमयः च्छदः सवे 

ब्राद्यणसेविनः | बाद्धण्याञ्च भद्ात्ानो वेदबेदाङ्कपा- 

रगाः। प्रतिख्रइनिदत्ताञ्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः । तपो- 

तपरा नित्यं दातारो चिष्ण् सेविनः। कालवर्षी तहि 

तवांश्च स्त्रियः सवः पतिव्रताः | वदुन्धरा च श्खयाढदा 

पुना पिहसेविनः" इति पाद्मो क्रियायोगषारोक्ताः। 

“खन्राहद्या भगवतो जवानां निषढंति' यथा । लते 

व्यतीते नतायां दहा धरेव्यतिक्रमम् | बेदोक्तकमेभि- 

भ्यां न शक्ताः स्वो्टसाधने । बड्कक्लोशकर कर्म वैदिकं 

भ्रिसाधनम् । कतु" न योग्यामनुजाङन्ताव्याकुलमा- 

नखाः | व्यक्त" कतु" न चाहन्ति शद् कातरचेतसः। 

गेदाथयुक्गणस्ाखि आ तिखपाखि भते । तदा लः 

प्रकटीकव्य तपःखाध्यायडबेलान् । शोकानतारयः 

पापात् इःखथोकमयप्रदात् । त्वां विना कोऽसि जो- 
वानां चोरसंसारसामरे । भत्ता पाता सशदत्तां पिदटवत् 

प्रियजत् प्रभूः” इति श्रीमहानिवांयतन्त्रे जोवोद्ारण- 

तमे सदाशिवं प्रति जगन्मातुः वाक्यम् | तञ्िनु 

युगे परुषायुषकालख ति शतवर्षं भहनोक्तो यथा «“चतुष्मात् 

सकलो धर्मः सत्यञ्चोव लते युगे | नाधर्मनागमः कञि- 

न्महष्यान् परतिवन्तते 1 इतरेष्वा ममाद्मेः पाद्शस्ववः- 

रोपितः। चौरिकाच्टतमायाभिर्भर्मञ्चापेति पादशः । 

अरोगाः सपैसिद्धार्थाशचत््रभेथतायुषः। छते नेोता- 

दिष् द्योषामायुद्धसति पादशः। बेदोक्रमायुभेय- 

नामाशिषचचव कर्मणाम् । फलन्यलुयुगं लोके प्रभा- 

वञ्च शरीरिणाम्" |. 

एराणान्तरे अयुतवर्षास्ततकाल उक्तः चतरैव “"दश- 

वसय रामो राञ्यमकारयत्*दत्यादि सङ्गच्छते । 

तपसा अयुःकालाधिक्यमिति न मनृक्रिविरोधः इति 

व न्यायम् । 

“श्वरमाद्यो हि यथा तोता वङ्किस्त्रेता तथैव च | तथेव 

पुत्रपौत्राणां खर्मस्त्नोता किलाच्चयः' भाण खञ्च ९० 

° । शऋग्नित्यद्छ ते तानामनिरुक्तियेधा “विधा 

प्रणोतो ज्वलनो छनिभिर्वेदपारगे; । अतस्ते तात्मा. 



= 
तलका 

पद्धो यदेक{सतरिविघः कतः” इरि वंे २११ अध्याये । 

व्रेताथ व्ल तानासकोऽयः। दयूतभेदे कतायशन्द् द्यम् । 

तरेतिनौ खलो त्रेता अस्तत इनि डप् । नेताग्नि- 

साध्यक्रियायास् ““जद्धौं यत्ते नेतिनो भत्'" अ ११। 

१९५।६। 

तिधा अव्य" तित प्रकारे एधाच । 
{विचक्रे त्रेधा निदधे पदम्" कऋ* १।२२।१७ 

१८।४।११। 

लिप्रक्ारे ^"श्दं विष्णु 

^न्क- 

ख््ोधा विहितो जातवेदाः" अथर “तुभ्य 

ले घा स्थितान" कुसा०। 

वे मालने भवान्या सक ऋनिट् । तायते खलास्त | बाणः 

“व्योरात्मानं त्रायते" शत ब्रा २।२।४।७। 

मगायन्त' मायते यात् गायनी तेन कीतिता "ति 

इच्नाम्ब्ो नरकाद्यस्मात् पितर त्रायते छतः मनुः 

“न्ञातेय' करु सौमित ! भयात् ल्रायसख् राघवम्” 

भट्टिः | [ लि'शदध्यायपरिमिते ब्राद्मणमभेदे । 

` विंश म च्ि'शदध्यायाः परिमाणमखख ब्राद्नण्डय ड। 

तैकङुद् न° लिककद् नाम एवैः तत, भवः अण । सौरा- 

जने ।““उत्रखेत्यच्छावनक्ति ले कङ्द्ाञ्चनेनाभावेऽग्यद्दिर्- 

चिं लिङत्तरं पराकसङत्खशनन्त्ः शरेषोकया समया" 

कात्या० ख्रौ* ७।०।१४ | “अध्वथ. : साया शरेषोज्या 

शरद्यायशलाकया तोकङदाञ्चनेन खौवोराश्चनेन यज- 

मानस अच्छौ चच्लुभो अश्िणो पराक् चनाटमनक्ति- 

ततः 

नेतश्चासतञ्च तत् दिं चदं रनक्ति उत्तरं त्वा 

रम् । तत्ञ्जनमन्त्रः सक्घत् सक्लतडतीयः । लिककुत् 

पथनस्तल भवमद्चन' लोककरद' सौगौरभिति यत् प्रखि- 

ङ्म् ! रो ककुद्ाभावेऽन्यत् न्नोकमलिद्ध' यत् कव्जलादि | 

चापस्तम्बः““टलस््य कनोनिकासोति मे ककृदेनाञ्चनेनादःक्त 

यदि ब्रौकङ्दं नाधिगच्छेद्येनेैव केनाञ्जनेनाङ्चीतेति" 

क्यः । “लम ककुटं भवति । यत्र वा इन्द्रो ठलमहश्लख 

यदच्छासीत्त' गिरि लिककुदभकरोत्द्यदुलर ककुदं भवति 

ष्व्तध्ये तैनञ्चन्वदटेघाति तखा ककुदं भवति यरि बक 

कदं न विन्दे दष्ल्रौ कङ्दमेब खात् खमानो द्यो गञ्चनख 

बन्ध ता" अत० व्रा १।१।१।१२ । 

तेकालिक ति तिकाले भवः ठञ् । १मूतभविष्यदत्तं सान- 

कालषनति नि «लका निकमिद्' ज्ञानं पराभू तं तथे 

पमनम" भा शा० २४२ यअ. । र्लिसन्ध्यव्यापन्रे च। 

त्रे काल्य नलिका न+-सवाये ष्यन् । भूतादिषु लिष्, कालेषु । 

-चणालमाख काठाद्र अलास्त्कान्यनेव च हरिं 

{ २२१९२] 
[५.९ 

तध 

“त्रौ काचयसन्धयाकरग्यात् तत् इव विप्रख- 

श्यति” यान्न | 

४१? अ | 

ॐ © ~ ५ ध ४ 
ठेगन्तकं लि निगतंख टेशभेदखाद्ूरदेथादि चठरथ्यो 

च्डरोडहणा० वज् । विगतं देश्यादूरदेशादौ । 

वैयुणिक विन ल्ियुणाे दव्यनेकयुष्यं प्रयच्छत । “तत् 

^प्रयच्छनि गरहा म्" लिगुखमादाहमेकयुख- पा^टक् । 

दव्यप्रयोक्तरि वाद्ख धिकमेदे 1. 

ब्रेगख्य न° लिगुखानां भावः कमे वा खार्ये ष्यञ् तेम नि- 

छन्तंवा | १सत्वादिगुषत्रये २तद्धामे ६तत्छाध्ये संसारे च 

“धदवैयुग्यविधया देदानिस्नौ गुखोभवाजंन !* गीता । 

दषिषेक्यादेः सिद्धिस्ते युणटात्तदिपय्य येऽभावात्”” “ 

घबद्छत्व' सिद्ध" ल युराट विपरय्य याद्वः खार कार | 

वेत ° त्रीन् वतृ्षान् तनोति युगपत् तन-बा० ड क्रितो 

गममेदस्तत भवः अख । युगपव्जन्द्राधायक्गर्भजाते पथौ । 

नस््पेखेवावरूद्ध सौमापौष्यः वतमालमेत पशुकामो 

हौ वा अजायै स्तनौ नानेव ्धावभिजायेने ऊजे' पुष्टि 

दतीयः'' ते स॒" २।१।१।६ ^वयःखवां बह्धानां युगप 

च्जातानां तः स्दरायस्तितः तले भवस्तनोतः तेषामन्य- 

तमः दृत्यथेः। लयायाशत्प्तौ प्रयोजनमेवश््रे यम् अजाया 

स्तावदुषटौ ` स्तनौ प्रखिद्धौ तौ नानेव एयगेव पाद 

हौ वत्यौ जायेते माहख्पावामजायां येयर्क् पयःखारः 

याच शरोरगता पुिस्तदुभयं ख्यापण्वि तोयो 

बल्य उतपद्चः दायव छ सवत्र जायेते ठतीयस्तु कचि- 

देव तथा खति यद्धं ठतोयो जात्तस्धाः शरोर वो 

धिक्य' प।धिक्यद्चास्मीति च्यत शक्यते” भार 

चन भाष्ये समनदेत्यखिन् इत्याघारे खचि गमपरतेति 

नोध्यम् | 

रेतन इ० यल्न्निष्टद्ये टाषमेदे। “शिरो यदस्य ब्र तनो 

बितच्वत् खयं दाषः ऋ" १।१५८८।५ । न तन खतन्ना- 

सक्ञो दासोऽत्यन्तनि्टंखः भार । 

तदशकं न, लिद्भा देवता अचय ठञ् । देवे अहुल्ययद्षे 

तीये + भ््राद्धेख पिप्रस्तोयंन नित्यकालरूपस्म, व् । 

कायल द्श्िकाभ्यां चा न पितरे कटाचन” मतुः । 

वेधस श्वय लि+प्रकार धञ् । लिप्रकारं ध््रताथक्घती 

वा न्धं तर्छ लान् विभव्छ" कात्या यौ" २५।४।४० 

"व्सवैसव ढेनेके देवेनेके वदन्त्यन । एवः प्रयद्रलं | 

जिचिष्त्रो धमेतच्विरुचते" भा० व* १२ अ० । 

तेधमैपर -नण्तेयाणां गदानां धर्मान् हौत्राध्नयं वौद्राब्रान- 

ट. 
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हेति ष्ञ् | ऋगादिगेदसम्बन्व हौनाध्वयं वौ हाला 
च्योतिरोमादौ काम्यक्षन्प्रं खि | 

व्ैधातवो स्त्ी चउद्वखानीयाख्ं दषम “तख योनि. 

राशय श्रा | तमनु पराद्धष्ट रंलप्याच्छिनत् सेबेटिर- 

भवत् तद्यदेतसिन्रागमे लिधावरिरैवाविद्यारेत तस्ा- 

चौ धातवो नाम" शतन व्रा" ५।५।५।६। “सबं इो- 
रपि दर्ि्ोमान्यो राजद््रबेन यजते देवो या एते 

दिवे्लेधातवी"? ११। ^(लोधातम्य् दबसानोयासाजेव 

बन्छ् :"” त° ब्रा १३६।२।1७ । “र घातव्य् दवखा- 

नौया सधित्र" कात्या° ओ्रौ० १३।४।८ । 

वैधातवीय न" लिातवी--गहा० क । इष्टिमेदाद्ककर्मभेरे 

र्वी वा एष यन्नो यन्न धातवौयस्' तैत्ति°ड०२।४।४१।२। 
बेधातुक लि* तिभिः चादभिः ख्सौष्यतान्नेः नित्त 

ठ । खवण्ांदिषादतयनिष्पाद्य । 

बैनिष्किक लिर निभिः निन्कोः ऋोतस् ठक्. तिनिन्कः 
करोते । तख वा लवः । लिनिन्क अष्वन | 

वेपारायशिक लि" लिः पारायणमावतेयति उ! लि- 

वार बेदपारायखकारके | 

वेषुर षु" निषर+-खा्थ अथ | ?लिषरदेये डेजच० । लि- 

एरोऽभिजनोऽख्य तख राजा वा खख । रपितरादिक्रमेख 

तद्वाखिनि रेलिष्ठराधोभे च बहघ अण्यो खक ।^मेख- 

बेश्लं परोदय चिच्छरेख समन्वितः" भा. भीर रट चर । 

आष्तवात् बद्धघु अथो न खक् । लिषर' एरलयमसत्यख 

खच्च । निरस्लाभिष्ु ४अद्धरभेदेषु लिषरबन्द्् उश्यम् । 
“जिनो. तासन इरा मायिनो वे दम्धावोरेख वितयान्ाः 

शरो" इरिवं* ३११ ० । 

वैपुरष लि° तीन् पुस्ान् व्यारोनि खश च्छाषे" पूर्वपद 

द्धिः । लिषरप्व्यापङे | “जाद्धण्ानिन्द्ताि राजन् ! 

न्यस्तं पुरुष कुलम्" भाण अलु" 2. अर । डोकेव 

न्ठरपदशद्धिः लिपौौरष इत्येव | 

वेफल न° लिफलानां तदाद्यद्रव्याश्याभिदम् खण्ड् } 

चक्रटत्तोक्ते यथया ““व्रिफलां लयभ 

द्रा्वां मधुक कटुरोह्ियोम् । प्रपौरोक च्छलं 

शिडङ्क' नामजेसरम् ¦ नीकोत्पलं शारिवे इ चन्द्नं 

रलनोहयम् । कामिकं पयसा वलयः लियुणं लिफला- 

र्वम् । तप्रस्यः पचेरेतत् यर्वनेवरुजापडम् । ति- 
भिरं दोषमाश्लावं कामलां काचमय् दम् |. वीक्षण" 

प्रदरं कण्ड" रक्त श्रयथ॒भेव च । ्ठःलित्म पित 

इतमेदे | 

॥ 

[३२८३] त्रय 

क्व क्े्ानां पतनन्तथा } विषमज्चरमर्माण्ठि शुक्र 

द्धाशु व्यपोहति । अन्यं च बद्वो रोगानेबलाये ख 

वत्मजाः। तानु शवान माशयव्याशु आश्करस्िमिरं 

यथा} न चेवाखाव् पर किद्धिदशिभिः काण्यपादिभिः। 

ठषटिप्रसादनं दष्टः यथा खात् नौ फलं दवम्" । 

तेबलि इ, कमभेरे “दामोष्ोसतर बिष पर्णादो वरः 

खादकः । मौञ्चायनो वाबुभचः पाराशर्य सारिकः 

भाग स॒ $ खअ०। 

वैमातुर ° तिष्धषां जाठ्यासप्रत्यम् चण मातुर्त् | 

विद्धां कौचल्यकेकयोद्ठभिलाखां चे हभालनत्वेन 

वदोयांशपायख्भोजनेन जनिते लच्छखे ““नमातरः 

कतृद्धजिताख्् थसः” मह्धिः। “खद्ि समिन्या, 

स्तां शपिण्डदयप्रदानात्ताभ्याञ्च जनितः" जयम | 

तवृक्था रामाये दर्थिता यथा “पायसं प्रति- 

ग्टद्भोयाः पुल्रोयं खिदमाल्मनः। कौ्स्याये नरपतिः 

पायसा" ददौ तदा) श्खादङ्ग' ददौ चापि छमि- 

लाये नराधिपः। केके. चावथिष्टाङंन्ददौ पताथं- 

कारात् । प्रददौ चावशा" पायख्खाग्धतोपमस् । 
ऋदुचिन्त छसिलायै पुनरेव भङामतिः। वन्ताशां 

ददौ राजा भाग्थीखां पायखं एक् । ताव पायसं 

प्राष्य नरेन्दरस्योत्तमाः श्ियः। बस्द्रानं मेनिरे खवः 

प्रह्रा दितचेतशः | ततस्तु ताः प्राश्य तश्त्तमच्ियो 

मड्ोपतेरुस्तभपायसं थक् । तायनादिव्य लानतेज- 

खोऽचिरेख गान् प्रतिपेदिरे तदा" अआा० १६ ष 

वैमासिक नि" निमा ठतौयमासं भूतः खशखत्तया प्राप्न 

“लमघौरो भतो भावी"पा० उज् इत्तौ बिशष्ट्ख पूरणा 

चत्येन संख्यावादकत्वाभावात् न हिगुत्व' तेन . ““इहिगो- 

ख गनपत्ये"" पा०न लुक्) स्वसत्तया जह्मतस्तुतीय- 

माखब्यापके त्िमासवयस्क “लोकेन जौवहरखं यडु- 
ल्किायास्त् माख्किख च पदा शक्टोऽपषटत्तः" माग” 

२।७ रेट | रलिमासभवे च | 

वेमास्य न" विभास+खायें ष्य । विलास ८८अब्ग माष - 

मखत मास्खषाणमासत च्ञ” का० आरौ २,।२।६ । 

वेयम्बक लि लियम्बको देवता अख । ““व्रतरम्बकरेवताके 

१पशएभेटे । “एषन्तस्् यस्काः” यकु #४।१८ | “विंशे 

यपे नियम्बकटेवताकाः षन्तः” वेददौ० । २ होभभेटे इ. 

^" यस्बकान् वच्छामि" दय् पक्रमे कात्या चरौ २॥ 

१९१० “निकेषति रौद्रानिव्यादिना ते होमाः दशिता 



ब्रोरा 

खष्देवताके २ घठश्द्याभेदे च | “बद षडङ्ग बेदाह- 

सर्धविद्यान्च सानदीम् । ने यम्नक्मयेष्स्त्रमस्तराणि 

विविधानि च” भा. दरो. ४श्ष्देवताके 

अल्यादौ नि ५निशायां नैत्यिकं चेष्ूैयं लं यम्बक 

बलिम्” भा दरो ७& च| 

बैयाहावक लि* लाहा देथणेदे भवः धूमा० दुज । नन 
य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पू ताभ्यानेच्" पाण छृद्धिनिभेघात् 

रेष । लया हावदेथभे । 

वैराशिक लि° नोन् राभौन् खधिलय प्रदत्तम् ठज._। 

लोलाबनय् क्त राथिनयाधिकारेण अहपाट्पे गखित- 

मेदे ततृप्रकारच क्रभव्यस्लभेदश्डितो लोडा०्ञक्तो यथा 

“ “त्नौ राचिके कर्यर्त' हत्तम् । प्रभाच्यमिच्छा च 

शसभानलाती श्ाद्यन्तयोस्तः फलमन्यजाति । मभ्य, 

तदिच्छयहतमाद्यदत् खादिच्छाफलं व्यस्लविधिविशोभे | 

ख्दाहरणष्यम् । शु मखख सदल' पलदयः निष्कसप्न- 

सलवेच्छिभिरयदि । प्राप्यते खपदि से वखिम्बर ! ब्रहि 

निष्कनवक्रेन तत्कियत् । न्यासः १८७ | ५८२ | ९८१ । 

व्यानि कुड् मपदानि । ५२। कौ । २। 
ष्यपि च प्रजषटकपूरपलननिषष्टया चेद्खभ्यते निष्क चतुष्क- 

युक्ताम् । शतं तद्! हादथभिः खपादेः पलः किभाचच्च 

खख ¦ विचिन्त्य । न्यासः ६१८१ १०४८१ ४६८४ । 

दृष्टरायुखितम्कलस् | ५०९६४ । सेदभक्तम् । १२७४ । 

दयेन । ६९। तं लच्छा निष्काः | २*। भषम् । 

१७ ° । 

१४ | प्नोडशयुखितम् | २२४ | अद्येन भक्त जा- 

. ताड्ृन््ाः | १९। रवं पणाः | ८। काक्रिग्यः [३। 

राटक्ञाः। ११। भागाश्च १८६ | पनञ्च। 

दम्महयेन शा्ांथा शालितण्ड लखारिक्ञा । लभ्या चेत्- 
पर्यसप्रत्या तत्किं सपदि कथ्यताम् । खन् प्रमाखेच्छयोः 

सजातोयक्ररणा्धे दरम्बहयस् पर्योडतख न्यासः 
१३.८१ । €^८ । ७०८१ । लब्धे खाय । २ द्रोणाः । 

७ | आद्काः ।१। प्रस्थौ । २ । इति क्रमत राशिम् । 
च्यथ व्यस्त" तैराशिकम् । इच्छाष्ड्धौ फले हासो हासे 

द्विव जायते | व्यस्त त्नौ राथिकं त्र न्नेयं गखित- 

कोविदैः | यन इच्छादृ्धौ पले च्छासः छसे वा फले 

दद्धिष्तव व्यक्त ब्नौराथिकं श्यात् | तद्यथा। जीवानां 

बयसोभौरये तोश वश्य हेमनि । भागहारे च 

राथौर्ना व्यस्त लराशिक' भभेत् | छोषवयोमृल्ये 

खद्ारम् | प्रागोतिचेत् पोडगवह्मराख््नोदाविं 

{ ३३९४ ] तौव 

अतं मिंथतिवल्यरा किम् । दिवो निष्क चद्ष्करुला 

प्रा्ोति धःषट्ख्वहस्तद्ा किम् | न्याः । १६ ।१२।२०। 

ब्धः २५.८३५ । दितोयन्याबः | २।४। ६ । लब 

१८१२ । व्ौयद्ववणंतोल्ये उदाहरणम् । द शवस्य 

दव्य चेडदयानकमवाप्यते । निष्कोश तियिवर्थन्तु तदा 

वद् कियन्मितम् । न्यासः १०।१। १५ । लब्ध २१.२.८३ 

राथिभागडर्ये उद्ाहरथ्यम् | सप्राद्केन मानेन 

रातौ श्यख्य माप्ति। यदि भानगतं जातं तदा 

पञ्चादृकेन किम् । न्यासः ७|१००१ ५ । लब्धम् १४०।'२ 

““खन्ति ब्र राशिकं वीजं पाटी च विमा मतिः। 

किमन्तातं दबद्धोनामतो मन्दाथ च्यते" रोच. । 

वैरूप्य न लिप मावः ष्य | विधारे ““आत् यत् 
तेन लौद्यम्" सि° कौ* । 

तै लिङ्क भ, बौखि सत्वरजस्तमांसि पुस्ीक्रोवद्पाि वा 

चिङ्गान्यद्य, तद्ध दम् वा अच् | निलिङ्प्रधानकाय्ये" । 

“इमां वाऽएमां चव ल लिङ्ग प्रातं इतम् | न वा- 
शमानृ एमां चैव ब्र लिङ्गोत्यभिघोयते"ा०या ०३०७७ 

वैलोक्य न° लिलोक्येव खलाय षज. । सख्ममत्यं पाता 

ोके | “नपे प्रपश्यन्ति लैलोकय' बचराचरम्" ` 

मनुः “ल लोक्यं यानि रलानि बरा्मतं भान्तिते ष्टे ` 

देबोमा०।.अर्छतिं चकमे तिन् ब्म लोक्य प्रभवोऽपि यत्” 

रवः। शभ ठ् कचित् स्ये अण् । बरं रोक तला । 

“तत् प्रच्छ तादथं दपं बेलोकेनापि इयम्” भाग्था० 
१८२ च । 

वेलोकमोहन न नै लोक्यं मोहयति रुड-यिच्-च् । 
तन्त्रोक्तो ताराकवचभेटे । “तारापूलां छता नाय 

विद्याच्च सक्लास्ततः। साम्मत श्रोतुमिच्छाभि कवच बन्त्र- 

प्पिहम् | ललोक्यमोद्नं नाम स्वापदहिनिषारकम् | 

.परेव चितं नाय ! कपया मे प्रकाशय'?मैरव खवाच 

^देवदानवविव्या्टक पलिते ! प्रा्वज्ञमे ! । ब दोक्यमो* 

इनं नास कवचं श्रयतां वरम्"! इवय पक्रग्य दधितम् । ` 

वेलोक्यविजया स्त्रो बेलोक्य विजयते केने खाधीनं | 
करोति ि+जि-अच् । भङ्गायाम् (भाडः) शब्द् च. । 

तैवश्ष निर लिवयद्छ वनत्रयस्येदम् थिवा° अथ लिवण्यसम्ब- 

ज्विनि सोऽखास्तोति उत्करा । ले व्व तद्य क्तं नि" ` 

बेवशि शो लिव्द्छ तेरपत्यम् दज । निगद््र- | 
पत्ये । “लौ वखेच् वणिः” शत* त्रा° १४।५।५।२१ । ` 

बेवर्मिक लि* लिदगाय दितं बा. ठ्ज.। श्वमाधकाम्- 



तवि 

साधने कम्प्दौ । “्खंस्थां चिन्नाय सन्यस्य कम्म ब्रौव- 

मिकरद्च यत्?" भाग्ग० २।४|५। स्त्रियां डोप । “ सिद्धि- 

स्तरौवमिक्गी यतः" लिवर्मे प्रष्टतः 

उञ ।रलिवगरते | ““तरौवर्मिकास्ते पुरुषा विचा इरि- 

भाग० ३।१४।१५ | 

मेसः" भाग० ३।१०।१४ | 

हेव लि° लिषगे' साधः घ्य् । लिवर्मसाधने धनादौ 

“्नौवग्यर्यो यतो नित्य कंतानभयसंदुतः” भाग 

४।२|१६९३ | 

लौ वणिक लि तिद व्येषु विहितः ठज_। ¶बराह्मणा- 

दित्रयद्पदिजातिधन््रे । लाये ठज_ | रदिजातौ च 

= (तर वथिकानामराजकेष राद्ेषु परराद्परचक्रागमना- 

दिज्निते स््ोसङ्करादौ प्रामः" कुह ।ल्ौव्सिकाना- 

सधिकारः” ककः | 

वरौ वधिंक त्रि लिक भविषयरति ठज ।^ वषेस्याभविषद्रति" 

पाग्नोत्तरपदटद्िः । लिवर्भे भविष्ति वस्तुनि“त्रौवभिकं 

तापितं तख सोस्य संवतृसरः'› आश्व श्रौ १२।५। 

१२ | खभतिषद्रति तु ौवापिक द्त्धेव । 

वैवापिक लि° निवन भूतो भवति वा ठञ् चअभविष्व्र- 

च्वात् उनत्तरपदटड्धिः। १लिवषभूते रत्र भवति वा | 

^“"यद्छ ल्रौबाधिकं भक्त पर््याप्र भ्टयटत्तये" मनुः 

्रैवाभिकाधिज्ञाच्नोयः सतु सोमं पिबेत् दिजः''यान्न। 

ढे विक्रम लिविक्रभखोदम् अण् । १लिविक्रमसम्बन्विनि । 
न्रौ विक्रमं पाद्मिचेन्द्रयत् :" रचः रत्निविक्रमावतार 

च । ““वङ्कयख्व महाबाहो! पुरा ब्र विकरे यथा” 

इरिवं० ५६ अर | 

वेवि ष लि्लो विद्याः समाहृताः कटम्यज् :सामद््पा- 

स्तरिविद्य' तदधौते वेद् वा खख । ¶बेद्त्रयाभिन्ते। 

ब्र परिद्यो हेतकस्तकीं नेरुक्रो धम््ंपाठटकः | याच 

{मिः पृब्वे" परिषत् स्याहूयावरा'' व्यव त° नारद्ः। 
१9 «चत्वारो वेद्धमन्नाः पथेद् त्न विद्यमेव वा" “राजा 

लत्वा पुरे स्थानं जद्धणाच्यख तन ठ । नेविद्यं इत्ति- 

सदुम्र,वात् सखघमः पाल्यतामिति” यान्न | तिद्धयां 

विद्यानां समाहारः ल्रिषिद्यं साधं अश् | >तिद्धष् 

विद्याच्च ! "धमे" भागवतं शुद्ध' ल विद्यं च गुणाश्रयम्" 

` भएग०६।२।२४ । ताञ्च तिस्रो नानाष्पाः“कचो यजूषि 

सामानि त्तरिद्यं तत्रे तिष्ठति" सा्न्टद्य “स्वाध्यायेन 

जते निस्त विद्येनेच्यया, छते: । मङायन्नोच यन्तौ 

नाद्यं क्रियते तद्वः" मनुः “कर्षकाणां ठणिटत्तिः 

११५ वा० भाग ४ 

{ २३९१५ ] तोत 

परय विपणिजोविनराम् । गाबोऽखाक परा एत्तिरेत- 

ल विद्यखच्यते" इरि वं“ ७शअ० 
स्तं विद्यं कौस्तुभो मणिः" ईह{रि० १६८ अ 

“त्रयो ऽग्नयस््यो नेद - 

““ब्यो 

लोकाशतरयो ेदास्त्र वद्यं पावकत्रयम्" माकं ये यष । 

तरैवि(पि)ष्टप ए लिविषपरे वति खय् । देषे ब्दार्थचि° । 

“ल वि्टपानामपि दूरदथेनम्" भागर ११।७ । 

वेविष्टपेय ए लिविदपे कषति बार ढक् । देवे ^“गन्धवं- 

सिडाच्ठरयजच्चचारव्यले पिटपेयाद्षु नादुविन्द्त” भाम 

८।८।१३ । 

वेहण पुर विष्ष्णद्याप्यः बा र्) राजभेदे ""ल्दष्णो 

सन्नो दशभिः सहष्ठं ~श्वानर ! तवरदिकेत' ऋ ०५ 

२७।१ | 

वैवेदिक वि निषु बेदेषु तदध्ययना्ै' विहितः ठक । भद~ 
लयाध्ययनार्य ब्रतादौ । ^'ष्ट ति गदावदिकं चयं 

यसौ ब्र बेदिकं त्रत" सचुः। [ शब्द च्भ्यम् | 

वश्व इ लिद्ठोरपत्यम् अण । ईइरिखन्द्रे लिय, 
तैशोक न° लिश्योकेन छषिष्या दष्टं साम ।८.विश्वा पुतना,'' 

इत्याटिकायाख्चि गेये ब्रह्मस्लोलके खामभेदे । 

वेसानु इ" ठैदवंश्टं गोभाचुते न्टपमेदे ““गोभानोसखु 

चतो राजा तरौ सालरपराजितः | करन्धमस्तु ्रौखानो- 

भेरुत्तस्तद्य चात्मजः" इरि षं०३२ अ° । । 

देख न° लिखर+चदठुवे* सार्य षय्रञ् । उदात्तालुदात्त- 

स्वरितद्ह्पसखर त्रिके | तत्र॒ यत्र यः खरः तत् उदात्ता- 

उदात्तशन्दयोख्क्तः स्वरितशन्द वच्यते च तखाप- 

वादः एक्खुतिशब्दे १४८४० उक्तः | 

वैहायण लिरविहायखदय दम् हायनान्तत्वात् अख | १बि- 

वधसम्बन्बिनि । च्ियां छप् । भावे इख ।२तद्धाञ न ^| 

तोडक लि नेाडयति चर कर,ट-र्ल। श्टेद्क । ̀ सप्रा- 

खनवपञ्चाङ्ः' दिव्यमादुष्रु बम् | त्रोटकं नाम तत् प्राह्खः 

पर्यङ्क सविदूषकम्'' ९ द° उक्तं श्टश्यकाव्यनेदे 

प्रतयङ्क' सविदूषकत्वात् श्ट रोऽबाङ्गोति बोध्यम् । तब 

सप्राद्ध' सग्परितरम्भम् । पञ्खाद्धः विक्रमोवेशो । 

तोटि(डौ) खनौ चर त्र,ट-र वा ङेष। ¶कट् फल, 

र्चञ्चस्, ( परक्षिर ठोढ ) श्पच्चमेदे ४मत्स्रभेदे च 

मेदिनि । [खगे शब्द्च० दिया जातत्वात् नष । 

तीटिहस्त एसी लोटिरसत इ सहणसाधनं बन्ध | 

लोतल्ल न° $त्रोड़कतन्त्रं (नोता) रसला क्यं लि । 

तो नर ब्रायतेऽनेनन्ब- त । प्राजने तोटने गवादैः 
८५१ 



त्रयङ्ग 

मे रस्पसाधने !दख्डभेरे (पाचनो) अमरः। रथस्ते धि. | 

कौ । श्चाद््पक्रियायास् ४व्याधिभेदे च संखिप्रसा०। 

वौक गन्धां चुरा० ° सकर चट । न्ोकयते छदित् 

अतुतल्रौकत । 

त्श प. छतोयोऽ"शः । तीण चये । ^“सपरकिन् विधू 

पापयुक्तचचलवायङ्खं निशाद्कोधटीन्रथ' वे कुनवांशक्ं 

सह्यतः पूर्व" दिनानां त्रयम्" स्ध०। र्विगुखितेऽथे च 

“ब्रव शं दायाद् हरेदिपरो दावंशौ च्चतियाद्धतः" मततः 

त्राक्त ए नौण्यक्षोग्यस्य ष॒ समा | लिनेने शिवे लिका. 

<नच पत्य! समादिष्टः खटशः सच्जनः पतिः” हरिव" 

१७६ अ०। रनेबत्रययुक्तमाने लि°। 

जःतसन्नव्रच्च एष चत॒भुजः | राखभारावसदशं रराख च 

ननाद् च” भा सन 8२ ख° | द्यां डोष् । 

“चे दिराजुले 

“शहवर्ौं 

{ ३२८६ ) 

नवरी ललाटाच्ीं दोषजिह्धमजिद्धिकषाम्* भार वर 

२८६ ख० । राचसौनेदोक्तौ । 

खला० | त्रयचि शिवे। “बच्छ पूष्णे दन्तभिदे बाम 

नाय शिवाय च भा" च्माश्म० ८ अन ्िवस्तुतौ । 

तात्तर पु नतौखि अकारोकारमकारद्ध्पाखि च्चराणि 

वल्ल । प्रणवे “खाद्यं यत् नप्ररं अद्म लयौ यल 

प्रतिछिता । स गुदधोऽन्य िदृदेदो यसन वेद् स वेदवित्" 

नुः | न्ौण्यरच्षाखि वसां यत्न | मध्यानासके 

रछम्दोभेदे न° । ““विच्ण् सल चरे (खन्द्खा) लीज्ञो - 

काचुदजयत्” यजु° €।३१ । ^“विष्णुच्व्च्रेषाच्चर- 

लयात्मकेन खन्द्सा लन् भूरादौन् लोकान् उदज्ञवत्” 

जदृटौ०। विवर कके तन्त्रोक्ते ३मन्वनेरे तन्त्रसार भरि“ 

प्रयोगः । विद्यायां खी गौराः ङोष्। ५वलययुक्त- 

मात्र वि° । ˆतदेतत् लरयच्रं सत्यमिति सख ष्त्यक- 

मदर ॒त्रोव्येकमच्षरममित्ये कभमकच्चरः प्रयमोत्तमे अचरे 

ख्यः मध्यतोऽन्छतं नदेतदन्टतं सत्येन परिष्टहटौतं सत्य 

भयसेव भवति नेवंविदहांखमन्धतं हिनस्ति" शत. जा. 

१४।८।४१२। ६खटके लिका० | [रदशर ४० हेमच० । 

वङ्(ङ्क)ोट न) शिक्यभेदे रधौताञ्ने च नेदि०। 

ब्नाङ्ग न नीषि अङ्धान्ध्य । सौविष्टिकते हविषि (मध्य 

ज्वां हे श्तवाऽव्यन्बस्िम सरक्गेषः 

२।८।१।१८ । ^त्रतङ्खयद दोष्यो चदं दे धा छत्वावद्यति 

ब्रवृक्ख्रावें श्रोष्ेरथ रहरश्ययुशकलाववदृधा(तिः 1९ 

नङ्काव हिक यत् ब्रदुद्भय तवृसापनद्रव्य | 

खा कंचित् न घ 

अतर ना. 

बरङ्क ल लि" बिकोऽङ्गुद्यः प्रमाश्षद्ध तद्वितायद्वि इय षच् 

व्यम्ब 

तख सुकि अथ खमा० । १कङ्ःलिलियमिते "(इनरङ्कलं 

बदरङ्लं वा तब्मातिक्रान्तः यपद्यः' कात्या च्रौ* ६। 

२१।९* ।रतथाभगसखातान्वत च ्ियांटाप् खाच रोम- 

यच्चद्य बदिः । ˆ "तं खनन्त इवान्वोषस्तं नगुङ्कलेऽन्वभिन्द 

स्तस्मात् त्रयुङ्कलाजेदिः खात्तदु हापि पा्चिस्त्रव्ङ्कलामव 

सौ स्यखाध्वर्य अदिं चक्र"? शत० व्रा १।२।५।६} 

पाञ्च सोमयागस्यापि गदि भरवरङ्कनखातामसेव मेने भार 

त्यच््न न सना० द्वि° | कालाञ्जनरसाञ्जनपुष्माञ्जनद्पे 

भिलिते अञ्मनलेषे राजनि । 

तप्ख्ञल(लि) न° त्रयाखामञ्जलोनां समाहारः वा टचखम। 

श्समाद्ते ऋञ्जल्तिये"त्भिरञ्जखिभिः क्रोतः तद्धिता- 

दिगो तु तद्धितलुकि न टच। तुग््चलि इत्येवेति 

भेदः सि° कौ । 

तयधिष्ठान ४ बौखि मनोवाकथरीराथि ऋअधिषटानान्यदख्छ 

तिद्धखां जादादौ नाधिष्टानं वा &त]!जोवे ततृषुरुध 

पच्चे न° “तस्ये ह लिविधद्यापि तुवधिष्ठानख देिगः 

महः जासदा द्यस्य! तुयस्ाच्चयि कृूटस्वे चैतन्य न° ( 

तप्रध्वमा सी तिभिरध्वभिगेच्छति मम-ईतर | ` मद्गायाम् 

तिकारं । 

त्यनौक इ तोखि उष्णवभश्योताख्यानि अनीकानि रुणा 

अय | संवत्सुराभिमानिदेवभेदे"त्पाजख्धो छधमो विच 

स्प उत लः धा पुरुध प्रजावान् । बवनीकः प्यते भा 

नावानत्सरेतोधाषटष्रभः शश्तोनाम्" ° ९।५६।९। 

"लयरनोकस्त्रिभिरुष्णवषे शो ताख्य रनोकयु खर्पेतः भा 

र्हस्तवश्चरयाङ्क सेनाभदटेस्ली। 

तगखुतयोग ° त्याखां तिथिवारनच्ताखामक्टततल्ो 

योगः| तियिनच्चतृवारमेदानां योगमेदे । खच योगः 

च्यो०उक्ता यथा“नन्द्ा भौमाकंवारे चवण तभिषाद्रौन्य- 

चिल्रान्निमृलासर् मद्रा , समेता, शथिनि श्गुडते फल 

गयुगभाद्रबुग्म :। शोभया बै जया खान्छ गयुर ह रमेनद्रा- 

शियाम्याभिखिद्भि्जी3 रिक्ता च विश्वादितिवरूणविथा- 

ख्वासुराघामचाभिः । सौरे पूष्णा धनि्टाकरकमदलन्दच्च- 

बुक्ता यदि द्वाद योगं प्राज्धस्जनिपूरव' कततश्ुभकरं चा- 

स्टताख्व' सनीन्द्राः?' । 

ताम्बकं न“ सौषि छभ्बकानि नयनान्यद्ध, त्यां 

चोकान म्बकः पितेति वा, तन् वेदान ्वभ्बते 

यद्दायते वा अवि-न्ट् चोष्य पधः कंय 

सं्चावाजिति कः ततिषु चोकेषु काङेषु वा अम्बः 



` वयल 

शब्दो बेद्लच्चो यथेति वा, 
कयोऽकारोकारणकाराः च्यभ्बाः 

वाचका बा खख्यति वा, 

म्बनम् च्छम्बः 

शब्दाः प्रतिपादकाः 

कार्यानि ऋम्बकानि स्थानानि यष्धोति बा | थिते 

"'-जडोलतस््रवम्बकवौच्चणे न" सदश्वरस्तवरम्बक एव ना- 

परः" रुः { र्दुर्गायां सी “डोमद्धयांनलाच्लितवात् 

तुन्बकाखा खता नुषः'" देवीषएरा० | 

तग्म्बकसखु इ &त* टच समा. ¦ कुषेरे अमरः कुवेर- 
शब्द् तद तथात्वम् दश्म् | [क्यादिकं द्यस् । 

तरण ए लिदष्णएु्रे राजधिमेदे ले इष्ण्ब्टे ० वा- 

वयरुषि ति नोखि खरूषोखि रोचमानानि शश्वाश्ि 

ककुपष्टरपाचंस्यानानि यदध । रोचमानशुश्वषटला- 

दिनयबुक्तं गवादौ । ^“त्ररुषोखंा दथ गवां सहसत" 

ऋ° ८|४६।९२ । 
वि ५* षयनाखादमकः कालः अविः लिदोऽवयोऽख ) 

चटादशमासत्यस्कं पशौ । “त्रदुपि्ैयस्ि द पच्छन्द्ः" 

मन् लोकान् अवति खव-रच्णादिष 

श्त । बेददौ°|^तस्छौ लप्रविं रेरिहाणा"चट,२।५५।१४। 

नव्रविं सादं खंवत्सरवयस्को वत्सस्तर्विर्च्यते तत् 

परञ्ना्मादित्यम् नोन् लोकानवति स्वतेजसा ब्याप्रो- 

ज० १४।१० | 

तीति वा" भाग उक्तः रमौलोक्यव्यापके च| 
व्राब्द् न° समाग्िन्पा्ार। वषत“ तुपरवटं चरेहा नियकलो 

जटौ बह्महग्पो बतम्” महः। नुयोऽवद्ाबयोमानं यख 

तद्धितायदियुः चाहौयष्ञ् अआध्यङ्^्यादिं पार तद्य 

लक् । रति षवयस्क त्र | 

ब्राभौोति खनो बयधिकाञ्थीतिः शाक, तर सुयच्च कशौदिख् 

अमा" इन वा | ( तिराशौ) १त्परचिकाभथोतिसंख्यायां 

२तत्संख्वये च ! ततः पूरणे डट् । तुर्ौव तत्प्र 

वि" { दिवां ङोप् तमप् ¦ न्वयथोतितम ततृपूरणे 
, ति" वुप्रणोलवा बतं यताद्िड। तुव्रथौत तद्युतश्तादौ । 

त्रष्टक न° चद्ठतोक्ते जजनिक्तेपखस्यानमेरे | पञ्च॒ निक्षेप 

खानि भवन्ति। तद्यथा फलकं तपटकं चद्चवख्य €द्क- 
मटि.चका शिक्यञ्खं ति*घदर° । 

तयष्टन् ति तिथुखिताः अष्ट । ¶चतुर्ियतिसंख्यायां २तत्- 

खंरतयेये च ।  तद्रहवर्ौऽद्वर्णधां धम्म" रोदति षल्वरः"' 
अनुः | 

वाख नर तिकलः अद्यः कोषः वद्छ ख सभाः ।१निशेषे 

[ ३२९७] 

तौोखि थिव्यन्तरीचद्युचो- , 

नत 

लप 

राजनि" । “प्रयमत्रचखे द्ितोयलग्रक्ते इयाद्" कदी. 
पूजापद्तिः। 

तप्र ए तयाणामद्कां कमारः टच खमाहारद्िदुलषात् 

नाङ्कादेशः । ̀  खङ्धाह्ाः पसिः” पान्पुस्लम् | दनतये ) 
उत्तरपदहिगौ त॒ अङ्कटेथः तह्य दत्यादि ।५तदु 
न कोत्तयेत् नद्ध र्नो राहो तके “त्र 
प्रातस्त्वृह साय तद्रहमद्यादवाचितम् | तप्र परञ्च 

` नाश्गीयात् प्राजापत्यः चरन् द्विजः" मतुः | 
तग्दसखश्च इ तवहं चन्द्रदिनतवं सख्शति सखश-खण | 

£तिथित्यस्स्थिन्ये कसावनदिने त ₹स्यशिनि रदिनघ्ये च 
तश्हस्पु् इ* “णक दिनं यत् तिचितुयं च स्म गेत्तमाङ्ं न- 

योऽवमाख्यम् । रका तिधिस््रौखि दिनानि यत स्य गोत्त 
दाङ्च्तिदिनस्स. यन्तु" इत्यक्त सावनदिनतयस्यर्थिनि 
स्कन् तिथौ «नरहस्य,थं नाम यदेतदुक्त' तत प्रयतः 
कनिभिवि्ेयः । विवाहयाताश्युभषुदिक्मेःसर्वः न कायः 
तिदिनस्छ.ये ठ“ ज्यो. त° । किन् | तद्रहस्छश किच 
न्तत्वात् भणि पटान्ते च कूः | ततां "तिथिवाँर- 
तवे चेका तरहक सखदादृता" । “एकादशी इा- 
दशौ च रातिणेषे तयोदयो | तहष्यक तदद्धो रात 

खपोषना खा सदा तिथिः'' ख्टेनिः। [क्रतभेदे । 

त्प्रहोन इ तिभिर्टोभिः नि्टेन्तः ख! तिदिनसाध्यं 
तडैहिक तिश्डहा चेष्टा तस्यां भवंठण रेह्िकम् धनारि 

तवर हइपर्याप्रम्हिक' धनं यद्य । दिनव्रयनिवां हो चितधन- 

शालिनि । “तव हे्नको वापि भभेदशचल्लनिक एव वा"मनुः। 
तमाक्तायण ए. तचल युदाऽपत्यम् फञ रेष्रकारिगच्ये 

"हयाचायण नरराच्चायसेति निरदृणात्^'न वाभ्यां षदा- 
न्तभ्यां पूर्वौ ताभ्या नेच्"पा.खनोक्त" कार्य" न | मयचख 
रिश्पालहरारेयु न्यप्ये । लद विष्यो देशः रेषूका* 

भक्गल् । लग्राद्ायचभक्त तदोये विषमे | 

त्पायुष न^तवाखां वाल्ययौ वनस्वाविशायामायुषां समाङ्ारः 

बेदे अच समा । वाल्याद्यायुख्रये । «वायुं लमदम्नः 

कन्चपस्य तप्रायुषम्' रज् २।६२। । 
त्रपार्भय ए. त्यः चार्भेयाः ऋषयः यतु | तिप्रवरे श्गोगुभेरे 

अधेः यशब्द हण्दाम् ।, ऋषेरयम् ठक् आर्पेयः ऋषि- 
धमः लयः ार्गेया धमीयेषाम् । र्च्यन्धवधिरमकेष 
तेषाञ्च वथा ऋथिधमवस्व तथा समर्सिसं तन्वगोचिन्याम् 
यथा" दतच्चवपयम्नक एथ तिग्यं कपक्रुयारभे यदेषताना 

यागे नाधिकार इति प्रवादः । बदरा्णेयाख्तय क्षिः 



व्रां [ ३२९८] । वयां 

भमा अन्वत्वबधिरत्वमकल्वानि वेषां तै ऋरषीखां हि पर- 

द्रव्यदथेनेन तत्न रामोत्पत्तिखम्भायनया चक्लुनि- 

मोलनेनान्धत्वं, परनिन्द्ाश्रव्शङ्या श्रोतलनियदेय 

बधिरत्वः मिथ्याकथनशङ्या वाक्यसंयमनान्मौ क्यम्" । 

चपन्वादौनां कम्म्ानधिकारे हेत॒च्च ("मनुष्याणां वा खार- 

मासामय्यात्"४ “खङ्कहीनाच्नोत्नियषर्ट द्रवजंम्" कात्यार 
श्रौ १।६)५। नाभ्यां निद््पितः अनर ककंव्याख्या 

“अङ्गना च्रोलियपण्डश्द्रान् वजयित्वा भदुष्याया- 

सथिकारः क्मश्च भवति । मतुष्या पिये अङ्गना 

चङ्गन चचुरादिना हीना अन्वपङ्म्कवधिराद्यः 

अश्रोत्रिया अनघोतवेद्ाः र्ट नघ सकाः शद्रा 

नेतेषामधिक्ार दधेः । च्यारनतसानव्यांदिव्यत्रायतु- 

वेते न चैतेऽङ्होनाद्यो यथात कमारब्धेः कतु 

शक्र बन्ति तद्यथा न न्ख खाच्ावे्चण कतुं 

शक्रोति म॒क्ञ्च भन्त्रोद्धारणम्, पद्ग.च विष्णुक्रमस् । 

अधिरच प्रषश्रव्यम् खनधोतवेदोऽग्रोतिय इन्यु्ते 

खच [किमपि सन्त्रसाध्यः कतु" न शक्रोति धर्डो नएु- 

खकः तय्याष्यनधौतनेदत्ाददरव्यत्वाद् शुचिता नाचधि- 

कारः शद्रख चानधोतवेदत्वादनधिकारः। अखाज्यावे्तरणा- 

भिश्च विना. कमेखो वेगु्य भवत्येव । ननक्तम् 

वअशक्याङ्रद्हितकमानुढानादधिकारो भविषद्रतोति। 

च्लोच्यते । भवेदेव यदि आच्धमवेचचत इ्व्यादीन्यङ्ग- 

वाक्यानि खातन्त्य ख पुरुषः सम्बध्य रन् प्रघानवाक्य- 

ओेषत्वान्तषाम् । तदङ्म्युक्रन प्रधानवाक्येन तदङ्गयुक्तः 

ऋतः पुरूपेः सम्बध्यमानोऽसमर्यान् परिव्यज्चछ समथान् 

प्रतिज्ञायते तेनन्वद्च क्रतुरेबाविहिनो न त्वाज्छा- 

गेच्चग्यमेवाविितमितरद्च विह्ितभिति भन्तव्यस् | न च 

प्रधानवाक्यपिरोघः सवांधिकारानिच्चयात्. विशेष- 

भावाद्धि सवांधिकारः खात् स्ति च वि्येषः आारम्म 

खाम्यम् छतः समयेनानेवाधिकारः | यत् द प्रधान 

बाक्याविरोधो याउच्जोवं यजेतेत्यादौ तत्र॒ यथाशक्ति- 

प्रयोमादपि फलं भवति तदविरोषे व॒ र्वाद्भनयुक्त- 

कमा चुष्ानादेव फलम् । नल दारन्प्रसामथ्यां दित्यनेनेव 

मवादीनाभिवाखादीनामप्यधिकाराभावशिद्धः किमथ 

उनरङ्ग हेनादिव् मिद् म् छच्यते नियमाथेम् रएतेधा- 
मेवानधिङारो न निधनस्य तख चाधिकारो भवत्येव 

ग त्वारण्ड्रसामथ्याभावादनवधिकारः खतो निधरैनोऽपि 

कस्वथे' धनमजेनादिना सस्पाद्यावग्ड यजेतेति । रखव- 

मन्धादिरपि यद्योषधिशस्तरादिनान्त्वादिक्ं स्फोटयितु" 

शक्रोति तद्धाप्यधिक्षारो भवत्यव पूर्वमनङ्क्ीनल।व- 

स्यायामाष्िताग्निञ्धेत् पञ्चाद्रोगादिनाङ्गपेकल््े जाते 

काम्य प्वधविकारो न भवति निव्येष तु यथाशक्ति कुवे- 

न्नधिक्रियत एव आङ्गवेकनल्द सति अग्न्यापेयं न भव्ये व? 
लोख च्ापरयाखि यख । रेत्रिगोलोत्पन्न माधवः | 

` अनेदमभिधोयते तच्वबोधिन्याम् नवा व्न्दखान्वादि- 

परत्वकल्यनं त्रभ ष विख्ड्धम् 1 त्था “अङ्क हौनश्च 

तन्मां" ६।१।४१| जे* खम] ““खग्निहोलादिष् खवाङ््- 

नं प्रति सन्देहः किम् सावधिक्रियते, उत न इति। 

तत्वा्यधिकरणातिदेशः । अषमः इति लत्वा पूषैः पथः 

शक्त विद्यमानत्वात् छन्तरः। तदिदस अभिधीयते 

अङ्कदोनञ्चतद्मां | किंधमां श्टव्यधर्मा? अवन्मा०। 

“उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्” जे०६।१४२. “यख्य त 
खप्रतिसमाधेयमङ्गैकल्य त' प्रति विचारः किं अधि- 
क्रियते न, इति पूर्वाधिकरयेन अधिक्रियते इति प्राप्ने 

जमः न आ्धिक्रियते इति। कुतः १ शक्तभावात् 

न असौ केनचित् खपि प्रकारेण शक्रोति यष् म्, त्यात् 

तख ॒ आधिकारो न गम्यते । नलु यत् शक्रोति. तत्र 

चऋधिक्रियते इति चलुर्विकलो विना च्ाज्चावेचखेन, 
विना विष्ण क्रमेः पङ्कः,विना प्रौ बादिच्वष्येन च बधिरः, 
णतान् पदाथात् प्रति च्नुविकलादीनामनघ्विकारः दनि 
यदि दह्ितः प्रति निदिश्योत ततो विक्षलोऽ्यधिक्रियति 

कतम् प्रति। णएषाम् उपदेशः प्ररकरखाविथेषात् पुरुष 

च आख्यातेन अनभिधानात् इति उक्तमेतत् | “विधि- 
वी संकोगान्तरात् (३।४।१२) द्व्य । तेच्च विना 
विगुखं कमे प्रयुक्तमपि न फलं साधयेत् । तमात् तद्ध 

अनधिकारः” भा०। “खला यख स न खात्"जे०६।१।४१ 
“दशपूर्यमासयोः चयते, ““आर्भेयं श्योते कं टथोते 

दौ द्णोते लोन् दणोदे न चतरो णोति पञ्चाति 

द्योते इति । तत्र सन्देहः किम् अतवातंयख खधि- 

कारः चतन दृति कि प्राप्नम् । अनाषेःयोऽष्यधि 

क्रियते"दति कुतः अपथ्य दटयौते इति सामान्यवचनम् 

तमात् एकं वरिष्यतिद्ौ वा तद्ध द्थेयति कं 

इोते इति तथा प्रतिषेधति न चतुरो ख्णीतेष्ति। 

म हि परप्रश्च प्रतिषे धोऽवकदते । तात् अल दामे 

योऽप्यभिक्रियेत | 

ख्व प्राप्ते मृलःयोन न्राषेवः ख न खधिक्रियते | 



दुष 

कुतः १ ब्रौन् चौते इति विशेषवचनात् विधिच्च ख 

प्राप्रत्वात् | नक्त एकं टणोते इत्यपि विशेष्रडचनमस्ि | 

न इय् च्यते, विधायिक्लाया विभक्तं रभावात् । मु 

स्तुत्य; विधाखन्ते यथा. नोन् श्योतष्ति। उचते 

ल्रयाखामेव स्तुतिः शा लित्व विधाद्यति । एकं णोति 

दूत्यवयुल्यवादोऽयं ल्रयाश्वामेव, तलापि लि्वमेव च्रयते 

विधादठस् । रएवसम् रकवाक्योन विधानं भविष्ति 

दति । न चठ्रो इण्णौते न पञ्चातिद्रग्रौते इति. 

नित्यादुवादो भविषदरति। तसात् ब्राधयद्ध धिकारो 

नाज्यद्ध इति"शवन्भा०। न्यायमा चार्या माधवस्तु “कषि- 

ोलप्रवसतंकः कश्यपभरद्वाजादिश्वख सम्बन्ध चआाषष्यस्त 

दष्णीते उद्धारयति कश्यपगोल्रोऽङ्ं भरदाजगोनो$ह- 

निवि एषस् उपमन्य् वशिढमोलोऽहमिति दिगोनोद्खार- 

म् | व्याद्धिरसशाहसख्यभरदाजगामोऽहभिवि नि- 

` गोनोज्ञारणम्” | एच्च छवभाष्वरादियन्वन्, त्रा 

पेण्यशन्द्ख श्रन्यायपरत्वात् जात्यन्वारेः त्रान्तरे् 

अनधिकारख प्रतिपादनात् ्रवराषेःयशन्द्ख न चअन्धादि- 

परत्वमिति छधोभिर्भाव्यम् । 

व्या भिर् तिश्खः द्श्ितक्रपयोद्पा आखाशिरः अधिच्रपण- 

साघनभता यद । न्ने ठ घमेरे | “यदयमा परुषाः 

श्तजुदघंयन्य् त्रः । श्वश्वमेधख्य दानाः सोमा दव 

न्रा शिरः" ऋ ०५।२७।५ । 

व्माहण इस्त्ी तृभिः चश्च पादेराहन्ति आहन -अच् 

पूैषदात् ऽंन्नात्वात्* खत्वम् । विस्किरे पच्िभेदे ।“^चको- 

रकलविङ्कमय॒रक्रकरोपचक्रङ्क्, टार ङ्श तपल्कतित्तिरि- 

कुररवाह्कयवलप्रभ्टतयस्त्राहनाविन्किरालचवः शोत- 

मधुराः कथायादोषथ्मना च" इुश्ुतः 

व्र्ाहाव ए" रेकभेदे ननन. भवः वृज् । ब्रेयांहावक तले, 
तमाहिक निर वपरे भवः ठज_ । आाभेत्वात् लग्रा्चायेति 

निर्दे यादया व्वाभ्यां पूवे" न रेच । न्रवहभने ज्वरादौ । 

“रेकाह्िको इाह्िकञ्च त्राहहिकचचातथिकेतयादि खप- 

राजितास्नोतु । त्रहपर््वाप्न धनं चण ब्राहम् तद्- 

ख्धास्ति ठन् । बरहपथ्याप्नषनयुक्तो लि “कुचल ङ्म्भी- 
धराग्योवा वरप्राह्िकोऽश्वस्तनोऽपि वा"? यान्न । लोके व॒ 

. स्वाभ्यां पूवमेव त्रया हक इत्यं व बरद हभने वस्तुनि । 

लुग्रदय न° लिष्. खवनेष् उद्यो गतिर । बोमाख्ं 
द्रव्ये । 'लु्रदय' देवहित' बथा वः” ० ४।२७।२। 

तुप्रधन् १० लिभिः वबन्तथरद्ेनते ऋ वेभिभोऽय अनदः 

{ ३३९९ ] त्व 

हस । वसन्तादिद्पोधोयुक्तो वह्यर्पे टषमे | ५उत 

तुप्रधा एरुष प्रज्ञावान्” ऋ० १।५६।२। 
वुप(वप)षख न° न्रया्ासुषणानां समाहारः षो वां 

दोषैः | भिरित शुर्डो पिप्मलोभरि चलिके चमरः भर. 
तस्तु दीषमध्य पपा | 

तु प्रच न° निष्धणाद्डचां समाहारः अच खसा० । ऋकतये | 

“उदि चा बा॒ वारुयवा लुयरचेनावृदेवतेन वा" 

“अय लुप्रचं लपरेदवूदम्" भः । पे संप्रसारणे टच- 
भष्यन् | 

तेवर खली त्रीणि एतान्वख सिन्को, विष्, स्यानेष, एतः. 

कवरो यष्याः बनवग्माधवः। “वणौ दनुदात्तात्"पा डे 

तच्छ नच्च त्वम् । निष, स्थानेष, कव रायां छ्ियाम् | 
““तच््रोणौ शलली भवति लोड त्रः सा या ननेवषणै 
शललो सा त्रयः विद्यायै रूपं रोदः चरो नद्यो 
ख्पमग्निहहं ब्रह्मणो हित दव दयग्र ज्ञो हः चरो 
भवति” चतर ना २।६।४।५ । “नप्र खोति लिष, 

स्यानेष्, एतः श्चोतः वर्णो यथाः खा बरतरोखो" भा० | 

“अराय -दुन्ने न शलाटुग्लपसेन लपे खवा च शलल्या” 

च्ाश्चा० ब्टं १|१४|४ | त्रौग्ये वानि यखाः सेयं वोरो 

शलौ | एतः शुक्क इत्यः? नारा० 

त्व लि तन-विच् आअनच्च वः | भिन्नो अन्यायं 

सवेनामका्यं* स्वेनामगणे लकत्वसमसितनेति पटित्वा 

^त्वत्वे ति दावष्यदन्तौ खन्यपर्यायौ रक उदात्तोऽपरो- 

$द॒दान्त इल के । एकस्तान्त इत्यपरे" सि कौ उक्तः 

तान्तत्वमपि तञ्चै किप तुकि पमिति विवेकः ।' “चां 

त्वः पोषमास्ते शषष्वान् मायत्र' -त्वो गायति शकर 

रीष । जद्मात्वो वदति जातविद्यां यन्नख मारां 

विभिभमौत उत त्वः" चन १०।७१।११ त्वशब्द्ः 

सवेनामद्ु पठितः रकश्ब्द् प्यायः भाग्डक्लो क~ ` 

शब्दाय माघवः 1 “प्रजायै त्वौ यदथिच्च इन्दर !* | 
° ९०५४१] ““लद्धौ एकन्धै. प्रजाये" भा० | *डव 

तलः पश्यन्न ददश वाचछत तः श्टखन्न ष्टयोतयेनाम् । 
खतो त्वस्े तन्व" वि सस्र जावेव पत्य उशतो वाखा: 

च० १,।७१|४। “त्वशब्द् एकवाचो । एकः | उत- 

शन्दोऽप्य्ये | पश्यन्नपि मना पर्यांलोचयच्चपि वाचं 

न ददं द्भनफलाभावान्न पशयति। त्व एकः 

अटश्लच्नष्यनां वाचं न श्टणोति खवणफलाभावात् 

इत्यनेनाद्'नाविद्वानभिदितः | दतोवपादेन विदिव- 

८४१ 



तत्त { २४०० | 

अदा्थमाह् | त्वमा एक्खा अपि तन्वमाकौयं शरीरं 

वि सख्त, स्वयं वाग्विविध गमयति” भा. | चखा 

एद ऋचामर्यव्याख्याने ऋगवेद पह!दे साधवः त्वशब्द्ख 

अन्यायेतासभिप्रत्या ह, यथा^'त्वः अन्यः कञ्चिदथन्नानाय 

व्याकरणाद्यङ्गानि ट्छन्नपि मोमांसाराशित्यादेनां 

बदद्पां वाचं न सम्यक् श्टणोति'ः ऋत उभयाघता 

“विश्व सटशन्तीमभिद््पां विराज" परथगन्ति स्वे न त्वे 

पशरन््य नाम्"अथ० ८|६।६ । सवेनामत्वात् जसः सोभावः 

त्वककण्ड.र एणत्वचः कशड ̂  राति रा-क । त्रे हारा० | 

दक्च्लौरा स्रौ तचः वंशत्वचः चीरमस्तयस्याः खआकरत्ेन 

खच ।?वंशरो चनायां । रतनां गौरा० छेष राजनि°। 

“सिताजगन्धा त्वकच्तौरो विदारी विता समा” खचर 

त्वक्ङ्छद् ष* त्वगेव खदोऽख । चोरोषदके (चौरकचयुको) 

प्रसिद्धं इच्े रल्नमा° | 

त्वक्तरङ्गः पुखचस्तरङ्ग इव । करण्ड, पदाय पार०नि षण्, :| 

त्वक्पञ्चक न° त्वचां पञ्चकम् । ` न्बयोधोदम्बराशरत्यशि- 

रौषङ्ञच्पादपाः। प्ते चोरियो टचचास्त्षां तय्॑- 

पञ्चक भतस्'” इ क्त न्यसोधादिवलकले। केचित्त, 
शिरीषस्थाने वेतसं परे पारिशम् वदन्तीति ओधः “तलक्- 

पञ्चक छि ग्राहि व्रणशोथविसपजित् | 

प्रानजित् तिक्त कषायं लघु लेखनस्'' भावप्र । 

त्क्पत्र न° त्वमिव प्रमद्य | शगुड्त्वचि ( दारचिनि ) 

श्तेजपल्े च अमरभरतौ । “चन्द् नायुरूसख््यानि त्वक- 

विदन्भा- 

पत्राणां वनानि च” मा० शा०१७०अ- । रडिङ्पलदराम् 

स्त्रो गौरा. डप् अमरः | | 

तलकपाक पु त्वचः पाको यत्न । खकदटोघनिनित्ता 

दश चाटौ च व्यावयो जायन्दे" इत्य पक्रमे '^्वक पाकः 
शोखितावु दम्" इत्यादिना च तान् विभज्चमपित्तरक्तलतो 
त्ेयस्बकपाको ज्वरदा इवान्" छ्तोक्तो श्ूकदोषनिमित्ते 

व्याधिभेदे | 

त्वकपारुष्य न° त्वचः पारुष्य कठोरता । त्वचः कान्य 

«तम्य पू््छपाख्ि त्वक् पारुष्यमकम्मात् रोमद्भ :"छखुत :। 
त्वक् पुष्य नर त्वचः पुष्पमिव । रोमाञ्चो लिका० कना 

(डनी) ख्याते छेमच, । त्वचि एष्य यथाः गौरा० 
ङगेष् । शेकिलासे स्त्री जटा० खाय क | त्वक्पुष्यका 

किलास्ते लिका° | 

त्वत्त तनृकरखे भ्वारपरभसक्घ, सेट तर्त अत्व्तीत् । ८^त्व्टा 
खेभञ्ते इति नेरक्ताच्तिभेभं खात् ल्ततेवां खात्” 

त्वष्टो 

निरू ८।१२ क्तत्वात् तथा धातुरस्तीति गब्यते | 

"शप्रतच्चाणो अतिविच्वा मडहांडि"ऋ०१०।४४।१ | ५॥त्व- 

(च्ताणः प्रकरेण तन्कृबन्" भार । 

त्वच्चस् न त्वच्तेऽनेन त्वच्च-करयो अदन् । बले निष्ट, :। 

“सप्रविका तच्तखा च्छो दिव" 

«त्वत्तसा बलेन?” भा०। 

लन्नौयस् विचखःतशवेन त्वचिता दयन् दशो खोपः। दीप्र 

^“सर्त्वाच् तवन्लोयसा वयसा नाधमानम" चद० २।३२।१। 
«त्वच्तोयसा दोप्रन" भार । 

त्वक्सार ए° त्रच सारोऽख । वंशे चमरः । त्वगेव सारो - 
ऽख । रगुङ्त्व चि (द्ारचिनि) ख्याते दार्ये अञ्न ०। 

श्योखक्ते 8रन्बप्रधानवओे (तलताव 7) राजनि । 

च्छ १।।१००।१५ | 

“त्वक्साररन्धुपरिपूरलब्धगोतिः” माघः | ''रग्ड़ा-~ 

लात् पाण्ड सोपाकस्तकसारव्यव हारवान्'"मचुः । “ˆ शि 

नां अत्रभोख्खां गस्तराभावे च योजवेत् | त्वक 

खारादिचदुवेगः षे मेदा चै बुधिमान्" चश्च । 

त्वकारः उत्म्तिख्यानत्वे नः ख्यद्याः अच् । ५ वशंरोच- 

नायां स्तौ राजनि") [ङगष्। चुद्रचञ्च उक्ते राजनि । 

ल्वक्सारभेदिनो स्त्री त्वचः सारः भिनत्ति भिद््-खिनि 

त्वकूसुगन्ध ° तचिं फलत्वचि छगन्बोऽख। नारङ्ग 
जेव) मेदे भावप्र° | रएलवाल्काख्यगन्धटरव्ये स्त्रो 

शब्दायचि°। [त्वच शब्दार्थे चि ०। 

त्व कखवाहौ स्तो तवि खाद । (दारचिनि) ख्याते चङ् 

त्वग गतौ भ्वा° खक० पर° सेट् दैदित् । त्वङ्कति तद्गत 

तत्वङ्कः | 

त्वगङःर पुर त्वचः अडः र इव । रोमाञ्चे हारा 
त्वगात्तौरौ सनो तचः चाक्तोीरं खल्च्चीरं यस्याः गौरा. 

डोभ । वंशरोचनायाम् जटा। 

त्वग्गन्धं ए° त्वचि फलत्वचि गन्धोऽख्य | नामरङ्क राजनि 

त्वम्ज न° तचो जायते जन-ड। श्रोमखि रेर्धिरे च 

राजनि° | 

तवम्दोष एु* ल्वचं दूषयति दु-िच्-ण् । कोढठरोगे 

राजनि०' श्रयथ पण्ड्. रोगञ्च त्वगदो घमवि पाचितम्?” 

च्०।^“प्रिवः प्रजानामपि स त्वगदोभेण प्रदूषितः"भा० 

०१४८० ततः व्यस्यथ इनि तदुक्ते वि° (देवापिस्तु 

म्ातेञास्तगदोधो राजसत्तमः !” भाग्डर १४८अ०। 

त्वम्टोषापदा सन्नी लगदोषमपडन्ति कअपए+इन-ड । वाङ 

चरान् राजनि 

++ 



तच 

ल्बग्टोषारि ए ६व* । इल्िकनन्दे राजनि° त्वग दोभान्तो- 

ऽभ्यत्र | [ अत्वचौव् । तत्वाच । त्वक | 

त्वच संवरणे तु* पर० खक० सेट. । त्वचति अत्याचोत् 

तल्च्(चा) स्तौ त्वचप्रते संव्रियते देहोऽनवा त्वचति सं 

णोति वा देहम् त्वच-क्रिष् । 

(दारचिनि) रवलकठे दचभणि च मेदि" ।४स्पथेखा हके 
वाद्यं न्दरियमेदे सा च देइव्यापिनो तबिस्थिता खच्छया- 

वायोः सन्वांगरेनोतृपच्ना वाताधिष्ठाढदेवताका" वेदा° 

खा दश्यस् । तत्र ˆ "उद्भ, तस्छशेवद् द्रव्य गोचरः सोऽपि 

च त्वचः। प्ान्यच् द्धो योग्य इूपमतरापि कार 

श्यम् । दरव्याध्यक्त , तचो योगो मनसा च्ञानकारणम्" 

भाषा० चमन् शब्द् २६०२ ए° दश्यम् । 

चभेखि “^त्चं समेष्यां परिधाय रौरवोम्'' रुः 

श्युङत्वचि 

“चखाय्'षि त्वच निर्भिद्य प्राभञ्चनिरमोचयत्" भटः । 

“ल्वयुत्तरासक्कवतीमगोतिनोम्" कु षा०। वल कले“भृजत्व चः 

कञ्जरविन्द्, योया” कुमा० । गुड्लचि “ ^ल्वभेलापत्रके- 

स्तुच्येः विद्धगज्वि त्रिजातकम् "राजनि° । 

बा टाप् । तत्रार्थे न्द्रा तचापतस् । खक्तत्वच 

इलन्तत्वात् 

दूवोरगः'भा० शा० २५०अ०| ““स्रौवत्साडोऽरविन्द्ाच् 

ऊङ्घरोमा मड चः" हरिवं ०१७६९. अ* | . 

त्वच न° त्वच-अच। वले «त्वचनबेषितमस्थिपञ्जरम्” 

छञ््वलद्०। गुड़त्वचम् इत्यादि । प्रशस्ता त्वगस्य ऋच् । 

रलङपले न०। “त्वचं कषष्ण' कटुक खाद { तक्घञ्च 

खचकम् । पित्तलं कफवातन्न कर्ड मा चिनाथनस् 1 

दरस्तिरोगवाता्ेःकमिपोनसण्ुक्रहृदिति'"। . [लचयति । 

वच तच करोति सव्यपाेत्यादि.पाणखार्े-खिच नासधघातुः। 

त्वचस् नतवच-अचन् | त्वचि । त्वचसि हतम् यत् । ख. 

गिन्द्रियद्हिते “यच्छ' त्व चख ते वयम्” खथ २।३३।७। 

ल्चापत्र न लचा त्वक् पल्रमिवास्। (दारचिनि) लक्- 

पत्र चन्दायेचिम। 

त्व चिष्ठ . लि अतिशयेन त्वग्वान्, इन् मठणो लुकि न 

पद्ान्तकार्यम् । अनिशयत्वग् युक्त । यन् त्वचोयस् 

तत्रार्थे लि. च्ियां डोप । 

खचिसार ए* त्वचि सारोऽख इलन्तत्वात् ख सप्रम्यान 
क् । वये ख्मरः। [ जायाम् हारा° । 

ल्चिसुगन्धा सो चकि चगन्वाऽखयाः अलुक समा । चुर 

त्बख लिश्त्वचि हतं यत् मल्वात् न पदान्तकाथंस् | त्चि- 

` हिते । ̂ लचपर' इष्य सधूरनिपाकम्'' इन्ध" । 

{ ३४०१ ] त्रा 

त्वत् लि तन-किप् अशो वः ठक च। अन्यार्थे सदेनामा- 

यम् । तशद दृश्यम् । सवेनामत्वात् टेरकच् त्वकत् । 

दति बोध्यम्। [काशादिवादयर्य “त्वत्तः सर प्रवतते'" । 

त्वत्तस् अव्य*एजाधेढते : ु शरदः तसिक् त्वदादेथः । त्वत्स- 
ब्दोय लि तव द्द्म् त्यदादित्वेन टङ्कत्वात् ऋ त्वदादेशः। 

एकवचनाधडसियुद्मदथेषम्बख्िनि ।““पितस्वदौीयख मया- 

ऽपड्ारितः" रचः । 

त्वन्च गतौ म्वा परण सक सेट् | त्वञ्चति सत्वञ्चौत् । 

त्वत्वञ्च । उदित् | त्वद्धित्वा त्वह्ला |तवक्तः 

त्वन्च सङ्खोचे रुधा° पर° सक वेट । त्वनक्ति अलवा- 

ङ्ीत् मतान्तरे उदित् । क्रा वेट् । अन्यत्र सेट् । त्वक्तः। 

त्वहिध तरि तवेव विधा प्रकारो यख । त्वह्यदे । 

त्वम्पद लच्या्धं इ° तमिति प्द्ख लच्योऽथेः । कन्नानादि- 

व्यश्छ,पाष्य्.पश्हतिधारमभूति च्छलुपड्ितप्रत्यगानन्द्ष्ह्पे 

तरौयचैतन्ये । [जौवस्तु त्वम्मदाभिधः*वेद्ान्तप्र। 

लम्पद्बाचख विरत त्वभ्बदाभिषे ।““देहादिभिः परिच्छिन्नो 

ल्म्मदवाच्ाथे लि*व्म् शब्द् पये छन्नानादिन्य्िः एतदुपडि- 

ताद्छन्नत्वादिषिशि्टः चउेतन्यम् णएतददुपह्ितचतन्यञ्च । 

एतच्नयः . तप्रायःपिख्डवदेकत्वेनावभासमानः त्वस्यदवा- 

चद्रार्थो भवतिः? बेदान्तसा०। 

त्म्पदाभिध इ त्वम्पद्मभिधा यच्छ | त्वम्पदवाचर जोवे 

 “ञ्ालम्बनतया भावि योऽऋतप्र्यशब्दयोः । अनः- 

करणसम्तिन्नवोधः स त्वम्पदाभिधः”१द्य् त:| 

त्यत सी तया दन्तस् एषो») त्वया दत्ते इत्यर्ये “मन इन्द्र | 

त्वयताया इभे" ऋ०७।२०।२०] ८“त्वयताये इभे त्वया 

दन्ताय इप्रे अन्नाय" भा. अन्नाय अन्नः भोक् भित्यथेः 1 

त्वर कगे ज्वार आत्मर अकर सेट् । त्वरते अत्वरिष्ट। 

चटा० । णिच-त्वरयति । भिवत् त्वरा। जीत् तरितो- 

$स्ति । “गच्छावः सश्ितौ तत्न मभापि त्वरते मनः” 

रामा. परार ७८ स “वद्य वा लरते बुद्धिः" 
भा० स॒» १५५द्ञो° दूता हि त्वरयन्ति माम्" रामार 

बा० “खअतत्वरद् तान् योड्. म् भङ्धिः। 

त्वरा सन्नी लर-खडः ।१वेगे, र्खभोषटलाभाघः विलम्बासडन 
च “श्लौ तृचन्येन कतत्वरा खहमुवा 

दिया” रल्नावली । ` 

व्यावस्तेमाना 

त्वरायण ति* लरा अयनमख शत्वम् | त्वरासक्तं अमरः 

त्वरायस् त्वरथे कण्ड.ा° आक्तिगणः पर० अक° सेट् । 

त्वरायद्छति । 



लष 
त्वरि सनो त्वर-गेगे भावे ष्न् | तवरायां हेमचन्द्रकोषः | 

त्वरित न त्वर-क्त | एथोघ्रे | २तहति ति° । “"पधोऽनि- 

सल्ल स्वरित चस्चराः"माचः *न्त्वरितगतितव्रजयुवतिः" 

खन्दोम० | शदेदोभेदे स्त्री ““खधाभिधादखधः . त्वरितां 

तरितं फलदायिनोम्" इत्युपक्रमे तन््रखा° तद्कव्रानादिक- 

सक्त दृश्यम् । 

त्वरितकं ए त्वरितं कायति प्रकाशते जायते केक । 

जोदिभेदे ( सोरी ) कष्णतरी डीव्यादयुपक्रमे ““ल्रितक- 

कुक्. टा ण्डकेत्यादि'” चद । 
त्वरितगति स्तौ ^“लरितगतिश्च नजनगेः' ° स° उक्त 

दशाच्चरपादके वणेटृत्तमेरे | [ वचसि असरः । 

त्वरितोदित न° लरितषठदितम् | शीग्रोद्धारिते निरस्ते 

त्वलग एर जलग+षएषो* । जलसर्पे पारस्छारनि° । 

त्वष्ट ति" लक्च-तनूकरणो क्त । तनृशते तदटब्दायँ असरः 

ति ए ““सतृद्धाघातो निषादानां लदिस्ायोगेवखय च" 

मनूक्ते सङ्खोणेजातिभेरे । 

त्ष्टोमतौ खली वषा तदचुहोऽस्यस्याः मतुप षो* । 

त्वद्, रप होपेतायां च्तियाम् “श्त एरुषभिुनष्ट्पाणां 

पष्मरषद्रादीनः थरीरनिर्माता लटा नथा च न्नव - 
पस्यानप्र* श्रुयते “यावच्छो बै रेतसः सिक्तस्य त्वष्टा 

ष्टपराणि विकरोति तावच्छो वै तत् प्रजायते" तादश्ख 

त् रदुचहोषेता मा०। 

त्वष्ट ° सच्च । ““रकादृभस्तथा तष्टा दादशो 

विष्ण रुचगरतेः" भा० ख ६५ कर उक्त दाद्थादिय- 

मध्ये !अादिव्यभेदे । “निर्भिन्ने अक्िणौ तशा लोक-. 

। पाकोऽवित् विभोः । चक्तुषांथेन खपाणां प्रतिपत्ति 

` येतो खणाम्"भाग०२१६१४्ा०। उक्त स्तस्य नेत्रोपक्षार- 
कतया नेत्राचिषादत्वस् ।२दवशिल्सिमेटे अमर ः५विश्चकनां 

त्वष्टा च चक्राते द्यायुधं ब्ध" रिव ३१९ ° । 

“'च्ाह्वये विश्चकमांयमह' त्वटारमेव च” रामार 

जा० ९१ स० | “त्वष्टा तथेषोच््निःतविश्चकम्ब्ा?, इरिवं* 

२४१ ख० स्त्नादिष्, तयोर्भेदेन नि्थात् न परा 

यता। श तहूवबाके चिल्नानच्चतरे । | ४ खव्र्षरे 

लथक्ते वषसङ्करमेदे च | ५तचथक्तेरि लि. स्तयां 

खेप ।६पशुमदष्यादोनःं गभान्तःस्वरेतोङ्ूपविक्ारकारके 

देवभेदे ल्ोमतीन्द ष्यम् ॥ 

त्वषटुमत् विथल्ट,+खस्र्ये मतुप् । योय्ाधिष्ठाटदेवभेदयुत्तो 

` “(ल्टमनस्ता इपेभ^यञु*९७।२० “(व्वा रेतसानधि- 

{ ३४०२ | लिष 

षता तद्यड्िताः । मेशनार्थोपख् वीयथांधिष्टाता- 
पैचितोऽत तद्युताः” बेद्दी° । 

त्ाम्कामास्त्नो त्वौ कामयते कम-खिङः अण् चैदे हिती- 

यायाः न ल्क | त्वामभिषन्तयाम् | ^खम्ने | त्वांका- 

मया गिरा" ऋ° ८।११।७। लोके ठु त्वतकाम शेव । 
त्वाय लि लामातमन इच्छति क्यच् युद्मदस््रदारेगे कयाच्छ- 

न्द्सि" पा. उ। शआऋाल्मनः तवां मयसाने | “हता 
द्मे त्वायवः" ° १।३|४। 

तावत् लि वनैव दथेनमच्ध बुशमद्+दप प्रकरणे ““बुश्रद्- 

अद्धा उन्द्सि सदश्च उपसं्यानस्” उक्त; खाद्य 

ब त्वारेथः “घ्ना सवनाम्नः" पा० श्चा | त्वतृसदये 

“खा च त्वावान् व्मानाप्नःः" ० १।२०१४ | 

त्वावसु ० खं व्व्यांपकेाञख त्वादेयः बे षटषो, ओ 

त्या ब्याप्रे । लोके ठ त्वहः इत्येव । 

त्वाष्टौ खली इर्गायाम् । “ठव ठल्लै खतो धादल्तख ठो. 

निपातने। ख्टजत्यषा प्रजास्तुहौ त्वाहौ तेन -प्रकौ- 

तिता" देवीषु ४५ ° | 
लाद लिश्ल्व्छ देवता अख अण् । लष्, रेवताके राज्याद 

२चिनानकचन स्तन । त्ष: श्रादिचयमेदख कपल्यम् खण । 

शविश्वक्छ्पे ४दत्रादरे च | ''त्वाङ्स्य चि इश्रद्पसय गोना- 

माचक्रायः तो शोर्णांपरावकं' ऋ ०१०।८। €। विवस्वान ~ 

व्यमा पूषा ल्म सविता तथा" पक्रने विवस्दःदौनां 

सशमभिधाय । “ल् देत्यांभवत् भायां रोचना नाम 

कन्यका। न्निगेथस्तयोजंन्ने विश्वदपचच दीं वान् । 

तं वव्रिरे रगा: खक्लोय द्विषतामपि" भागर६१६अ 

१शकषा° इति विश्वद्योलत्तिकिया । टतुाचरोत्यत्तिकथा च 

"“इतपुन स्र तस्वश्टा जु ाजद्राय शते । इनद्रश्तो ! 

विवङ्गस्ठ मा चिरं जहि विदिषस्"* इत्युपक्रमे तड्त्- 

पत्तिङपवण्य ध्येनादता इमे लोकास्तमखा त्वाद्म्- 

सिना। स वदत् एति प्रोक्तः पापः परमदारुणः" 

भाग° ६1६ ऋण्डश्या | तवद्, : स्तरयपत्यम् खण ङे । 

संज्नानामनि ४ ख्यं पत्यां सो णन्द्रला० । ्ायाशन्द् 

२९८५ ए दशयरस् । ५चदररये त्का० । ईखामभेदे । 

“न्द्रो तुभ्यं प्राविशत् तं त्वा्रऽन्.वन् जन- 

न्यामेति वेतेः सामभिरजनयन्" पञ्चभोद्मव्रार । 

लिष दीप्तौ ष्वा० उभ० अक° अनिट् । त्विति ते । खत्वि- 

चत् अल्वि्चत | तित्वेष तिले । {त्वचो । "ओजस - 

दख तिलिषरे" ऋ० ८।६।५ । “इमचद्रन दजनाति 



त्वच्य {डे 

त्विष्व यत्” ऋ ५।१४।१२। “चऋभ्निरिष सन्टो ¦ 

त्िश्वतः सहस्व" ऋर° १०।८४।२ । 

त्िघ(घा) स्स विष् -सम्यनमावे किप् । दौप्नौ । ५निशोय- 

दीपाः सदसा हतत्विषः रनः 

परलोकस्य पगते प्रिविशुः}! ज्वलन" त्विषः कथमिनेत- 

हलन्त 

सूचिप्ाम्नि मतर 

रथा” ८'व्वयस्तिधरएलित्यबधारित' पुरः” माघः 

त्वात् वा टाप | तता्थे शब्द्रला° | 

मौ 
ष्य >) ५ 

विषामोग इ ६त° चलुरु सभा"। शे" हेच र्य 

इत्ते च) [ श्च च। 

दिषाम्पति इ. अनक सर) रर्ये अभर; २यकं-. 

[त्विषि ए* तिघ-इन् | किरख्ये हेमच । 

त्विषित ति लिड जाताख् तार० इनच | ज्वलिते) 

(अग्निरिव सन्यो त्विधितः" ऋ १०।८४।२ । 

त्वे षथ लि° तिष-अथच | दोपे ।““रस्येव त्वं षा दौष्ते 

= [खवः'' कर १।६१।११ यः” ऋ ० १|१४३।८ 

त्वेषस् ति त्विष-खसुन् | टीप्र “अदु त्वे षस्वरन्त सि~ 

त्व आव्य त्वचा ड ।१वियेषं, र्वितक्तै च शब्द् थेखि० | 

त्वोत तिर तया जतः. वेदे नि° |. त्वया रचिते द्र्य । 

“त्वो राखो न्यवता" छ० १।८।२ | लोके तु त्वद्रू इवेव 
त्सर कद्मगतौ म्बा० पर० संक, सेट. । त्रत व्वारीत्। 

“वद्धा खपन्नीं त्सरति यस्ः दिषसति जायतीम्*चअथ० : 

८।६।८ |“८यो हनं पाप्मा मायया त्वरति न नं सो- 

ऽभिभव ति" अत° व्रा ११।१।६।१२ । 

त्सर् ४० व्हर-उन् ! खड्गौ । ध्मा मां पटोन रपसा 

विदत् सरू" 

भा० वर ११२७. से° | 

चर०७।५०१ | “खड्गं च कनकत्सरुम्” 
ध््टड्ी तड ग चमा णस्ततो 

मयः प्रहारिणः । त्रुमागान् यथोदिटांशेरः सर्वा 

भलिष"” भा आर ५२४५. । 

व्सारुक द्र त्रौ तदङ्गे जिपृखः खाकर्षा० कन् सतः खार्ये 

` अच ¦ असिनुद्धनिषु्े | ५तथाऽतिपुरूषानन्यान् त्ारूकौ 

यभजाञभौ” भाग चार १३२-अ०। 

छयवदस्यम् इ बगरञ्ट' जववघनमव स्यणति स्पश किन् जव- 

वप्रत्रययक्तं लप्रसंयत्सरे सौरवषमेटे | ˆर्कस्मिनु रवि 

सौरवषदयावसानं चेत् । , त्रवृवदस्यमेवमेनं ` विलप्तयत्सर 

प्राह्छः यशाधरजतन््म् |-गुरूवघ्रयग्मवैतसमा गदितासा 

नन् भुप्रसंच्ञिता च्योतिचिदाभरखम् । 

इति बाचखलये तकारादिशब्टाशसङ्लनम् । 

११९६ बा० भाग 

४०३) 

यकारः तवरगौथहितोयवरखे व्यञ्चनउसं वियेषः अष्टो - 

ार्स्वानस् टन्तस्लं तद्नेद्ारये द्नमृखेन श 

जिह्धासषटस्पमेः अभ्यन्तर परयल्ः, खतरा श्च य्व सना । 
बाद्यप्रयतरासतु विवारश्ासाचोधानङहाप्रायव | अख। 

दाचकशब्ट्ा ब्ांभिषाने चक्ता यथा 

घस्तरिवासो महावन्वियं न्िग्राहो भयानकः | 

शिली शिरसिजी दनो भद्रक्षालौ शिरोञ्चयः। ठगो 
वबुद्धिधिकणां च दक्तिणाश(धिपोऽसरः { धेरद्ा भोगदा 
कोशो वाभजङ्कालशोऽनलः | नोल्जयिनौ शयु द्यः 

शर्न्द्रो विटरिकः!› | माटकान्यासे अस्य वामजञङ्कायां 

न्वासः । शअस्याधिषाटदेवोध्ये यद्धपं यथा ५“नोलवरा' 

विनयनं षडभुलां वरदां पराम् | पोतव्च्रपरोधानां 

खट् सिद्धिप्रदायिनीम् | णवं ध्यात्वा दकारन्तु नन््रन्न 

दशाः जपेत् | पञ्चुदेवमयं वः ` पञ्चप्राखमयं सद्¡ | 

तरुषादित्यशङ्काशं चकार प्रणमाम्यहसुः" अय 

स्वद््पं यथा “चकार चञ्चलापि ! कुरूडलो सोच्त- 

स्पिणौ | ल्िशक्तिषड्हितः वणं लिविन्द् सशि" वदः | 

पञ्चदेवमयं वये पञ्चप्रा्याक्ं सदा । तरुणादित्य 

शङ्का चज्ञारं प्रणमाम्यहम्” कामपेलुगन्त्रम् | का- 
व्यादौ अद्ध-प्रा्प्योगे गुङ्ग' फलम “वसतु जुडम्"" 

ह, रर टको क्तः! 

् ए" थड्-धवे"बा ड । षपते २भयत्रायके ° रेमङ्ले 
४भये -रच्तखे.-न° मेद् | [पाकि !* कास्रपेलुतम। 

धकार षुण्व+्लद्पे कार ! थद्वद्छपमे वथो ˆ चकारं चन्चला 

धव्वे चरणे भ्वा० परण सक रट् । धवेति अयीति | 

वथ .गद्गगोरसो भः पितरो नवग्वा यवासो ब्टगवः 

सौम्यासः” निषरट टता अतिः “यथवा कोऽ चरन्तस्तम - 

तिञ्चरतिकमाँं ` तत्प्रत्तिषेधः'" निरू ११८ | लोकेऽपि 

गतिच्छून्ये ( अथव इत्ति) प्र्सद्धिः 

ड षंटतो त° कु° परण सक" सेट_। 

शथोड । { करणे शब्दभेदे । ` 

त्कार ए घत् इन्यव्यक्तशन्दष्टो कारः । निषोवनत्धाधानु 

यथक यथ इत्यव्यक्तं शब्दात् निष्ठोवनन्यामाुकरब्णशब्द्ात् 

-चि-रुजोनुप्रयोगः यथकशोति । ̀  थथलत्यु वम्ङ्धि 

रध्वगजंनः' श्हक्तिकण्ेम्टतसम् । 

ुधूक्लत् खली धृधु पवयव्यक्तग्ट्' नो स्याम् सं-ना" 
धारे क्रिष । दोच्ाकायां परष्करुनिषर। 

यड ति ख्थड्धोत् । 

८५२ 



घौषि 

युव्व बधे भ्वा० पर. सक" शेट्। यूति अथृर्गेत् | दथ्ष ॥ 

ययै चव्य चे-ये इन्यव्यक्रण्दादश्रणशब्द्भदे संगोतदाभो०। 

शो(थ)डन न धङ्-भावे ट् कुटादित्वे $पि बा" गुणः । 

क 4 वस्तुतः थु ङनमिक्े व तन्ना साध् चष्टकल्छ 

दुमे थोड्नशब्द कल्पनं प्रालादिकषमेव । 

धोणेय लि" स्थणायां हितादि ठक् शषो* | 

॥ शष्टा्ये च ०। 

श्व खह्ितादौ 

इति वाचस्यत्ये धकारा दिशब्दार्थसद्लनम् । 

द् 

दकारः तव्गषैयटतोयवः व्यञ्जनवकेमेद्ः अयो. 
इारखश्यामं दन्तमखम् ।  दनघलेन स्ह जिङ्धा- 
सोषा छर्भनादख चज्ञा्त्वात् श्यर्धय्यतः | शखो- 

शारण्य. बाद्ाभयलय(: संवारनाद्षोधा ख्प्राण्च | सख 

वाचकचन्डा वणणीभिधागोत्ा वया | 

"दोऽदरौयोधातकि धौता दाता माः कल्लकरम् | 

दौनं श्चानद्च दानञ्च मक्किरावडनो चरा) ष्मणा 

योगिनो शदयःक्ुन्तडो बीभशुल फ? । कात्यायनो शिवा 

दौ पनङ्कनामा तिकथटको। खश्तिकः कुटिनाद््पः शष्णः 

श्याना जितेन्द्रियः धमेशदामदेवञ्च आभरेः सचश्चल7 । 

रिद्राषुरबेदो च दच्पाणच्छ्िरेखकः"चखाधिादटरेवता 

ध्यानादि यथ(“ध्यानमख दकारद् वच्छते ष्टण पाति | । 
चठभंलां पौतवं -नयवयौवनसंचितासन | अनेकरल्न- 

चटितहारलुपूरथोभिताम् एवं ध्यात्व देकारन्तु 

तच्छन्त्् दशश्ा जपेत् | ̀  विशक्तिषद्ितं टेवि ) विवि 

नट्.खड्ितं तथा | चासरादितच्वसंयुक्त दकार प्रणमा- 

म्बम्" वर्याङधारतन््म् । शष्छ खद्धपं यथां “दकार 

ष्टु चाबेङ्कि } -यतु्वर्गप्रदायकषम् | ` पञ्चध्वमयं वः 

पञ्चप्राणामयं खदा | लिशक्तिशद्ितं देवि. लिविन्द 

खह्ितं यद् । प्रात्ादितच्नशंशक्' खयं परमकुणछली | 

रकषिदयुद्धताकार टकर इदि भावयेत्“* कामेसु मन्वम् | 

ताष्यादौ शख प्रवोने गोच्व्द' फालम् | 

हद नः” इतत र, टर ञ्च; 

कद के श्या | 

टौ; सुरैर 

| ना टकान्ापेरख 

{ २४०४ दंश 

द् ए देष्- ञी दा-दाने टौ-खश्डने दा क ददू-दाने 

बा० ड वा। }पर्मेते र्द्ते श्टातरि च भेदि. } 

४कसन् नण टकाद्यरकोषः | दो-खण्डने सम्प भावे 

किष | ५खण्डने £स्चष्ये च श्लो मेदि* 

दाददोडदइददोदादादोदूददौददोः । इदृादं दददे इह - 

ददाददेददोऽदद्ःः माघः भङ्जिनाथवाख््यायामथं 

विभषा बोध्याः । खरशापावधिदः करख्लतोम्'' कुला 

रिग अदे समलट्ा नलदाः'' किरा०। “दादद्या- 

मदं विनान दलने तापष्य कोऽपि चमः" "द! 

बःयतिष्द्धि नेष्घराजगत्यः" नैषधम् ) हे अिदुष्िद 

वि्च्छने दाति! गो वरः एति वरशरशे च्छट्ः | 

डं १० दन्श-क्च भाषे चञ वा । (खा) प्रिद कोट- 
मेदे °सश्चदषन ( बरुणि ) दशने च मेद! भदोषे 
६ बभेचते च विश्वः करणो वड, अदन्त पु, डेसर 
“सवेश दं यमकं स्यावरञ्च एवगविधम्ˆ 1“ सलेदजा दं ग~ 

मशकं यूकामच्तिकमत्कणस्'" मन: । ^" यनेद् श~ 

निवारयेख" रघुः । गौरा ङीष् शुद्रोदंथः स्वल्पारये 

ङोप् वा) ८चुद्रदंगे (मशक) मेदे खी अभरः। 

दशक ९, दन्ध-ण्षूल। (डा) चिक्राभेदे कारा०।. 
, रदेशनकर्तं {रि न°, 

दशन न दनृश-मावे ल्युट । (कामदान्) (छनक्ान) 

श्दन्तादिना खण्डने ।^ दाच्च टंगनैः कान्न' दासौकवैन्ति 

योख्तिः" सा ट्" रवभ्सं खि न° ) “टदुष््मडत। त॒ 

न विमोच्छ्ामि टंशमम्'' ° क०्५७ अः .१ 

दशनाभिनौ खलो दंशं नाशयति नाखि-चिभि- प् । 
तैलकौटभेडे राजनि । 

दंशभौर ० दंशात् भोः । मड्डिषे हेमय" । 

दशमूल ५- दंश्टते कलख्ि चज रथ भलमद्य | शिमौ 

(खजिमा) राजनि ¦ 
द्भित वि° दंशः उमे चंजातोऽख तार° इलच । !शतलच्चा डे 

तवमे “कद्यं यत् च शौव्ख्यो भाखन्ति 

दंशिताः। तैश प्रज्वरन्तो सहि शष्ट तद्र लमम्” भार 
वि* ६२ ख "नाखि च शिराञनकं दामानि चि 

तानि चः? इरिवं ५७५४ को. । 

देशक लि° दनृथ बा अक्र । दशमी । “तण््ाद् क्ञीषाः 
दन्द का दकाः" सेश्ति* जीर १।७।८्]२ | 

दषा खो ददन् गोराडष भातानङ्षन्डश्ध पाटाव् 
षिश्वाठ् डोणोऽनत्यत्वीत दाप , एस शदनगेदे । दन्त- 



दसि 

पडःक्रिदयप्रान्ते चत्वारो टन्मेद्ा दका षति प्रसिद्धिः) | 

दियणाञ्जवदन्तावडिरि्ेकेन्दाकरादानि चने ख्खानि" 

गोता | “दकाया धर्शन दितिद्धःभीधः ष्टे रो- 

दौ" खा" द० | “दंकामयूखेः भङ्ङानि कुवन्) रतः 

दंङामख विष ए टाया नखे च विषं यद्य । 

माच्छींरादौ याड चुख्ुतः। 

^“ द्िनिश्वासं दंकानखमल्मपुरोषशुक्रङालाततेवसस- 

सन्द्'थ विश्न तयुडास्विपि््कभवानो(त* विषस्वानो- 

पक्रने -भाजौर वानर न्करमर्छकपाकमतृद्धगोधा- 

न्ब कप्चलाकम्डहगोधिकाचदुष्पाद्ोटाखधाग्ये ददा 

मख्विषः" 

दष्राल लि" दंङ्गा+न्ययें चक्षार रु | दद्यु “वूणकेधो 

छ रित्श्कश्दे पशौ ट एटागनः” करिषवं* ४७ अ* | 

ं्ाविष ए* दंकएयां विज्नद्ध । भने कपेः “भौमास्तु 

दक्ाविषाः” चलः २ खूतामेदे खी | गणा इतः 
“विधन्त जालानखलूमददारकःएरौमेरथ चेन्दवे । 

, इप्रय्ारं विद्यन्त बतालद्स्मनभ्यःवरदोख दुङ्गम् | 
सकख्छन्ोढं स्थिरमलपर्खं चाखातत् गन्ट्सलं रदन्ति | 

शोफड़ शण चं एल) निका द धूमायनं चेव नश्धायद्ये। 

दयन्त मले ख षडन्णमध्य" सर्गपथ्यं कणवेहि दीषंम् । 
दंद्ाभिश्द कटिनं,विवृ्ं जानीहि द्रं खिरभण्डल "| 

खादाविबादयोग्डस | [बषादग्येऽष्यन 

दश्ट्ास्त्र एको दुङ्गारनिशाख । वराहे शन्हरषेयिन । दा 

ददिका छी दंक्घा जा » कापि हस्ते खत एच्वम् । 
दाद्धिकाय दट्राब्टराये रद ननोच्चाः ग उत्) 

दंक्षदुक्ते नि"! 
देष्टिन् ४ दका अतपच ब्रीद्या० इनि ; कः अमर" 

बभे अन्दर्० + पेदद्युक्ः निग "ठंदिनिः उहङ्किभिर्वापि 
` इता श्ये च ग्रे" चु, स^ रूम्निडु* । 

दंत खी च"दनृ-भ)३ इच् \ } नर खि निषकञं दंथस् 
षति शञ्ख्ध क्ेपयेयतोक्त खवाधेत्वमू | ^तय करणा | 

तश्च वद रनानिः" चू 1१9६ । “दं भृनानिः कर्मभिः” 
भा० “अक्तौ वदद दुगा» र" १।२२।२। 

दश्चख न" दनृक-अ्हु । कम्बरखि न्व्ण्ट्;; "चाशतम- 

मणि ददः" कार ३२१६ } ̂ लव्ध यो बलिन्गे चष्ड 

द् शा" १५१०८ । ““दंपमा कच्छं वा" मार ।*दलोषा- 

शिक टंकोभिः तजर १९।७६ । 

दत ३» दन् च-पन् । उक्णि | शठुद्धाय मदद्धद्य् दं 
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खथ" छ, १९५१२८१ | “दषवः श्नाखि" भार ^'द्- 

खयः कमांखि टंषवल्ये नानि" निङ्क्ते ४।२५ । 

दंसिष्ठ वि" दनुष-द्न् दंखदिता चनिशयेन कः इन् 
दस्यो शुक्ति खिद्छोपः। !न्यन्कमेकतरि। “दला 

रंसिंडा रथ्या रथोतमः" ऋ० ९। १८२।२। ^ट्सिठा खति- 

शयितकमीको" भः, यौखथाने अध् । र्दर्थगोयतने 

श्खतिषयेन शन्, हिंसक्ञे च । `यिनाद्दिषठ ! शवने"" 

ऋ०८।२४।२५। ड ददिष ! दभेनीयतम ! यदा शत् यां 

पवितः |" भा० | श्वत वये: दंसेवां घातोद्धपं एषो 

द्क् न° उद्क+षएषो. देष्-षोपे कतः सत्तायां कन् वा| 

जके विंका° द्कोद्रम् । दकागंलम् । 

दकोद्र न टक लर्स्फोतहृद्र यत्र । स्तोके 

अखोद्रापरनामके उद्ररोगमेदे. यथा “बः द्धोडपोतो- 

-$ग्यदुवासितो वा वान्तो विरिक्कोऽण्य वा निक्दः। 

पिबेच्छलं थोतदनाशु तद्ध ्तातांङि इष्यन्ति छि तहु 

हानि | ्डोपर्परिष्वथ दापि तेष दशोद्रं पज॑वद् - 

म्य्पेति। द्िग्वः मडदृस्परि्टत्तवाभि म्डयोचतं 

पू्लिवाभ्वुा च । यथा इतिः शुभ्यति,कभ्यते च न्दा 

यते चपि दशोद्र' तक् | ^नामेरधचदरक्ुटे शेवन्य 

बामप्राञच" दकोदरे” “भेष्याः दिरा बह्धग्विा भलडद्धि- 

दंशोदरम्" भख । 
दच्च श्डौ भोका च श्वा° अकष यक" शट् ¦ दचते चद 

शिर) द्द । दच्ठः । ^“त्वभिनो गर्ताडमाङि दश्वसे" 

ऋ° २।।।१११ 

दृत इन्र (गतो बधे च) ष्वा खाद सकर शट् ।दच्ते ` 

श्यद्कि्ट ददथे। भित् तत्करसामथ्येात् अदुपधाया 
पि दी विशि श्द्ःखि आदचि अखि 

दशं द्वम् दारू द्चभिचि पं धित भापेश्च। दन्ता। 

दच्च ० दच्च-कर्तरि च् ताजच्दे दशसंहितक््रि 

श्चनिभंदे शथिवहषमे १उशभेदे ५खम्नौ च विद्वः । 

भङेश्वरे षड्द्रत्रार ¦ बह्मणो दूचिष्ाङ्कुठ्लाते ऽपरा 

पतिभेदे। त्चव्ररे प्बेष क्चव्येच शभोपर्छितेष 

द्य णव न्रावरःक्वं* अ वमर्वे प्टौ लि" चेद" | 
“दचश्जायताकुटादृद्शिषद्कगवान् ऋषिः | न~ 

षः एथयवोपाड ! गान्ताश्ा इमा तपाः। वाबादज्ा- 

बचाकृलाद्गाययी ठ्य सङ्ाक्षनः । तद्धा पद्ाशतं उश्वाः 

मं पवाथनयन् जिः । ता! सवाच्छमददाश्चयः कण्याः 

कमललोचनाः | एतिका; आवा पए्यानाङ बहपुन्ः प्रजाः 
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पतिः" भा" खा. ६६ च तब पत्रनाशङ्था दच्तठत 

शब्द श्यम् इरिवभे ऋ. ठ तख प्रा चेतसत्वशक्त यथा 

“उपगस्वाज्रवीदेतानय सोमः प्र्पतौब } कोपं | 

यच्छत रालानः ! सवे प्राचीनवट्हिषः} | एचच्न्या 

च्वौ चास्ये तासभश्निमाद्तौ | रमृता च कन्ययं 

ष्वाणां वरवस्विनी | भविष्य" जानता वत्व ता 

गर्भ वे भया | सारिभा नाभ कन्येयं दच्चाथाभिति 

नि्भिढा | भा्यावोरखु महाभागा सोमवंशविवद्धंनो। 

अ्नाकं तेजसोऽङ्केन भम चाद्ध'न तेजः | चखअाइत्- 

पत्ते एलो दश्चो नाम प्रजापतिः | ख द्मां दग्धभ्- 

विष्ठां ुश्रत्तेडोमयेन वे। कन्निदाऽग्निसमो भृत्वा 

प्रजाः संवर्धयिष्यति | ततः शोद्ध वचनाच्जग्टङ्धन्ते 

प्रचेतसः संहृत्य कोपं इततेभ्यः पलं धरलंख मारिषाम् | 

मारिषायां ततस्ते तु मनसा गभेमाद्धूः। दशभ्यस्तु प्रचेः 

ष 

दं 

२६।४ ।९दचिखभागे'“दाभत्ते नानक्ौ यद्ध दच्चभाने च 

उच्छः | भाद्तिः पुरतो यद्य '"राभक्वचम् । {नवष्णौ 

“उखः खंवतृसरो दच्चःः"पिच्श् खर |“लगद्.पेण वद्धंना- 

नत्वात् शर्कलांखि चिप्र करोतोति बा द्चः* भा. 

तल गले “"दच्मिशटमघुवाचरसारस्" “डपवनपनानु- 

पातदद्ेः" माचः "रनदुन्वे ष्दच्वाखां दिषामामिषतां 

ययौ” रषः । “मेते ख्िते दोग्धरि दोदचे'" कुमा० | 

दण. हिसे करणे घञ् । १।बले निष्ट् : । 
“ब दाष दच्चपतिब्भ्व” ° १।६५।६ । दच्चायां 
बक्ानास् मध्ये यदतिथयितं बलं तद्याधिपतिः'' 
भा०। रवयः न “खं दृ्ेदचपिते सीद् देवा- 

नाम्" यल. १४।९। “सदेः वीयः सामये 

सह, दक्तथन्टोऽत्रं बोयां्धः । दचपिता दथ" दीय 
पातौति पालयिता" बेददौ° । 

लोम्धो सारिभायां प्रजापतिः! दचोजन्नो महातेलाः | दश्कन्धा स्त्री ६त°) दचध ताञ्च ताञ्च षिः | यथा 
सोमव्यायेन भारत ! | एनरारत्माद्यामाष सोमवंविब- 

डंनान् | अचरांच्च चरांचोव द्िपदेऽय चदष्मपदः। 

स खटा मनसा ददः पञ्चाद्यद्टजत् स्त्रियः ददौ ख 

टथं धर्माय कष्टाय लयोदय । चिषटाः सोमाव रान्ने- 

ऽथ नश्चैबाख्या ददौ प्यः । वाद्ध देवाः खगा गावो 

नागा दितिज्ञदानवःः । गन्धवापसरस्व जच्भिरेऽन्याच 

जातयः । ततः प्रष्टति राजेन्द्र! प्रजा सेथनसन्पाः । 

खकादृशेनात् सख्यात् पूर्वे षां प्रोच्यते प्रज्ञा" 

खनयोर्बिरोधमाश्ङ्य कल्छमेदादविरोधः भ्या 

तन्नेव सभातो यथा 

जनमेजय उवाच । देवानां द्ानवानाञ्च गन्धर्वरमः 

रचसाम् | सन्धवः कथितः पञ दचध च महाव्नः।. 

छचुकादु जद्धणो जातो दकः प्रोक्तस्तयाऽनघः) 

वामाङ्कान्तथाः देव तख -पनो व्यजायत | क्थंप्राचे 

तखत्व स पुनरे मद्ावपाः | एतन्् संशयं विप्र) 

सस्यमाख्यात॒महखि । दो हिनिदंव सोमस्य कथं श्रशुर- 
ताङ्कतः'? वैशस्प्रायन उवाच ।५उत्मन्तिख निरोध नित्यौ 

भतेष पाव ! | ऋष्यो ऽत्र न खह्यन्ति -विदांसश्चौव 

ये जनाः । युगे युगे भवन्त्येते खै द्कच्ादयो पाः । 

मवृद्धषु* ५ अर । 

(ततस्स विनरषठ प्रष्टि कन्याः प्रजापतिः| ॐ 

` र्यां जनयामास टचः प्राचेतसस्तथा । प्रादात् सदश्च 

धर्माय कशपाय लयोद्श | सप्रविंशति बोमाय चतस 

$रि्टनेमभे | ह च ग्टयुएलाय इं कषाश्वाय धीमते । 

चवाङ्किरसे तदत्तासान्नामानि विस्तरात्“ । “तांचव 

नष्टान् विन्नाय एनान् दचः प्रजापतिः| षि ` ततो- 

श्जव् कन्यां वेरिश्याभिति नः खतम् | ताखद्? प्रबि- 

लयाह भा्यावै' कशगपः परभुः । चोभो धने रव्य | 
तथैवार्यं भहभैयः। ददौ खः दथ: धर्माय ` कथदरुपाय 

ब्रयोदश । प्रविशति सोमाय चतलोऽररिट्नेनिने। दे 

चेव ब्पुलाय द चेशराङ्किरषे तथा । दे लथाश्नाय बि- 
ड्पे तासां नानाति ने ष्टु" हरिव ९ अ° | रसनोना- ` 

श्रयं भवपत्यां दगा वाद्ख तत् कवौ“ सानर्वों टचः 

उपयेमे दाजात्जः) तां -खसव्नं इदितः बोडष्ाग- 

लोचनाः । लयोद्याऽदादमय तधेकामम्नये विभुः । 

पिद्भ्य एकां बुक्तभ्यो भवायेकां भवच्छिदे" भाग ४।१। 

““चखयापमानेन पितः प्रय॒क्घा दच्च अन्या भवपूपल्ो 1 

खनी सतो योगविद्धदटेहा कमा° दचचनादयोऽ्यल । ` 
छनद्ैव निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न सहापि ! च्छट कानि- | द्च्क्रतु ए० ६० । दजप्रजापति्ते निरोश्चरभागे यन्न 

क) ¢ । 

ट परमप्येषां पूवे नासोच्जन।धिप ¡ | तष एब गरोयोऽभव् 

प्रनावच्व कारणम्" ₹इरिः* २अ० । €अौ्ो नरएबनटप- 
मेदे “पवि; कमि चदत्वासैशोनरात्रजाः''माग०६। 

मेरे । वद्यन्नक्षथः काशो* ८७. अ यथा 

"अहं यिन यं जे यश्नषाहाव्यकातिष्वः । भवन्, 
यच्नसम्भा रानानवन्त्, त्वर{न्विताः | शवे तद्रोप्रघो गता 
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चक्र चक्रिणमच्य् तम् । सहाक्रदपरे्ारं यन्नपरुष- 

मेव च । नखलत्विजोऽभञन् सरवे कषयो ब्रह्मवादिनः । 

प्राक्त तत ख दच्तख च महाध्वरः | दूरादेव 
निकायाञ्च तच्जिन् दचमडाध्वरे। अनौश्वरान्ततो 

मेधा व्याजं छत्व च्टह ययौ । दधौ चिर सत्यं सवा- 

स्त लोक्यवासिनः । द्यन्त समेयातान् सतोश्वरविव 

जिनान् । प्राप्नसन्मानसम्भारान् वासोऽलङ्क तिपूतैकम्"” 

इव्य॒पक्रमे तत्र दधोचिना लह दल्त उक्ति प्लुक्तो यथा 

“तं विदन्ति वशिडाद्यास्तवा त्वि ज्य' मजन्तिये | एको 

दरो न दवितीयः संविदानाखपीति | भ्रावत्तैन्तघयो- 

ऽन्यो$पि गौरवात्तव च क्रतौ । यदिन ब्ाह्धयख्धोकं 

श्रटणोधि वश्दनं हितम् । तदा क्रतुफलाधीश' विश्वेशं 

तं समाह्धय । विना तेन क्रहरसौ कतोऽष्य्लत णव हि। 

सति तख्जिन् भट्ारेवे विच्रकमैकसाकिखि। तवापि 

चेषां स्वेषां फलिष्यति मनोरथः । यया जडानि बवी- 

जानि न फलन्ति खयं. तथा । जडानि सैकमांखिन 

फलन्तीश्वरं विना । अहीना यथा वाणो धमैद्धीना 

यथा तनः । पतिद्ौना यथा नारौ स्िवह्ौीना तया 

क्रिया । गङ्गाहीना वथा देशाः परल द्ीना यथा ष्टाः 

दानद्धीना यथा सस्तु शिबहौना तथा क्रिया | मन्त 

चीनं यचा राज्य इतिदह्धीना यया दिजाः । योघाहोनं 

यचा सौख्य" शप्ह्ीना तथा क्रिया ¡ द््भ्टोना यथा 

सन्ध्या तिलहीनं व॒ तपेखम् । हविरहीनो यथा डोमः 

शिकदह्धोना तथा क्रिया। दल दधीचिनाख्यातं जखाड 

वचनं न तत् । दो दचोऽपि तत्रौव शम्भोमांयावि- 

मोहितः | प्रोवाच चम्टशं क्रद्ः का चिन्ता तव 

मे क्रतोः । क्तखख्यानि सवांखि यानि कनखि 

सर्वशः} तानि सिध्यन्ति नियतं ययार्धक्रणादिष 

च्ययधा्यविधानेन ` सिजेव कर्मापि नेशितः। 

स्वकमसिद्धये वाध सवं एव हि चेश्वरः । ईश्वरः 

क्था सावो यत् त्वयापोति भाषितम् । तत्तथास्तु परः 

खाक्छौ ना्े' दाच्च कुत्रचित् । लड्ानि सवैकषरमाशि ल 

फलन्तीश्वरः षिन । यदुक्त' भवता. तल्ा्यदो इष्टान्तया- 

ग्यहस् । जाम्ययि च वीजानि कालं संप्राप्य चात्सन(। 

यङ रयन्ति कालाच्च एष्यन्ति च फखन्ति च । विना- 

ऽपी वथा कमे खयं काले कलत्यो । किमौश्वरेख ते - 

` नान मद्धाऽगङ्गतथत्ति ना । दधौचिरुवाच । यथा्थैकर- 
खात् सिञसपि कायं कदाचन । ईशवरप्रातिक्रदयाच्च 

सिद्धमेवाशु नश्यति । शश्रेच्छाबलात् कम ठतमभ्यविधा- 

नतः | संसिध्ये त्टधोनाच कथं सवे इ्ेश्वराः। खामा- 

न्यसा शिवञ्च शः सवधां सवेकमण्णाम् । खाचतौो भेदब- 

न्द्न्विः फल प्रतिभरपि! ` भृजलादिसूपेय विद 

ष्याद् रोदयम् । यत् त्वयोक्तः बिनाोशं काले कमं फलेद् 

स्तयम् । स णव कालो भगान् सवक्षत्तौ महेशिता | 

न्यञ्च भवता पोकः यदेकं तच्यमेव तत् । किमोच्वरेश 

तेनान मह्ामङ्लभन्तिना | ये महान्तो भवन्त्व ये 

च नङ्भलमत्यः। ईैश्वराख्या च ये सन्ति किन्तेरत्र 

तवान्तिके! खन्तरादच्रङ्धेति प्रत्यन्तरयति दिजे। 

दधौचौ चुङ्घपेऽ्यन' दच्तो गर्भ हतच्िया | व्यादिश 

समी पस्याना लोक्य परितस्तिति | बाद्भाणाप्रसदं चाः 

परिद्ररयताशु वै। अरग्राटध्वरण्रेषादनाद्टात्मनाऽऽग- 

तम् । स्ट दधीचिरःकख्यं प्रोवाच प्रहसच्धद | क मां 

दररयक्चे म् ! दररोमृतो भवानपि । स्वेभ्यो मद्गलभ्यद्च 

सवैरेभिः ससं भूवम् | अकाण्ड क्रोधजो दरडस्दव 

सिं पतिष्यति । भदेशितस्तिजगतएरीशास्तुः प्रजा- 

प्ते! । इय् छा निजेगाभाश्ु यज्नवाटात् ततो दिजः। 

तक्िन्नियीति निर्यातो दषा वाश्चयवनो महान् । उन्तह् 

छषभन्य् च चट चोलोदालकावपि | माण्डव्यो वाभदेवञ्च 

गालवो गरगगगौतभौ । शिवतन्छविट्ोऽन्येऽपि दन्त 

यत्ताहिनिर्थयुः* | दश्वयक्तादमोऽध्व । दच्वाः कभ 

खाः क्रतवः संकल्सायेषास् । रचचतुरादोन्दरियकछपेष 

पराखेषु “बे देवा भनोजाता मनोयुजो दच्करत- 

वस्त नोऽवन्तु यज्०४ ११ “ये रेवा दशाः दी- 

व्यनि द्योतन्ते शति देवा्चत रादौन्द्रिय्छपाः प्राणाः | 

८ बनने वै प्राणाः वागेवाभ्निः प्राणोदानौ ` भिलाव- ५ 

रखुणौ चन्ुरादित्वः चातर विश्वो देवा इति! शत 

तार २।२।२।१२ लू क्ताः । ` किन्धूताः मनोजाताः 
ट॒र्भनचवणादीच्छाद््पान्कनस उत्पनाः स्च्छोोत्प्ती 

तेषां प्रवसमानत्वात् } तथा मनोयुजः खपादिद्ेन- 

कालेऽपि मनडा युक्ता एव ठन्तंन्ते अन्यलनख्कखय द्पा- 

प्रतिभासाभावात् । यद्वा ख्नावस्वायां मनसा युच्छन्ते 

ते सनो युजः | तथा दक्षक्रतवः दन्ताः कुशलाः क्रतवः 

खंकत्याः येषांते सड्द्विताथेङारिथ शत्यः ते देगा 

नोऽ्ानवन्तु यज्ञाचानविघ्नपरिद्ारेख पालयन्तु तेभ्यः 

प्राणद््पेभ्यः साहा ट् चौरं तमस्तु गेददीर 1 

दचक्रतुध्व सिन् एः दचक्रठः ध्वसयति ध्वनृख-णिच- 
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स्विनि | ¶ महादेवे तदशावभूते र्वोरसद्रो च तत्कथा 

क्रतध्व सिन् यन्द २२८५ इ. दश्यम्। 

दस्षजा स्तनो दच्वात् जावते जन--ड } सतोद््पायां १ दचक्- 

न्सायां म्ेरकलन्र दुयांवाम् रेअश्िच्यादौ च । दचजा- 

तादयोऽयलर | 

द्खजापति पु &त [ शशिवे चन्द्र च हेभच" | 

इच्तनया शो ६त° | दच्चपजा पते हितिरि ?अशिन्यादौ 
श्दर्गायाम् । शवेदिद्पायां भमो च |*खअदितिद्यं जनिष्ट 

दक्त ! या इहते तव” ° १०।७२।५ । दच्षख भभि- 

जत्वेऽपि तच्जनकत्वासम्मवमाशह्ूर निङ० ११।११। 

खमाड्हितं यथा “+अदितेरेो खजायत" “दक्ताहदितिं 

परीति""च तत्कथख्पपद्येत ९ सभानजच्ानौ खाताभि- 

व्यपिवा देवधघर्मखेतरेतरजन््ानौ गेतरेतरप्रललती" | 
घो दच्ठतनाष्यद्र^टच्चख पितर तन?' ऋ०२।२७।६ 

“दन्त दचैप्रजापतेस्तना तनया"भा० | | 

ट््पिढ घ* दच्च: दचप्रजापतिः पिता उत्फादकाशश्य स- 

 माखान्यिवेरनि्यलात् न कष् ! दचप्रजापविजातपरा- 
श्टाभिमानिदेने “ये देवा सनोलाता मनोचुलः खटचाः 

दच्चपितारस्ते नः पान्तु» तेन्ति९१।२।६।१। चपर इत्यन 
गै्यत्यात् इद्धिः। चकच्तराददिपोष्ण7भिभःनिनो ये देवाः सन्ति 

तेऽस्ान् प्रयःपानर््पव्रताचुष्ठायिनोऽन्तन्ङह्िद्च शद्धि- 

सम्धादट्नेन पालयन्तु | कोटा देवाः । उत्म्तिकाले 

खङोत्पद्धाः । ज्यव्ारकालेऽपि मनखा युज्यन्ते | 

ष्मन्यमनस्क् चच्तरादिभिः सद्धिह्हितदिष्याश्याभ्रष्यनव 

मलात् | सति द मनःवादहाग्ये खश्चविष्येध उखदक्ताः 

कुशलाः! द्ध्व: प्रजापतिश्तृपादको मेषां ते दच्चपिवार 

भा० । खोके ‹ठ कप्) द्चपिष्टका च्न्यादिष् स्रौ । 
टच्षद्य वोचं द्द {पता पालक ! । १बीर्योत्पादके दबथब्द- 
गे उदा, दश्यम् | | 

दकबिहिता द्धी रसौलिकाभेदे। 
दविता जद्धगोतिकङा । 

सना 

गेयमेतन्तदभ्याञ्कर चा - 

न्छोच्सं तितम्" यान्न । ˆङगङ्ाधाद्याञ्दन्ञो गोतिकाः” 

भिवा० । २द्सलते तिर । 

दच्चस् नर दस -करखे धुन । बले ¦ “मथा द्चसे यदचः"" 
ऋ० २।२५९।२ । ““दचक्े बलाय" भ। 

दच्तसएविं ९* भभेदे नषजे भनो । “नवमो दच्चद्ावस्ि 
वैदर्वरूणसम्ध्रवः | शषटकेवलतिकेदस्यिाद्याश्ततच्तता 

न्ध्प। प्रे ज्रुरोचिक्रना्या देवा इडः उवः खसः । दव 
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भतृप्रसखखाः सप्र भविष्यन.व्रषयस्तनः | आयुद्यतोऽश्ुधा- 

रायाख्घभो भगवान् किल । भविता येन संरा 

निलोकौं भोच्छते ऽङ्ग नः" भाग० ८।१३९।९ ।^दखा३सिं 

स्देचसावखिं १०ब्र सावि कल्ततः । ११घभेसाव्िक्े१२ 

द्रुतो रौच्यङ १४भैत्यज्ञः^ ुराश्वानरम् | करिवंये 

ठ नवमस्य रोह्ितत्व्टशक्तः यथा ।€च्यवनश्ेव काचि 

च्ाले.यो इव्यवाहनः । पौलहः खत्य इत्येते नयो 

सौ तेऽन्तरे | देवतानां गखासतल् त्रय र्व नराधिप! | 

दएतलरस्य एुत्रास्ते रोड्धिवख प्रजापतेः । मनोः पुल्रो 

ष्टके: पञ्चहोेनो निराकलिः। शुश्रवा भूरिधाम्। 

च्यांकोऽषटतोः गयः! प्रथमदखय तु सावण्ंनेव दुद्व म- 

लौलजषः'' ७ ० | कदयकेदादविरोघः ¦ 

दसत इ ६त०। रेव र्टायचि०। 

देव दश्वख्छट्त्वात् नटपुतेख ररे पतिर 

दच्रायामादितदत्पञ्नल्वे न तद एलिक्ाएलत्वाञ्च सवृद्त* 

स्वम् दाइ हरिवं* १ अर। 
“प्रजाः खखेति व्यादिष्टः पथे" दकः खयक्भुवा ! यथा 

खरष्लं भूतव बा टु महोपते ! { लगा चेव 

नतानि पूरनेवा्धजव् प्रभुः | ऋषोन् देवान् सगन्धर्वान- 

खछरानच्र राच्चघान्'" | र्य श्रादिश तत्कथा “दक्ख 

एत्वे थ्य च्चा विवद्ध यिषवः प्रजाः) समागता महा 

वोधा नारदट्स्तगहुवाचच | वालिश्ा वत ययं 

वे न्धा जानीघदे ठुवः। प्रमां रूष्कामा पै 

प्रजाः पाचेतसाव्जाः। शन्नकछद्ध सधचव कथं च्छ 
बे प्रजाः | ते त॒ रद्वचनं इत्वा प्रयाताः सैवोदिशः। ` 
अद्यापि न॒ तिवन्तंन्तेः खसङरभ्य इवापयाः। खय 

पेष्वथ त्रस् दतः प्रादवेतसः एनः! बैररलाभेव 
इलाखां सङ्खमङ्टजत् प्रमुः । विवद्धं विश्वस्ते ठं शव ` 

छाच्चाः प्रजास्तद् । पूरक्तः वचनं तात! मारदेनेव चो 
दिताः । ्न्योश्यमचृष्ते शके दम्यगाह महाद्चनिः 
भैवातच्छो पदों नाद न्त्यः नान शशयः | त्तास्वा 

प्रणा उष्वख छख सखषच्छाश्हे प्रजाः | रएकाखाः 

स्लस्यमनश्धो यथावद्नुपूदः। तेऽपि तेनेत मार्गे 

, रयाः शवेतो दिशम् } अद्यापि न निवत्त ने बददरेभ्य 
दूवाएनाः } नषेध यवलाश्चेष दः क दोऽजवोदचः } ` 

नारदं कः्थयेश्ोति समवासं वेति च } तदा प्र्टति वै 
भ्वाता ऋ्वाठरन्ये षे शप ! { परबस्ते नश्यति {किपः तच् 
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प्रजापतिः| षिः ततोऽजः कर्न्यां वैरगयामिति न 
चतम्” । 

श्खश्चन्यादौ च सत्तो" तमोऽपङ् दचष्ठता दूवावभ्ः" रधुः) 

दचाध्वरध्वंसक दच्श्छाध्वर ध्वसयति ध्वनृस-किच- 
ख्व् ल ।१शिषे र्वौरमदर च द्ताध्वरनाशकरादयोऽयत्र । 

इक्ताथ्य प° दव-खा् | १गर्डे रग्टघ्रखगे च उणादिषततौ 

सिन्कौ*। दध्व-टङखौ अन्लभं तर्ये खल | रेष 

` लिन “जितो दक्षाय्यो ऋय्ं मेषासि सोम |” ऋ०२।६२।१| 

““दच्चाय्यः स्वेषां बद्धक?" भा7* | 

श्च्तिणु वि° दच्त-स्नन् । प्ररच्छन्द्ानुवससिनि पराभिप्रा- 

्राहवत्तिनि र्सरले} श्ट्च्वभागस्वं च मेद्°। 

४द्खवामे अपसव्ये देहमागमेदे (ड{हन) ख्याते भागे 

ेमच०। “षु तवनेक्माहिलाद्च समरागो दच्चिणः 

कथितः” सा दट्० उक्तो ५नायकभेदे यथा “ञाता 

तिष्ठति क्ननेश्वरछा वारोऽङ्गराजस्तदं ते रालि- 
रियं जिता कमलया,देवी प्राखादयाद्य च । इत्यन्तः पुर 

खन्दरीः प्रति मया विन्ञाय विचायते टेवेनाऽग्रतिप- 

जिमुद्रननखा हिताः स्थितं नाडिकाः” । खापेचया जेह- 
जिरितो विप्रक्टायां ददि स्त्री ऽवह्निनि ति* | 

छयन्नदानान्ते दाने श्प्रतिशावां स्न यत्ता 

व्यन्द्तिखानामनिरुक्तिः शतस त्रा २।२।२।२। 

८“ख रधर यत्नो हनो न ददच्धे). तं देवा दक्िणभ्रिरट्- 

चरथं स्तद्यरेत्ं दक्चियाभिरदचयं खखाद्धिश्वा नम नव्यदे- 
दात्र यन्न्छ हतस्य व्यथते तदसयैतहचिग्या भिद चयत्यय 
खश्हङ्ध णव यन्नो .अवति तसादन्निणा ददाति" । दच्चि- 

खा विरेषनखं यः श्ना दा० यशा 

भविष्यएरा णे ८चअदत्तदच्चियं दानं क्रनद्यव ्पोत्तम ! | 

विफलं तहिजानीयाद्स्यनी तं हविः" | षटूतिंग- 

तात् ““खडायुक्रः शुवि्दनो दानं दद्यात् स- 

द्विस्) अद्चणन्तु यद्धानं तवृ स्व" निष्कलं 

भवेत्” । सेत्रायखौय परिशिष्टम् "दृच्िणाकतामे सृलानां 

भच्छाशां ददाति न त्वेवं यजेवृ”} तथा शतपथ 

चुतः ^तश्ाच्नार्द्चिखं हविः खादिति"? | भविध्योज्नरे 

“कास्य यदहौयते जिद्चित्त्समृख' चदधायडहम् | शम् 

सद दोषाय भवतौ परते च। तान्न दलि 

च्हमोनं विघानविकलं नद । देयं दानं भचारा | 

तरभपफलकाङ््या ) अन्यधा दौयमानं तद्षकाराय 

केवलम् । प्रलच्चवश्ाये {ननं च तत् कृचदं भेत्" । | 

चाष भगवान् व्यासः श्छुऽयं' प्रभं दानं पुष्यः 

दचिशा परा | स्गेषामेव दानानां इव" द्श्षिणे- 

ष्यते !” रत, विशेषविद्ितगोवस्तरा{दिद्लिश्कदान- 

बलेः सामान्यर्विह्तदच्िखेष दाने व्यवतिषटते तव्ायि 

पराश्रेष्ठतमेति प्राश्य द्यति न त्वन्यां दिखा 

निराचष्टे च्यानन्त्याथत्वाह्चिखायाः छवंख प्रम्तार् 

दानेषु छवः दच्िणेतिवचनगथेः, अन्यद्धि 

इरुषश्या हारौ पयिकं तख्ड लादिक दचिषार्येन योच्च' 

यत्तु च्यते “अन्ये षाद्धैव दानानां छवः द्विषा 

खरता । शवे दीयमाने तु रजतं टलिणेव्रयते" 

इति नरेतच्छरोतस्तं न्य' परिज्ञाय चधातव्यम् । ^छषसं" 
रजं तालः तख्ड्ला धान्यमेव च| नित्छश्राद" 

देवला सवमेव सदक्षिणम्” | स्कन्द्एराखे 1. ^८दय- 

द्व्यतुतोयांशं दच्िष्यां परिकल्पयेत् । श्वतुक्तदश्लिणे 
दाने दशांशं वापि शक्तितः” वलापुरुषादिदानानि 

अधिङय लिङ्गपुराणे “दक्ि्णा च शतञ्चाड 

चदं वः प्रदापयेत् कत्वजाद्येव सवेषां दथ 

निष्कानु प्रदापयेत्” । भविषमरोत्तरे “प्यं निष्कायतं 

पां | दानेषु विधिस्त्तमः। मध्यमस्तु नद्धेन मदङ्धे^- 

नाधः ख,तः। मेषवाच्च क.च=्परूष तथान्ये घ न्त्. 

ष्वपि। यवं क्वे तथा दे च पेनोः छष्णाजिनखख च । 

अशक्तखाप क्लप्रोयं पञ्चसौवयिको [धिः। चअतो- 

ऽग्यल्येन यो दद्यान्बह्ादान्नं नराधमः । प्रतिब्टद्ाति वा 

तख टःखशोक्षावड.भवेत्" जयाभिपेकशदादच् लिङ्क 

घुराखे ““अटषटिपलोन््ानं दद्याद दच्खं गुरोः । 

डोतृाञ्चंव सां लिःशत्पलश्चदातम् । चष्ये तषां 

तदङ्खशन द्वारपानां तद्गतः” | एतेनान्यल्लापि, युरो - 

र्धम्, चत्विजां तदङ्गं जापकानां तदङ्ग" हारपा- 

लानां तदङ्ंभिति दचिश्णाविभागोऽवगन्तव्यः |" च्यन्वा 

अपि दल्िणाः तल तत्रोक्ता वेदितव्याः । यन्नभ्टे दि 

शामेदः कात्या° सरौण्छ० उक्तः कातोयश्नब्द् दर्थितप्रायः 

विशचेषतोदष्टः। सवव दक्षिणाया खदाने कालविरष्वमेदे 

१ दोषा द्र्चिंणानासनिखक्तिखडिता खक्ता यथा। 

“कासिकया पू[षमयान्तु राके काधामदोतृसये । खाबि~ 

भता दल्िष्यांखात् कष्णब्यं तेन दच्तिया"” । यन्नो दचि- 

खया साद्धं" पुतेण च फलेन.च । कर्मिणां फलदाव्री 

चेत्यं नेदविदो विदुः । शला कम च तस्यैव ' दद्या 

द्विस् । दत् करभफचमाप्रोति केदैग्क्भिदं इने ! । 



टत्ति 

कत्ता कर्णि पूर्य च तद्च्षख यदि दचिणाम् | न 

दव्यादुब्राद्धाणेभ्य्च देभेनान्नानतोऽथ वा| शहतत 

समतीते त॒ दियुखासा भवेदुभुवम् । र्कराल्रे व्यतोते 

ठ भवेत् शतगुणाचसा। लिरान्ने तहुशयुखा सपरा 

दियुष्ा ततः । मामे ल््तयुणा प्रोक्ता जाद्मणानाञ्च 

वदधते}! संवत्सरे व्यतीते त॒ सा लिकोटौयुणा 

भवेत् ¦ कमे तद्यजमानान खर्वश्च निभ्फलं भवेत् । स च 

बह्मस्वापहारौ न क्हऽशचिनरः | दरिद्रो 

व्याधियुक्तश्च तेन पापेन पातक्तौ | तदुग्टहादुयाति 

चच्छीखच शापं दत्वा छद्ारुणम् ! {पितरो नेव ष्डह्न्ति 

लदत्तं श्राइतपणम् | एवं छराश्च तत्पूजां तहत्ता- 

भग्निराह्धतिम् । दाता न दीयते दानं खहीताचन 

याचते । उभौ तौ नरकं यातच्छिन्नरच्न् येधा घटः । 
नापेेद्यजमानञञेदुयाचितुषु च दक्ियाम् । भवेदुब्रह्च 

स्वापहारी कुम्भीपाकं वजेदुभ्रवस् । वषेलच्च वथेत्तत 
-यमदूतेन तादितः । ततो भवेत् स चाख्डालो व्याधि- 

खुक्तो दरिद्रः पागयेत् परुषान् सप्र पूर्वी सप्र 

न्तः" जद्धाविवत्तेः प्रकतिखण्डे | प्राखिद्धप- 

दच्ि्ाद्रवयय इये मन्लमेदेनाभिमन्तयस् अप्रायिद्रव्य- 

सये तु खभिम्ेनमात्रम् यथाह आश चौ" ° 

५।१३।१५ । (क द्द् क्या अदात् कामायादात् कामो 

दाता कामः प्रतिखड्ीता कामं सखद्रसावि् कामेन त्वा- 

प्रतिग्टद्भामि कानैतत्ते रिरि दौसा ददा थिवी 

प्रति्टकहालित्यतौताश्तुसन्नरयेत् प्राणि" । ख «विः 

हररदेशमतोत्य नौतेष दच्ियाद्रवय घ्र तन््ध्य यत् प्राखि- 

दव्य" तरेतेनादमन््रयते" नारा० | “अभिर्टशेदप्राखि'" 

स्ह०^तनदध्ये यदप्राखि नदभिखधेत् नारा०। साच 

यज्नपलो तथाह ““दच्िणा यन्नप्ली च दौला 
श्वल पूजिता । यया विनापि विच्छ सर्व क्म 

लु निष्फच्म्'? भाग०. २६।२।२।२द््/ १ 

कामे स्तौ वथा भ्या गौरवं भयं प्रेम शङ्धावं 

नायि 

पूषैनावके । न सचुन्टन्यसक्तापि सा न्तेया दकतिणावुषेः'? 

इति दिष्णुप० टोकायां स्वानो" विष्णौ षु । "यक रः 
येग दच्लो टचिणः दक्षि ाम्बरः' विष्ण् शर । च्य 

दिमदेजादिव्यवस्यायाेव, सथेनाभता तेन दचिष्ठे गा- 

यक: अन्यत्र दाः (कंशलाः)दत्येय । “पदिः सुपलौ 

मव दच्िगाः' रपरः ^“दजि्ोयसवगस्य पडक्िगः 

पडक्तिपावंनसथ ददिजव्रजम् । दकच्िणिः चितिपति- 

[३४१० | दक्ति ¦ 

व्य गिच्यद्किष्णाः सदसि राजष्छयक्ञोः” साचः। 
अन्टतादौ दक्तिकणंख्य गनं यराथरो विधत्ते | “चते 

निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टो तथाऽन्ते | पतितानाञ्ख 

सममे दकिणं श्रवणं स्प.थेत् | नन्वा विष्ण्च रद्र 
खोमः ्डर्योऽनलस्तथा | ते रुव चापि तिष्टन्ति कणे 

विप्र दचिणेः। शर्याचारमेदे दचिषाचारथन्द 

दृश्यम् । १्द्क्षिषणाग्नौ ए ““द्च्विणपरिभमे दच्िखम् 

ाश्च* ब्ट० ४।२।३। 

दक्िणकालिका स्त दिष्य कालिका । १शिवद्ृदये न्यस्त. 
देकियषादायां कालिकायाम् | 

दसिणगोल इ क । विष्वरेष्ठातो दच्विणस्विते 

तलादिराशिषटके यथाह सि ° “ससोग्यगोलो भदलं 

यदाद्य' याम्बोऽपरं सायनभागमानोः” दच्चिणायनशन्द् 

रङ्गनाय व्याख्या दश्या। ४ 

दक्िणतस् अव्य दच्िखा-तदिल् सर्वेनाम्नोहत्तिमात्र 
छ वद्भावः. ।!दच्िणखा दिशि। र्ददिष्णभागे च“पिदभ्यो 

बलिशेषन्तु सवैदच्िणतो हरेत्” भनुः । 

दक्षिणतस्कपरईं ति" दचिणतः शिरसो दच्चियभागे कप 
टचङा यद्य। दच्छिभागचड़ाबुक्त “दिवञ्च मः 
दच्चिणतस्क पदाः” ऋ“ ७।३६।२| चडाकथैणि दच्िणतो 
व्ि्ानाभिति चाडुते'” भार । {दच्विषस्यतीरे । 

दक्षिणतोर न° दीरख तारभावः | नद्या 

दकिणत्रा खी दचिण+३दे नि ता। दक्लिणभागादौ | 
“धिष्व वज्ञ हस्त अ दक्तिणत्भिः”" छ ६ ३८।€ | 

दक्षिणदिक् सलौ दचिष्या दिक् । खवापेचया नेरतो वि- 
प्रलट(दशि | तद्च्िपः भौमः यथाह 

“खं: सोमः चमाएतुः ठे'हिकेयः शनिः शभ | 

शौग्यस्त्रिदशमन्तो च प्राच्यादिदिगधीश्चराः” च्चो*द० । 

हत् बलिनौ यदौ मास्करमृमिजौ 

वतव “प्राच्या मौस्यष्ठराचा्यौ यास्यां भास्करभमि- 

जौ । प्रवक् सौरिरूदीच्यांत खितेन्द्, दिगवलान्वितौ 

दिकपति चकः “इनदरो वद्धिः पिति तो वरप 
भम्त् ! कुवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्" 

स्युक्त : । तदिग्वचिनो राशवञ्च अलटपरटग सिंहाः | 

“सेन्द्र माचुष्राणयस्तु प्रणवो याभ्य सवो्याचलि- 

© 
कम 

वारुग्यां बलयुक तयेव बलिनः पागोयजायचोत्तरे'"=ज्यो ` 

तन उक्तः} नदह्किपतिराथवः इषक्न्यामकरराशयः 

यथाह च्छा त “प्रागादिककुभां नस्या यथारुख्यै | 

वका 

यथाह 



दकि { ३४११ द्धि 

प्रदर्िखम् । मेषाद्याराशयो स्ञयाद्िंरषटत्या परि- तृश्चियौबता सुस्व्यते ततृपरिमाश्चं ततोऽधिकः 

भ्वभात्" || तद्िङ्खनच्चताशि च मदादिशप्रकम् | वानव ायेनोद्न कत्" कः । 
"'जन्तिक्ञाद्यास्तु पूर्वादौ सप्र. सप्रीदिताः क्रनात्?' 

च्घो त° उक्तेः । दच्लिणदिगभागस्था देशाच कं वि- 
भागशब्दे ण्स १४अ० उक्ताः खथ दश्वि्णेन लङ्का" 

इय् पक्रमे दभिताः| 

दक्तिखपञ्चात् अव्य, दक्षिणस्याः परायाञ्च दिशः अन्तराला 

दिक वद्ध ऋति परस्य पारेथः। प्रथनापञ्चमो 

सप्रम्यथत्तौ दच्िखपचिमाशब्द्ायें मेकल तकोखे | 

दक्िणपशिमा स्त्री दक्षिणाः पचिमाया दिशोऽन्तराला- 

दिक | “'दिग्नामान्यन्तराले" पा बद्ध षएुवत् | १नै- 

च्छते कोणे। 

पद्चिमाम्"” भार महाप्र* १० । रेतह्शवर्तिनि ति 

“द्क्षिणपचिमे ट ् िणम्" व्याश्च" ग्ट. १।२।१२ । 

दक्िणपूव्वौ खली दच्िणखाः पूषा दिभोऽन्राला दिक 
बद्ध° "बत् । १अग्निकोखे २तदिग भागस्य लि०८८द्ि- 
पूवे उद, तान्त आक्वनोय' निदधाति अश्चःब्ट०४।२।१ 

दक्तिशमानस न° गयास्िते तीयेभेदे ““तख्छ दन्विभागे 
* ठ तो दकिणमानसम् । दिखे भानसे चेष तो्यनय- 

खदाहृतम्'> वायुपु* गयामा० | 

दत्तिणमाग ए. \नन्त्रोक्त छशारभेरे श्पितयाये मार्गभेदे 

(भिव्खिऽड दचिखमार्गेख गतागतचच्चष्येन 

थोपनिषद् भाष्यम् । [ लवखाम्बधौ | 

दत्तिणससुद्ध इ* ` क्ष्म | दच्ियदिकस्ये सखे 
दच्िरस्थ लि दश्षिखे भागे तिष्ठति स्था-क ऽत. 

१दचिखमागस्थिते द्सारथौ ए* भरः | 
दक्षिणा च दचिणा+प्रथमापञ्चमोसप्तस्यये आच । प्रधमा- 

द्यथड्त्तके टचिणाशन्दाये द्क्िणा शसति खागच्छति 

रभशोयं दा “खयं दल्ति्या तिश्वकमां” यज्ञः २६।५५ 

दत्तिणांसव्रणिन् इ* दक्विणांसे दच््कन्धे ब्ररोऽखतपथ 
इनि) दचिश्रस्छन्वस्यतरणयुक्ते "पिटखन्ञरभिंगभनात् 

दचिथांबब्रषछो भवेत् | तेनापि निष्कतिः काया यजा- 

दानेन शक्तितः? पराशरः 

दत्तिणाग्नि एदचिणोऽग्निः | अन्वङ् पचनाख्ये यज्ना- 
, ग्निप्रध्ये ऽग्निभेदे | ̂“खन्दा हाय्य" द्च्िणाग्नावधिश्रयति 

काथ्या श्रौ" २।१।२७ "“ङीनं यन्तस्यान्वाङरतोचयन्बा- 
डाखं, श्रव रन्याङा्यशंत्जं चिदा नय्छ ज- 
ध्पमोदनं द्चि्याम्नावभिश्रवति 

११७ वा० भाग ४ 

“जम्भ मरतथाद्रल ! दिशं दचिय 

अद्रणांभतिनां 

“छत्रे ऽपराह्न गाहपत्य. प्रज्वाल्य द खशाग्निमा- 
नौव विट् कृलादित्तषतो वेक्योनय श्त्येके ध्रियमाणं 

वा प्रज्ाल्यारणिमन्तः वा सथित्वा गाङपत्याद्ाहव- 

गोयं चज्वलन्तछदधरेत्? पाश्र च्रौर ९।२। १ ५“छतृसगे ` 

जस्लोत्यये अम्निहोव्रहोमाध' विडरेत् नाजक्ञेष | 

होमस्लक्चष्वपि भवतो क्रम्, णवं स्विते पिहरख- 

सह्ितमम्निहोत्रहोमप्रयोगं षक्तकाम उद्यमे इय् क्त 

वान् | अत्रापराहहशब्द् न श्यङ्पदधेमागो ग्टहते। 

विदर्यकाले गारपत्य' पादुक, त्य प्रज्चाल्य च दच्ि- 

स्वाभ्नि" वधप हादानमेत् | चदशा वणणानभन्यतमख 

, इव्यवतो वा ग्टड्ात्, गा पत्या | धाय्यं चत् प्रज्वल- 

बेत् । काले काले यदि निमेन्बवः तद मन्धेत् । एषां 

प्रकारात् पत्तिवशादववश्या । तेषामन्यतमप्रकारेख 

दचिष्याग्नि' साधयित्वा ततो गाङपत्यात् उवडन्तमग्नि- 

भाहवनोयायहद्वरेत् पालान्तरेण धक् कञ्थाँदिव्यधैः" ` 

भारा०। तख श्यापनद्ु मेकं तकोश्ये “दशिष्यपदिने 

द्यम्” आश्र ग्ट ४।१९२। उक्त: । 
दक्षिणा ४* दच्िख्ानयनख । दचिणदिग्भागस्याे 

 कञथादौः ८खध यान्यमन्य,दो चोनायाखि ठश्छानि भवन्ति 

दशिखाचाख्ि तानि करोति पिद देवल्यभेवेनत्तत्करोति" 

अत. जा० १२।५।१।१२ । "“उदगसरान् दच्िासान् 

करोतीति शतः" कात्या, श्रौ ४।१०|१५. । 

दचतिणाचल * दच्िणस्विरोऽचचः । मखयपपैते हेम 

दकिष्य प तादयोऽप्यत्र । 

दचिणाचारः ए* कस ° १तन्तोक्त .आ्ारभेरे । “लर्भनि- 
रतो भत्वा पञ्चभ्यो न पूजयेत् । ख एब दचिथाचारः 

शिबे भूस्वा शिवां यञ्जेत्" चा चारभेदतन्त्रम् । श्यांस्तु 

तन्न मेदः भद्यख्याने विजयारसः 1 "'चतृमेकाराः 

शनये व पञ्चमो भिजियारसः'" इय् क्तः । दिखा देशि- 
स्यां चारो गतिरख | र्दिणदिमगतिथाडिनि 

ति०। “ददिष दशिखाचारो दिं येनालयव् प्रभुः” 

भा बि* ५० | 

दक्तिणाज्योतिस् इ दखिथा दक्षिणं च्छोतिरस् | 
पञ्चौदे छागमभेदे। “योऽजः पञ्चौदनं दक्िषाज्यो- 

सिषं ददति” अवर ९।५।२९९।२१।२४।२५1६ | तदहुन- 

फश्क्तम् । 

€<४४ 



दति 

दिश् अव्य 
मथमाद्यधटत्तौ द्ि णथन्दायं द्किणात् रमयोयम् आ ` 

गच्छति वसति वा| 

दक्षिणान्तिका स्त्ी “वडविधभेऽ्टौ सन्ने कलास्ताच सने 

्र्नोनिरनराः | न सभातर पराजिता कचा तताचोयेऽन्ने 

रदौ गुरुः" दय् पक्रमे ““तुतीययुगद च्वि पान्तिका 

समस्तपादेषु दितीयलः'" ° र० उक्तच उतौलोयभेरे 

मालारत्तमेरे) ““समस्तपादेष हितीयः यदि त्तो- 

खबुक दितीयनाब्राततोयमात्राभ्याभेको गुरूदत् . शेर 

वैतालौयवत् तद्ा द््िखान्तिका नाम च्छन्द् इत्यः) 

दसिशापथ ° द ् चिणा (खाजन्तः) पन्थाः खच् समा० । 

रेथभेरे तद श्वखनं भा° व° ६१ ° यया 

“एते गच्छन्ति बहवः पन्धानो द््लियापयम् | खव- 

न्तीखक्चवन्तञ्च समतिक्रम्य पतम् | एष विन्त सहा 

सच: पयोष्णौो च सखद्गा। आमा महर्षणां 

बह्धमृलफलान्विताः । रष पन्धा विद्भांषाममी ग- 

च्छन्ति कोशलाम् । अतः परञ्च देथोऽयं दिखे दि 

शापथः” | ^“द्खिष्ाधथजन्द्रानः सवे नरवरा- 

न्धुकाः। हाः ुखिन्दाः अवरा चुका मद्रनेः सङ" 

बुबुधे पाश्डाराजेन दिवसं 

गङ्जानुजः | तं जिला ख महावाह्धः प्रययौ द्चिखा- 

("तथापरे जनपदा दचजिष्णा- 

पथवासिनः । पाण्डरा केरलाचैव चोलाः कुल्या स्तयेव 

भार शा* २०७ अ । 

पथम्“ भा. सु, १० अर । 

च । सेका इष्छकादेव कुपथाचारवासिकाः । नवरा 

कजिङ्खासौव सर्वशः | काचेराञ्च सरेषी- 

केराटव्याः शवरास्तवा । पुचिन्द्ा चिन्धयरम्षिका वैदर्ण- 

दण्डकः सह । कुलीयात्च सिरावाद्च ख्पसास्तापसेः 

सडह । तथा तै्तिरकासोव से कारस्करास्रया | नाशि- 

माड्िघकाः 

कादयाश्चये चन्ये ये चेवान्तरनभेदाः। भालकच्छाः 

सनादेयाः सह खारसखतेसखलथा। कच्छोयाञ्च चराष्ाशच 

खनतताशराकुंदैः रुह" मद्य । रदचिणाख्ितमागे. 

भाने प° | “'कष्णालिनानि धुन्वन्तः श्वयमेष दश्िणापयं 

यान्ति" आश्र खौ" ५।१३।१२ | दच्िखापथोऽस्यख 

स्ल{मित्वेन आखावासत्येन सम्बद्त्वेन वा ठन् | दिणा- 

पथिक्त तदू न्धे तत्र वासिनि ठद्घम्बब्वे च । “^“यते 
चान्ये च बहवो द्चखणपयिज्ञोन् पथः" इरिष,१।-ख०| 

द्क्िणापरा सी दचिणाया अपराय दिथोऽनराशा टिक 

{नेकं तकोखे “दचिणगपूषखधां दिथि दशिखपरद्यां वा" 

{ ३४१२ ] 

दचिण-+प्रथमापञ्चमोसप्रम्ययं ओति ।, 

` दकि 

च्याश्चर्ट° ४।१।६ । रतत्खंस्थिते लि° “एुनरदः त्तरा परे. 
शध : ू्े्तरे यजमानः" कात्या" यौ. ८।१५।१९ । 
दिषएयां परः| रेयन्नपूत्यं यदरव्यदानकूपट् किया 
नवृपरे लि° | 

दक्तिणप्रवख ति" दिखा (खाजन्तः) दच्छिषद्छां प्रवं 
निन््रम् | छउत्तरापेच्चया दचिखतो निशे आाद्गादिरेशे 
““दचिखाप्रव्णस्' "कान्या रौर २२।१।६ ।“ दच्चिणाप्रवशं 
देवयजनं भवति" ककः '“शुचिरेथं विधिक्त' च गोमयेनो- 
लेपयेत् । दक्तिष्याप्रथ्ं व्यश प्रयज्ञेनो पादयेत्" भनुः । 
“दचष्याञ्ञवनमप्यतर परि्ते शुचौ रथे दचिखाञ्ञवने 
तया” यान्न च्राइरेथोक्तौ | 

दचिणाप्रष्टि इ" धराय प्रलट ' देथमशनोति प्रअ 
क्िच्.भो* दच्छिा दक्षियभागे प्रदिः वादाः । घ्य - 
मध्य दचिष्स्य पाङ्घ प्रलष्टदेशरले वा अश्च 
भेदे <दकचििणाप्रि' जयो यख इति" कात्या. खौ 
१४।६।८। “रमे तुतोयसच्च युनक्ति धय्योपेच्चया प्रक्ष 
देशमञ्नोतोति प्रदिवो युग्यः” सं" व्या । दकतिख्छां 
ख इब इति विसहे र्दखियस्यं प्रिसयेऽश्ने च । 
(अथ द्-चिष् ग्रहः युनक्ति सव्यप्रदि" वा" थत, जार 

५।१।४।९।. "श्रदिनांस पाद्बयोतेतो भोजनपाह्ादिका- 

धारः" (तेषाद) भार । प 
द्सिखाबन्ध ए. दचिणायां बन्धः अदुबन्ः | ग्ट 

स्यादोनां दश्षि्णाचुबन्धमेे यथा “द्हिणाबन्धो नाम 

ग्टडइस्थब्रह्मचारिभिन्वेखानसानां कामभो होपहतचे- 

तसासनिमानपूविकां द्ख्िखां प्रयच्छतां द््तिणाबन्व इत्य^ 

च्यते” तच्चकार: | ५ 

दक्चिणाभिसुख लि दकि दचिशद्यानाभखमद्ध । 
दचिणदिङ्रुखे । "दन्ति ् ाभिखषखोः रलौ सन्धवयोक 

यथा दिग” अद्धि त. | दक्तिखाखादयोऽ्यब् | 

^“ चायुष्य' प्राङ्मुखो मक्त यशस्य" दकाः | 
५८छदकेनेव विधिना निञ्पेत् दक्िष्वाह्धः” मनुः | 
“यदे दितथिरामखःक्र यह च.क दथिष्दाखखः'' मलना , 
खाद्धोयविप्रद्य तथा भोजम निषिद्धम्। दिखा दखिखद्यां 

खम्. । दचिणदिकस्येः च्छे न° । “'खमाश्राद्ध मया- 
शाङ्ग दचिष्डाहृषभोजनम् | न जीवस्मितुकः कुर्यात् 

क्ञते ख पितृ भवेत्" तिर त* | 

दचिणामूतति(क) ४" दचिणा चअरङा सर्र षा 
कष सज्नात्वाद् न एषत् । पिवमृर्तिमेरे वद्धयरनादिशबं 



द्चिणायन 

दधि. [ ३४१२ ] 

यथा प्रोद्यच्छाखमहवटद्् मतले योगाखनस्व प्रमू' प्र्यक्- 

तच्ववुभतृद्भिः प्रतिदिशं भोद्ोच्छमाखाननम् | शद्रा 

र्कम द्धानममलं कपूरगोरं शिवं छद्यन्तः कलमे 

रन्तभनिशं चोदच्िखामसिकम्'' । “(नित्यगो दलि- 

च्यामन्ति" ध्यायेत खाघ्कसन्तमः } शाख्छव्याख्यानसानय्य 

भन्ते वतृसरान्तरे'" तन्म्न्लादिकं तन्त्र दशवृभ् | 

ध्यानान्तरं ध्यानशब्ट् दग्यस् | 

न" दल्तिखा दल्तिणयां दच्ति्ये गोते वा. 

अयनं रवेः। रवेः स्वाधिठितस्यानापेक्चया शद्किय- 

दिशमसने र्दक्िणगोलद््पतृलाद्राशिषट्के गमने 

लदुपलक्िते कतलयात्यके कालभेदे च तनाद्यार्ये 

““"कतुत्रयञ्चा्ययनं दवे ऋखयने वषयं ्िते | ककेटादिस्थिते 

भानत दकिथायनष्ठच्यते"' भल त विष्ण पु° | 

इितोवा्ये “दै रान हनो वधे" प्रविभागस्तयोः एुनः 

व्याद्दछ्िणायनम् नचुः| 

११०४ पुर 
्यहस्तत्ोदगयनं रातिः 

अयनथन्ट् १५९ ० उत्तरायच्यणन्ट् 
खमोजशब्द् च दचिषायनगव्ट्गयस्ोक्तप्रायत्दो ऽपि 
दख्िणायनव्यवस्यायेमभधिकमनोच्यते यद्यपि चन्दरदयापि 

श्वाधिहितस्यान)पेच्धया टचिणष्यां दचिख्गोखे च गतिः 

शश्धवति तथापि द्र्यंद्धोय गतिमेदे नुपलच्ितकाे च 

दल्षिखायनशब्दव्यदडारः ) "सौरे द्युनिगोषामं 

अडुशोतिखखानि च । ष्ययनं विष्वं चेव संक्रान्तेः 

पगयकाचता" ° वि° खयनख सौरत्वोक्तं : “भयान् 

सासानृ दच्िखा आदित्य एति यातृ भासारुत्तरादित्य 

शनि" बालसनेयिनां पश्चुाग्निविद्यायां दक्िखोत्तरमा- 

मयोः षाडाव् ^न्तखादादित्यः षण्मासान् दशियेनेति 

अ्मासानुत्तरखेतोति तेत्तिरोयश्तेखादित्यगतिष्ठपजो 

व्य वायनशब्द् प्रश््तच | ` शनादिन्यगनिनिष्मन्नत्वात्तख 

सतौरत्वम् । चभयदिधद्चिष्ायनस्य किमवधिकदय सनुत 

रालिल' तदभिधीयते । तत्र॒ (भेषादौ देवभागस्थो 

देवानां याति दशन् । अच्चराखां ठलष्दौ ठत सय सतद्धा- 

गदञ्रः*ष्०सिर| 

*अम्ब होपलवष्यसचदररवौ परिधिटनत' मू गोमध्ये तद्य 
मनेथाकाचे दत्त" मिव त तन्न कान्तिटत्तः षटभा- 

न्तरेथय श्वानषवे लग्न तन्द्रो षतदास्थानं प्रवद्वायुना 

विवह मार्गे मनि भेषस्वानात् खक दिस्वानं विषुव 

इ्ताइदवि' यत्य चान्तर् उत्तरतः । भकरादिस्थानं विषुव 

ह. इदः 'यत्य'थानैरे दचिखतः। रत् सखाने प्वड- 

दकि 

. वायुना भ्नमति | रलं करान्तिषटचप्ररेशाः खसखस्थाने प्रव 
वायुना श्वमन्ति | तल मेषादौ देवभागस्वः" जम्ब होप #। 
तन्नापि देवाच्तरविभागज्ञदिति'"पूवौक्नो:। तल्म्बडधा मेषा- 
दिकन्यान्ता राशव उनत्तरगोखः। तलस्थः सयं रा मेषादौ 
भेभरादि्रदेये देवानां मेरोरुत्तरायव्ति न द््जनं ष मा- 
सानन्तर ए7ञद्न याति गच्छति प्राप्रोतीत्य्धः विष्व 
इ.स तत्द्ितिज्जत्वात् । रवं दत्यानां भेरोटच्िणाय- 

य्तिनाभित्यद्चरायामिवय् क्त नेवोक्तम् । तङ्धागसञ्चरो 
दे्यभागे सचद्रादिदज्िखविभागस्थ स्तु ला दभोनान्ता रा- 
अयो द्च्िणगोलस्तन सञ्चरो गमनं यस्ये त्यं तादशसर्य- 
स्तुलादिप्रदेथे तक्काराददथेनानन्तरं प्रथमद्यनः प्राप्नो- 

तीव्यथेः तेषासपि भिव, ्षच्ितिजत्वात् रङ्खना०। 

“देाह्वरा विषुयनि शचितिजस्ये दिवाकरम् | पण्यन- 
श्योज्यभेतेषां वाभखव्यं दिनक्षये" ° ङि. । 

८(विष्वति काले रेवदैत्याः सव्यं कितिजस्यं॑पश्यन्दि 
विषवद् त्ख्य तयो: खश्यानाद्ध गोखमध्यश्यत्वे न चितिज- 

श्वात् ¦ एतेषां टेबदेत्यान7मन्योज्य परस्परं ये वाभसव्यं 

अपसव्य सव्यं ते क्रमेण दिनक्तपे दिविसरानो भवतः | 

अयं भावः टेवानां भभेरत्तरभागः स्वकोयत्वात् खब्यभनतो 

देत्रानामप्डव्य' स्कोयल्वाभावात् ¦ रवं दैत्यानां भूमे 
देखि्भागः खकोयतवात् सव्य' देवानां खकोयत्वाभावा - 
द्पसव्यभतो दैत्यानां वामसव्यगादुत्तरदच्िखगोलौ देवानां 
क्रमेण दिनरालौ | देवाना वाभसनव्यमागौ दचिखोत्तर- 

गोदौ दैत्यानां दिनराद्ली । अन्ययाऽन्योन्यः वामसब्द् 
शूत्यनयोः सङ्कताथांचुपपत्ते: । आतणव पूष" मेषादा- 

वित्यादुक्घभिति" रङ्गना० । खथ पूवो शो तरार सन्द 
गृणस्यण्डूया दिनपूवापराधकथनच्छलेन तदधे" श्चोकाभ्यां 

विश्टयति। 

“मेषादावदितः शय्॑त्नीन् राशौचदयुत्तरम् । शश्चरन् 
प्रागहमेष्यः पूरयेन्भ रुवाशिनाम् । क्काटीन् श्वर - 
्हदङ्कः पचाधेमेव खः} तलादीस्तीन्खमादींक 
तरेव दरदिषाम्” च्° शि" | । 

“"ज्ञेषादौ विवह, लस्यक्रान्ति्टसभागे रेवत्यासन्न उदितो 

द््नतां प्राप्न; मयं चरर यथोतरं कऋमेष्येनि यावत् 

लोन् राशोहदयुत्तरभागस्यान् नेष षलिशुनान् सश्वर्- 

विक्रामन् सधे मेरुख्वानां रेवाना प्राग्भ्यः प्रथमं 

दिनच्छाभे' पूरयेद् पूरे ऋरोतित्यधैः | भिुनान्ते वे नेश 

षवानां उभ्या खादिति फरिलाथेः | क्कारोन् नोन् 



दकि  [ ३४१४ ] दति 

राथोम् कंर्सिंहकन्धास्तदत् ऋमेयेत्य्धः | अतिक्रामन् 

न् ख सये दिख पञ्चाधषपरदलम् | एवकारोऽन्य- 

योगव्यव्च्छदाधेः| पूरयेत् कन्यान्ते स्ये भेरस्यानां 

सूरयांशलो भवतीति फिताधेः 4 अथय देत्यानामाडइ। 

ठक्लादौनिति । चरहिषां नेरोरईचिणायवरत्तिनां देत्याना 

भिल्यथेः। तणारदींस््लीन् रार्थींसतुलाटचिकधलुराख्यान्. 

कूगादींस्लोन राशोन् भक्षरकमोनांरूदत् कनेश्वाति- 

ऋरामन श्छयेः । चकारस्तुलाखगादिक्रमेख पूवीपराषे- 

भित्ययकः | . एवकार, उक्तातिरिक्तव्यवच्छदाथ. | दिनं 

पूरयतौव्ययः । धतुरन्ते शये देत्यानां मध्याङ्क' स्ोनान्ते 

षरे छयांसूलो भवतीति फलिताधेः" रङ्ना* | 

“अतो दिनक्चपे तेषाभन्योन्य' हि विपययात्। अहोरा- 

लप्रभाणं च भानोमेगयप्रणात्। दिनचपाधनेतेषाम- 

नान्ते विपयेयात् | उपयाल्नानमन्योन्य' कल्ययन्ति 

सराषठराः''छ. चि° | 
` “एतेषां देवदेव्यानालयनान्ते ऽयनसन्धौ दिषयेयाद्यया- 

सादिनश्च पाभ दिनार" रान्य षेः च भवति ] यत्र देवानां 

मध्याङ' रात्रयै" च तत्र देन्यानां ऋनेख राल पेमा 
यब च देत्यानां मष्याद्करानवौ तत्र देवानां करनेख 

राल्नवषेमध्याङ्ग इति फलिताः अन. हेवमाड । 

खपरोति। देवदेन्या मेरोरुत्तरदद्ियायवतिनोऽन्योन्य- 

मात्मानं स्लद्धपरिमप्रग उङ्ंभागे कल्ययन्तयङगेकैन्ति । 
वस्तुतो भृमेने त्वेन सैन तल्यत्व चिरपे्ोध्वाधो- 
भागवोरहपपत्तेः। तथा च देवा दैत्यापेलयोध्वं ख्वतवः 

मन्यमाना देचानघःस्यानङ्गोकुवेन्ति । दैलयाञ् देस्याना- 

पेचयोध्वं स्व मन्दसाना देवानधः जरबन्तोति तात्म्याथेः । 

एप च रेवदेत्बयोविषरोतावस्यानाहिनरात्रदषरीलयं 
युक्तमेवेति भावः"रङ्कना° । 

ततच छत्तरगोलद्पमेषादिराधिषटकस्वरविककारद् 

देवानां दिनत्वे ,दचिखगोक्पदुलादिराशिषटकस्वरविक 
काश रानित्वे स्थितेऽपि मकरादिकानां देवानां दिन- 
रानिकालतोक्तिः श्रौतसारेकर्मोरप्योगिनी रतेः खा- 

चिहितश्यानाचे्चया दखिष्येत्तरतो गव्या वा तथा व्यव- 

दियते इति बोध्यम् अतयव सि° चि» छक्त' यथा 
“दिनं दिनेख् यतोऽष | देने वो तमोन्तुरदयैने | 

खति | दुष्टानां दुनिथं वथा करां तथा पितुं 

अशिष्टषवादिनाम्" ददान रुंहितोक्श्ाभि- 

प्राय्ाङ् |. “दिकं छराखाभयनं यन्नरं नेतरत् 

, रदोच्चणम् । 

षुण्यानि चानि क्मांखि वजेवेहचि शायने" भरत .भविष्य- 

सांडतिकेः प्रशोर्तितमं। दिनोचछ्खोऽङ दिनभेव 

त्तं निशा तथा तत्फलकीत्तंनाय तत | हन्दान्तमा- 

रोहति यैः क्रमे तेरेव शत्तेरवरोेडतीनः | यनव 

हृष्टः प्रथम स देदेस्तननोव तिष्ठन् न विलोक्यते किम् १" । 

"्सांड्ितिक्षानां न चेद्यममि प्रायश्षष्कि मेषदेषब' सिष्- 

नान यावद्यौ हतैरेवारोहणं कुर्वन्नपि देमेंटस्तेरेव 

नरवरो कुषन् किन दश्यत इति" प्रमिता । 

एतद्भिप्रायेखेव चोप्य्क्त यथा 

““सगादिराशिहयमात्तभोगात् षट्जरेवः ख्: शिशिरो 

वसन्तः। योश्च नां च शर्ध तदद्े मन्तनाभा कथितोऽत 

घष्ठः ॥ शिशिर पृदष्टतमयहत्तरं (द्यनमाड्धरङ्च तदाम- 
रसू | भवति दद्िणनन्यडतुबयं निगदिता रजनो भर्तां 

चसा। ब्टङ्प्रेशनिदशप्रतिषटाविषाहचौलव्रतबन्बः 

पूम् । शोभ्यायने कम शुभे विषयं यद्ररितं तद् खल् 

दिखे च" । 

एतदभिप्रायेष्येव च ख्यत्रतः-““देवतारामवाष्यादि- 

प्रतिोदङ्हखे रवौ । दकिणाभि खे कुवेन् न तत्फल 

मवा यात्? स्हयःख दच्िणोत्तराभिसख्यं नैष प्रतिशादौ 

विधिनिरेधाबाह । अतएव द° सि. “भानोरेकरसं- 

क्रान्ते: षण्मासा उत्तरायणम् । ककषादेस्तु तयेव खात् 
षश्यमाखादचि यायनस्” इत्य क्म् । अतः साप्य 

दन्लिखेस्रमभनादरेव दकिखशोत्तरायणव्यददहारो भाक्तो 

दक्जिणोत्तरगोलयोगेत्या त॒ इश्व इत्यवपेयम् । तेन 

भाक्तं दश्विखायन् एव प्रतिष्ठादिनिषेधः न सख्ये " प्रायुक्त 

सत्यततवाक्य कवा कयत्वात् । विवा इन्रतबन्वा दिच् रु सा- 

यन्नष्टहप्रवेशादिद्ानाञ्चनप्रति्नम् । 

प° तल्रावपादः कालमा० वेखानसुंह्िताथां यथा 

"स [शमेरववाराइनरिंहलिषिक्रमाः। महडषाद्वर न्न 

च स्वाष्या प दकति्णायने" ८ 
. $तदभिमानिदेवताभेरे च “शशो रातिक्ञया कष 

षणमासादिच्यायनम्?' गोता 1. न) ~ 
क्गात्?' अ भाग चमादोनां लदभिमानिदेवसा परत्कभ्रध - 

नात् | ५द्चिखभागस्ये त्राखे च 'दइचिषद्ये. यदा 

मायजञदा दधात् द्दियायनम् । एञ्चभूवाल्ज्गास्तत् 
खाः पद्धोदयन्वि बै” . पदाधोदेथे ेवग्रयोगषार- 

वाक्छम् | 

दच्िणार ख च^ दचिश्खमरययम् | अर श्लभेदे } 



द्चे . 

दत्िखारंस् एु* देशिे भागे अस्त्रं चमख्य ] व्याघलतदचि- 

शाङ्के सगे मरः } [ऋत्विजि | 

देचविंणाहे इ* दि्ामडहति चद्-खय उपरशस०] दक्षिण्य 

टे िंणावत्ं लि दचचिण+अस्यके भठप् सख वः | दलि 

सयुक्त अन्वाहायं शब्द् २२० पुर दशम् | 

दक्षिणावन्तः निर देचचिे चावत्तंते आा+दत-शच | 

श्दकिखे खआवत्तयुक्त |` ५ स्तकृमधवाल् कारन्युपिघान- 

रचनेच्छयः | द्वि खावत्तं शद्खोऽयं इनन चौकतो भया 

शा 2० | दिष्य दचिणस्यां वर्तेते इत-कच | 

दक्षिण दिकस्य नि° | ““दञ्षिादत्ते आदि रतने 

मनसि स्थितम्" भा० भो १२० खर | 

दक्किणावत्तं कौ श्लो दच्िलाश्नं स्व कायति के-ष 

मौैरा* ङोष | इख्धिकाल्या राजनि° | [दक्िखानिले | 

दक्तिणावह ९० दिश? दच्विणदिकतो वहति वह--र्च | 

दचिणादठत् लि दचिणा आवन्नते त-करिप् | दिन्ना- 

वन्ते | “गश्प्दिमं लोकं दखिखादत् सदः पथ्य ति” 

अत ° ७|१।११९६ | 

दत्तिणाशापति ए* &त* | श्यमराजे रभौमे यहे च 1 

दत्तिणाहि अव्य" द लिण+खाह्धि दूरे | दूरस्य दश्चिषमागे 

दक्तिणित् अव्य" दषिष्यात्+उेदे पुणो° | दच्चिखद्यामित्या- 

। भप्रदच्चिख्द्धरिवो सावि बेनः"०५।२६।४। 

दक्तिणोय पुर द्च्तिणामहति ऋ | दिखा ऋत्विलि । 

` “क्रतवः संप्रवन्त्यं नतां दक्तिशोयेदिं जातिभिः | दचिखा- 

स्लोपवर्तनतां जथार्थ' सत्रयजिनाम्*" इरिवं° 88 ऋ०। 

दल्तिणेन अव्य-दचिख+एनप् | मप्रस्वथेटत्तौ ¶दक्तिणसयां 
दिशि रेदक्िशदेशे च | एनपा योगे पञ्चमोनाधिका 

इितोया | ““तलागार धनपतिग्टडान् टचिखेनाकदी- 

यस्" मेध०। “जग्म धट ण्डकारख्ट' दचिषेन परन्तपौ "" 

भ० व २७८१ चर] 

दक्िणे न् इ दक्तिणे दें" व्रणं यद्ध नि° अनिच । 

व्याघङतव्रणयुक्तद च्िखाङ्के स्टगे अमरः | 

ष्टगोऽय टदलिचेग्म'' भट्टिः | | 

दत्तिखय य° दलिणामशेति चत् । दश्चिणादहे ऋलिमादौ 

 ^दचिष्टदिष्ट' कतमात्विलोनेः'' मङ्कि । 

इकसैष्वर नण्काभरीशयो दचप्रजापतिश्वापिते शिङ्गमेटे तत्कथा, 

` “च्छया स्वापि व" लिङ्कमेतदूद चेश्वराभिधम् । अय 

खंसेवभात् पुखाभपराधर्ल्सकम् | चभिष्यऽहंनखन्दे- 

खसात् पूज्छमिदं जनः" खाशोख .८<अर । 

{ २४१५] दगा 

दगा(काोर्गेल न» दक्ख लबदाररोध्या्मलनिव मनध्य- 

पाठे इधोगकमध्यपाटस्तु सब्यक । ५४ ° वरा हसं{इ- 
तोक्तं निजेडरेये जलोपलग्धिसाधने उपायमेदे । यथा 

«धम्यं ' यद्य" च वद्म्यतोऽहं दगा(काोगेलं येन 
अकलोपलच्िः। इखां यथाङ्कष् धिरास्तथेव तावपि 
मरोज्चननिन््रसंस्याः । रकेन वेन रसेन चा्धरश् यतं 
नभस्तो वद्धघ्रावियेषात् | नानारशत्व' बवता च 

गतं परोच्य चितितुयमेव । परहतानलयमनिक्छ लि 
करूणपवनेन्दु्द्रा देवाः | वित्तातष्याः करभः 

प्राच्यादीनां दिशां पतयः | दिक् पिलजन्नाञ्च सिरा 

नवमी अध्य महाखिरानाश्नो | रताभ्योऽन्याः श्तयो 

भिनिष्ता नामभिः प्रथिताः | पातालादूध्व शिराः 
भाति सस्ता वाच । कोणदियत्फा न शुभाः 
सिरानिभित्चान्यतो वच्छ । यदि बेतसशोऽम्बरड्हिते 

““गयुनिव | 

रेषे इस्तेच्छिभिश्ततः पश्चात् | खाँ इरे तोयं वति 
सिरा पञ्चमा सल | चि्कमपि चाद्खं पुरषे भथ कः 

पाज रोऽय श्धत् एोता। पुटभेदख सखिन् पाषाणो 
भवति तोयमघः | जब्डाशोदग्धसलेद्जिभिः सिराधो 

नरहये पूवां शहोडगन्धिका पाक्डराय एरपेऽन 

मशकः । जम्ब लख प्राग् बलभोशो यदि भेत् खनो- 

पश्यः। तश्छाहृख्ि्पाश्रेः शलिलं परुष्धये श्लाटु | 

अधेएरमे च भद्ध; पारावतस्चचिभश्च पाषाणः | 

द्भवति चान्न नोला दोेण काशं बश च गोयम् । 
पञ्चादुद्भ्वरद्छ ल्िभिरेव करनैरवे शध | परुषे 

सिवोऽहिरश्य्रञ्जनोपमोऽधः सिरा सलंला । छद्गचु - 

नख दशो वलभोको यदि ततोऽजुनाद्णनः । लिभि- 

रम्ब, भवति परुषे्छिभिर समन्वितः पञ्चात् । चेता 

गोक्ठाधेनरे पुषे ड्ध चरा ततः लब्णा । पोता सिता 

सिकता ततो. जलं निदिशेदसितस् । वखनौकोप- 

च्वितायां निशुंण्डयां दचि्ठेन कथितकरोः | रषये 

सपादे खाद जलं भवति चाशोष्यम् | रोख्ितभत्द्ो- 

धैनरे त् कपिला पाख्डुरा ततः परतः} इिकला 

खथकंराय् क्रभेख परतो मवत्यभ्पः। पूर्वे यंदि 
गद्या वलभोको उश्यते जलं पञ्चात्} इरण ् विभि- 

रादेश्च' श्रोता ग्टहगोधिकाधेनरे | सपलाशा बद्सीं 

चेद् दिशषयपरश्थ ततो जले भवति । ुरुषत्मये शूपाटे 

एरुषेऽल्र च. ट्ख्ड् भिचिद्कम । विल्वोडुब्बरयोगे विषाय 

ह्वय त वाभ्बन । इदगेस्िभिरम्ब्, भनेत् शब्दो 
८५४ 
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ऽेनरो च मण्डकः । कारोदम्बरिक्ायां वरनोको 

द्यते सिरा तञ्खित् | उरुषलरये सपादे पञचिमदिकख्या 

वदि खा च} आपण पोतिका ट् गौरसवच 

भति पाषाश्यः | पुरुषाचे कुद्निभो दषिपयं मृधिको 

याति! जलपरिह्ोमे देशे इचः कभ्बिह्धको यद् रश्ः। 
प्राच्धां ` इस्तलितवे वदति विरा दचिणा प्रथमम् । 

सद्लोलोत्पलवणां कापोती चैव उशते तिन् । हस्ते. 

ऽजगशस्खिमत्स्छो भवति पयोऽल्ं च सक्छारम् | भोषा- 

कतरोरपरोत्तरे सिरा हौ करावतिक्रम्य! कुदा 

नाम सिरा सा एरुषलय्बा्िनो भवति| चोारच्रो 

वलीको ` दच्चिणपान्ेः पिभोतकख यदि । अध्ये 

तद्य चिरा धुरम देया दिशि प्राच्याम्] नख्ैव पडि 
भायां दिशि वलमौको यदा भवेद्धस्ते । तल्नोदमभवति 

सिरा चतर्भिरधाथिकेः परमैः श्चेतो विश्वन्धरकः 

चलम परुषे ठु ङुङ् माभो ऽश्मा । अपरसां दिशि च 

चिरा नश्यति वधेभयेऽतीते | सक्कथासित रेशान्धां 

वलमोको यत्न कोविदार | मध्ये तयोनरर ध पद्मे 

स्तोयभच्रोभ्यस् } प्रथमे परुषे भुजगः कमनलोद्र- 

शच्धिभो बहो रक्ता । कुरूविन्द्ः पाषाणश्चिङ्कान्यतानि 

बश्च्यानि | यदि भवति शष्पं वलसोकषटतस्तदुत्तरे 

लोयस् । वाच्यः पुरुमेः पद्धभिरतापि भवन्ति चिद्कानि। 

षरषा्धे भण्ड को करितो हरिताललन्चिभा भूख। 

पाणाोऽश्वनिका्ः सौन्गा च सिरा शुभाम्ब् वहा । 

सवेषां ठच्ताणामधःख्िलो दद्य वदा दश्चः। तखा 

ब्त तोयं चतभिरधाधिकेः पुर्षैः। रुषे तः भवति 

नको नौला स्टत् पोतिका ततः चेता। दुरसमान- 

सूपः पाषाणो दशते चात । यद्यडिनिचयो दशयो 

श्चितः संख्थितद करञ्जद्य। कदय तु यास्ये 

परषततव त सिरा साधे । कच्छपकः पुरुपा परथमं 

व्वोद्धद्यते सिरा पवां । उदगनग्ा खादजला इरितो. 

ऽश्ाधस्ततस्तोयम् । उन्तरतच्च सधूकादश्िनिलयः 

अखिभे तरोस्तोयम् | परिष्त्य पञ्च इस्तान् अधाटम- 

भौ रभे प्रथमम् } अरालः एुरुषेऽद्धन् धूखा घालो 
कुलयवयौऽप्डा | मादन्दौ भवति शिरा वड्ति स- 

फेनं सद् तोयम् । वल्मोकः च्िग्धो दचिखेन तिल- 

भद्ध सकृशदूरेेत् | : पुरषेः पञ्चभिरम्भो दिशि वार्ण 

किरा पू) सपावावः पथाद् यद् कदभ्बद्य दछि- | 

चेन जकत्-| परतो इरलिरवाद् षड्भिः पुश्भस्तुरौ- 

योनेः । कौबेरो चान सिरा वति जल लोहगन्धि 

चाच्ोभ्यस् | कनकनिभो मख्ड को नरमाले ग्ट्िक्ना 

एता । बलमोक्षशकतो यदि तालोव्रा भवति नारि 
€ २6 

कलो वा | पथात् षडभिङक्तेनेरेख्तुभिः किरा याम्या] 

गराग्येन कगिसखाहदंत्यस दग् ज, वाच्यम् | ख्प् 
षरित्यज्छ करान् खात्वा पुरुषान् जं पञ्च । कनुरब्यो- 
हिः धरूषे कण्ण मत् पुटभिदपि च पाषाखः | शेना 

ग्धत् यञ्चिमतः किरा ततञ्ोसतरा भवति | खन्सन्तक्ख 
वामे बदरो वा उश्तेऽहिनिच्योवा | षडभिरुद्क् 

तद्ध करोः साधे इरुषलरये तोयम् | जमः प्रथने परूणे 
पाष्ाथो धसरः संशिकता क्त् | दौ छरा च 

याम्या पूर्वोत्तरतो इितोया च| वामेन हइरिद्तरोः 

बैलमोकञ तततो जलं पूप" | हस्तमितये एरमेः खल गैः 
पञ्चमिभेवति । नोदो भूजगः रभे छत् पौता मरकतो- 

पमचाश्सा | रष्णा भूः प्रणमे दारूषो विरा दच्च 
मान्या | जलपरिद्णोने रेते उशन्त ऽनपलानि ि- 

धानि | दीरखदूवां सटट् शख यल तख्िन् जनं एरुषे । 

भारग तिता दन्तौ करादौ च लच्चथा चेव| 

नवमालिका च इसतमेऽम्न्, याम्ये तिभिः ष्पः । 
च्िग्धाः प्रजम्बशाख्ला काभनविटप्टूमाः बभोपजलाः | 
द्वषिरा जजेरपत्रा खच्च जलेन सन्क्राः । निन- 

काननादकवरूखकभलञातकमिलव तिन्दुको नाः | पिर्छा- 

रथिरोषाञ्जनपद््षकावञ्जलातिवलाः | रते यदि इचि 

ग्धा वलमोकेः परि्तास्ततस्लोयम् | हसते स्ति भिरुततर- 
तकदभिरर्षेन च नरद | अतृखे सुखा यज्िन् सत्थ 

तणवल्िता महो यब । तञ्डिन् सिरा प्रदिशा वक्तव्य" 

बा धनं तस्नु | कण्टक्यकण्टकानां व्यत्याचेऽग्ध 

स्जिभिः करोः पच्चात् } खात्वा एरुणत्नितयं लि भागवुक्" 
धनंषा खात् | नदति मही गभ्भोरं यसि रणात 

` जलं तखित् | खच खभिमदष्यरौः कौकेरो तत च 

श्रः खात् | हच्चसेकाः शाखा यदि विनता भवति 

पाण्डरा वा खात् | विन्नातव्यः शाखातले जर्नं , 

निषरुष' खात्वा | फडकृच्चभविकारोः य्य तख पूरे 
शिरा लिभिर्ैकलेः | भवति पश्पेचतुर्भिः बाधाणोऽधः 

चितिः पौता। यदिकणटकारिकातु कण्टफेषिना दशद्रने 

वतेः कुद्मैः |. तद्धा सतलेऽम्द्, वाच्य निनिनरेर- । 

पुरे च | शक् रो दिणिरस्ा यन॒भवेष्ललपिवरभिते 
देे । तद्ध: पचिमभागे निदे चः लिपृरूषे गरि | ` 
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यदि भवति कथिकारः सिङ्ग ॒भःद्धात््प्लाशख्चो वा | 
श्व्यन तत्र इसदइयेऽम्ब परुषत्रये भवति | अश्म 

यच्छा धानां धमोवा तनु वारि नरयुग्ने | निदे. 

शव्या च क्षिरा महता तोयप्रवाहेष्। यञ्िनु च्ेतो- 

दे जातं द्ध" विनाशूपयाति । द्जिग्धमतिपाण्ड रं 

चा मह्ासिरा नरयुगे तत्र | मर्देशे भवति सिरा 

यथा तथातः परं प्रवच्छानलि | मौवा करभाषाभिव 

भूतलसंस्थाः खिर! भान्ति] पूर्वी्रे् पीलोयेदि 

व्ररमोको जलं भवति पञ्चात् | उत्तरगभना चिरा 

विज्ञेया पञ्चभिः पुरुपैः। चङ्क दुर यादौ त् 

कपिल्लातः पर भचेद्वरिता | भवति च परूपेऽधोऽश्डा 

तद्ध तले वारि निदे थम् | पौलोरेव प्राया वलमोको- 

$तोऽ्पञ्चमेखखतः | दिशि याम्याय तोयं वक्तेग्य 

अषभिः परुषैः | प्रथमे पुरम भुजगः सिताशितो उस. 
¢ 

भाव्मृलतिं्च । दलितो वति सिरा च्रं भूरि 

ध्रानोयम् | उत्तरतञ्च करीरादहिनिलये दिखे जलं 

च्ताडु | दशभिः पृरुभरन्ेयं पुरुषे पोतोऽल भण्ड कः | 

रोहौतकख पद्चादह्हिवासख भिः करैरयाभ्ये | दादश 

` परुधान् खात्वा सक्लारा पचचिनेन बरा | इन्द्रतरोः 

बेखमोकः प्रामद्थयरः पर्वे खिरा इसत | खात्वा 

चतुर्दश नरान् कपिा गोधा गरे प्रथमे | यटि वा 

छवर्थनाखस्रोभंबेहामतो भुजङ्गग्ड इम् । ₹इस्तषटये त 
याम्ये पञ्चद्शनरावसानेऽ्ब्, | चारं पयोशन्न नङ्गलो 

अर्ध॑मानने ताज्सन्धिभचाश्ा | रक्ता च भवति वद्धा 

हति सिरा दश्िशा तव | ̀ बदरीरोह्िवडचौ . 

सम्पत्तौ वेनापि वलमौकम् । इसततयेऽम्ब्, पद्चात् 

घोड्धभिणोनवेर्मैवति । रसं जरमादौ दिणा 

शिरा वति चोत्तरेणगन्या | पिष्टनिभः पाभाखो 

अणच्छेता उच्िकोऽर्भनरे। सकरीरा ष्ेददरी विभिः 

अरः पञ्िभेग तलाश्भः। अष्टाद्भिः एरतरैरोशानी 
जहजला च सिरा। पौलृबभेता बदरो इख्रवय- 

कष्धिते दिशि प्राच्याम् । विंशत्या इरुषाष्या्रयोष्य- 
सम्भ्ोऽल सारम् । ककुभकरीराभेकन संयुतौ यत्र 
कङ्मवितवो षा। इस्तदयेऽम्ब, पञचाञ्नरेभवेत्मश्ियत्या । 

वलसौकसूदधेनि यदा दवं कुशा पाशडराः खन्ति। 

कपो मध्ये देयो जलमत्र नरोकैविंधत्या | भूमिःकदम्बक- 

युता वज्जमोके यन इष्छते दूर्वां | ईसव्वेय याभ्य 

नरकं पद्विंयत्ा | वखनीकबयम्रभ्ये सेोतक- 

पादपो यदा भवति| नानाष्लैः साङतस्जि(नियं 
नन वक्गव्यम् | हसचतन्को सभ्यात् घोष्रभिचाकूलै- 
खदग्वारि । चलत्वारिथत्पुरषान् खात्वा्ड्ातः विरा 

भवति । खन्विप्रचरा य्िन्छछनो भरवेदश्तरेश् वलभीङः । 

पञचात्मञचकरान्ते अता्ेसर्धयं नरः सचिलभ् । एकस्याः 

पञ्च वदा वशमोका अध्यनो भगेच्छरेतः | तञ्जिनू सिरा 

प्रदिष्टा नरष पश्चवर्जितया | सपलाथा यत थमी 

यदचिममागेऽन्ब॒ भानवेः प्या । छ्ेनरोऽद्धिः प्रथं 

सवालुका पोतच्छत् परतः । बलृभोकेन परितः चेतो 

रोहोतको भवेद्यञ्जिन् | पूवष इस्तमाने प्रया 

भानेरम्बे, | चेता कयटकनड्धला यत्र शमौ दृच्िखेन 
तलः पयः| नरपञ्चुकसंयुतया सप्र्या्हिनिराै च| 

मरुदेशे यञः न जादे तेजेलं विगिदेग्डम् । जम्ब - 
वेते ये इस्त भरो दिशाः | जम्ब च्छिदता 
खवा भिदुमारौो द्वारिवा शिवा श्याना ! बोखधयो 

वाराही च्ोतिद्यतो च गरुडवेगा | दकरिकामाष- 

प्ोध्यात्रपदासेति यद्यडेनिख्ये [ वलमोकादत्तरत- 
स्िभिः. करस्ते तोयम् । रुतदनृभे बाच्य' जाल 

भूभौ व पञ्चभिः र्पः एतैरेव निमित्तेमखरेदे 

अप्रभिः कथयेत् | रखकनिभा यत्र भह देखतद्वल्- 

भोक्रमपरिषोना | वख्यां यन्न विकारो भवनि 

धरिन्रयां जखं तत्न । यन च्लिग्धा निन्दा सवासुका 

शालमादिनी वा दयात् | तलार्भपञ्चसेषौरि मानैः 

पञ्चभिर्यदि वा । द्िग्धतद्धष्छां याभ्य नरेचतुभिलेलं 

प्रभृतं च | तर्गहनेऽपि दहि विननो यल्लमान्ददेव 

वदेत् । नमते यल धरिली खपे एरुपेऽभ्ब्, जाङ्गला 
नपे । कौटा या यत्र विनालयेन बहवोऽम्ब तेनापि | 

खण्णा चीता च महो शोतोष्ान्मक्छिभिनरः ब्धः । | 

इन्द्रधरमेद्ष्यो या वखगोको वा चठतुरस्तात् | वलभो- 

कानां पडक्वां ' यद्योक्तेऽभ्य ज््िवः सिरा तदधः) 

शुष्यति न रोहते वा स्ख यखां च तन्ाभ्भः } 

श्वयोधयलाभोडम्बरेः समेनेस्तिभिनलं तदधः वट 

-पिर्लखभवाये नददाच्यः सिरा चोदक | च्ास्नेये 

यदि कोष्ये याभख एरदखधयवषा भवति जरुपः। निः 

श्च करोति भयं दाङ च समाचुष' प्रायः चैदधत- 

कोय वाल्य" वनिताभयं च वायर्न्य । दिङ्ीवने्यक्घा 

शेषा शुभावहाः ब्रू: शारष्लतेन इनिना दगा(का)- 
गेलं यर्द्शवरं तद्वशो ¦ ाग्रभिः कनभेतद् द्रि 
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शानं वच्छे । द्जिग्धा यतः. पादपयुलमवङ्खो नि- 

स्व्िदरपल्रा्च ततः सिराल्ि। पद्मल्तुरोशोरकलाः स- 

खडा: काशाः ष्णा वा नचिङा नयो वा। लर 

छभ्बकु मभेतसाः ख: चोरान्विता बा दमगुलमबद्धयः । 

ऋनेभनागाः चतपलनोपाः स्ुनक्गमालाच सचिन्धुवाराः। 

, विभोवको वा मदयन्तिका वा यतीस्ि तञ्िन् पुरूष- 

लवेऽम्भः । स्खात्पेतद्छोपरि पडतोऽन्यस्तत्रापि मले 

पुरधत्रयेऽश्धः । या मौद्धकेः काशकृरोच युक्ता नोला 

च ष्टु यल खसकेरा च । त्यां प्रभतं चरं च तोयं 

शष्णायवा यल अ रक्तङदा | ससकेरा ताजलद्धो 

कषायं क्षारः घरिलौ कपिा करोति । अपाख्ड,रायां 

लव्यं प्रदिष्ट मिष्ट पयो नोलवदन्वरायास् । थाकाश्च- 

काज यमिल्वसजाः चरोपप्डं रिष्टा थयास । षटि 
परथेटं मल मवयो खत्ता ` दरेऽम्ब्, निवेदयन्ति । 

सगय ग्निभखोदृखरादवष्णा या निजेडा खा बचचषा प्र 

दिष्टा! रक्राङ््राः चोरबुताः करीरा रक्ता धरा 

चेच्छलमण्डनोऽघः। वेदूयखद्रासव् दमेचकाभा . पाको 

्ुखोदुभ्बरशच्धिमा वा । शङ्गाञ्जनाभा कपिलाथवाया 

सोया चिला भूरिखमोपतोवा | पारावतक्लौद्रटतोपमा 

वा चौमख वद्धसख च दठल्यवखां । या सोमवह्धयाचः 

शमानकपा शाष्याशु तोयं कुरुतेऽखयं च} ताल 

खमेता एषते गिचिलेरापाख्ड भोदृखरादुख्ूपा । ध्द्गो- 

पमा छिकषुष्पिका वा खयाग्निवष्ठौ च धिचावि- 

सोया । चन्द्रातपश्फटिकमौक्तिकेभ्पा याखेन्द्रनोल- 

सखि सुकाञ्चनाभाः। शयोद्यांशहरिताखनिभाञ 
याः खय् स्ताः भोभना निवचोऽन्र च इत्मेतत् । एता 

'इामेव्याञ्च शिलाः प्ियाञ्च यचचेशच नागेश सदाभिजुष्टाः । 

येषां च राद्घेष॒ भवन्ति राज्ञां तेषासहदिने भवेत्कद्- 

श्वित्! भेटं यद् नेति शिला तदानीं पालाथकाषौः 

ख तिन्द्कानाम् । प्रवालर्यित्वानचमग्निवष्य खघा- 

श्बसिक्ता प्रपिद्ारमेति। नोयं च्टतं मोचकभखना वा 

यद्धप्र्ल्वः परिषेचनं तत् । खाये" थरन्चारयुतं शिखायाः 

प्रष्फोटनं बद्किवितापितायाः | तक्रज्ाश्चिशश्चराः शङ. 

शत्या यओोलितानि बद्राख्ि च तञ्िन् | सप्ररानहषि- 

साग्यसितघ्रां दारयन्ति ॥, चिशां परिषेकः } नैम्बं पः 

स्वक च माक लिखानां खापामागे" निन्द् कं ्यादुु् च । 
भोभूमेख क्ावितः चाद एषां ष्टूललतवोऽनश्ञापितो 

भेद्यतेऽश्ा। आभः पयो इदु विषाचभषीवनेतं थारा 

ज्छोष्टासलौत्य बलदेवमतादि इदा | भौलं दगा(कागेच 

दग्धे विर दह-क्त। शतदा भमश्नोकते “या दग्बः । 

` भिरेख रोषति दृष विर भवति । हेवशदरिषि- ` 

दग्ध 

वताख््लता च युतं प्रेषः | रद्य नैलमयितदख ततो- 

श्य पानं पञ्चाच्छितख न शिलाद भवेद्दिषातः)} चारे 

कद्ल््या मधितेन शुक्तं दिनोषिते पायितमायसं यत् । 

सम्यक भितं चाश्कनि नेति भङ्गः न चान्यलोहेष्वपि 
त्ख कौच्ठग्रम् | पालो प्रागपरायताम्ब्, विर ष्ते 

न याम्योत्तरा कङ्धोखेरवदारभेति भरूता सा प्रायः 

भरितः | तां चेदिच्छति खारद्रुभिरपां सम्पातमावार- 

येव् पाषाादिभिरेव बा प्रतिचयं चस हिपाश्वादिभिः । 

कङभवटानञ्चचकदम्बं : नि चचजम्ब मेतसनोपेः । कुर 

वकतालाशोकमधृकेबङ्गलविभिख् चाढ़ततोराम् | हारः च 
नेवाद्हिकभेकदेथे कायं भिद्ासद्धितवारिम)मेम् । 

कोशस्थितं निर्विवरं कपाटः लत्वा तवः पांशुभिराव- 

पेचम् । ञ्चनहल्तोशरेः सरालकोथातकाभल कचः । 
कतकफलसमायुक्त योगः दूपे प्रदातव्यः । क्षं कटुकं 

वणं पिर सलिलं यदि काशुभगन्धि भवेत् । तदनेन 

भवत्यमलं प्रसं स्ठगज्ि शुखेरपरोञ्च युतम् । इसरो 

सधाततराघादष्यघनिष्टो त्तरा रोहिण्यः । शतभिषगित्या 

रम्भे ज्ुपानां शद्धते भगणः। त्वा वर्ण वलिं 
वटबेतखकोचकं सिरास्थाने। क्मेग्रन्ेधर णेः संपूज्य 

निधापयेत् प्रथमम् । मेचोद्धवं प्रथममेव मया प्रदिष्ट 

भिदं कथितं हितोवं ्म्यम्बरा इ भिह्हिरे्य छनिग्रसादात्”| 

सनसिजं जोवयनि दयेव याः" हार | “शष 

खाट् दग्धमासिषमू्" कमेलोचनम् | देरखाग्निदाइ- 
मेदाः चते उक्ता यथा । श 

खत अञ्च मितरथा दग्चदक्तणं वच्छानः। तत्र 
किण्व ' खूं वा चि्य द्रव्यमभ्निद् हति । च्यभ्निखन्तप्नो 

हि सेहः खच्छसिरारसारित्वाच्वगादौनहपव्श्याशु 

दरति | तथ्मात् ख इदग्धे ऽभिका रजो भवन्ति । तन 
खद इ्दग्ध सम्यग् दग्धमतिदर्धञ्चति चदविघमभ्नि- : 

दण्बम् । तत्न गद्विवे' मू बतेऽतिमान' तवृञ्. दम् । 
यलोत्तिहन्ति सफोटास्लोत्र चोषदाइरागपाकनेदनाचिरा- ` 

शवोप्ाभ्यन्ति.तदूदर्दग्वम् | सम्यग द्ग्थमनवगादृ. ताख- 

फलव" चरंस्वितं पूमेकखणयुक्गश्च ) अतिदग्धे लांसा- 
जद्धम्बन गाल्विद्चषः बिराष्ायुखश्यस्विव्यापादनभनि- | 

मालं ज्वरदाडपिपाखानच्छांडोपद्रवा भवन्ति बखचाद्य | 

[ 
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दग्ध 

सस्निदश्वलक्तणमात्मकमेप्रस(धकं भवति | भवति चातर 

च्ग्निना कोपितं रक्ता ्टशं जन्तोः प्रकुष्यति | 

नेव वेगेन पित्तमखभ्य् दीखं ते |. ठतल्यवीयये" छम होते 

रखतो द्रव्यतस्तथा । तेनाख बेद्नास्तोव्राः प्रख्या च 

विद्यते । स्फोटाः भोघ्रः प्रजायन्े च्वरस्त,ष्णा च 

वद्ध ते" सुदु° । 
तिणिमेदेन जुक्तं रचन्द्राश्ितराशौ पु०। 

, तीयायां प्रथमायां तुलाखूगौ | पञ्चभ्यां बुधराशी हो 

~ 
ततस्त ~ 

«गसि 

सप्रस्यां चापचन्द्रभे । नवम्यां सिहकोटाख्यानेकाटश्यां 

युरोष्ट॑दे। -दषमीनौ त्रयोदशा दग्धसंन्नास्लमी 
न्टद्धाः | दग्धसद्मनि यत् कमं छतं सवैः विनशवति" 

च्यो° त° | देवारभेदेन युक्तो नच्चत्रभेदे न° | “याभ्य 

ष्वा वैशवरेवं धनिष्ाय्यौमृं च्येषान्तय' रवेरद्ग्ध्भं 

स्वात्" च्योऽत०। ४वारभेदयुक्त तिथिभेदे स्लो^रकादशो 

चेन्दुवारे हाद्शो चाकवासरे । ष्टौ एह्स््तेवांरे तोया 

चुवासरे | अष्टौ शुक्रवारे च नवमो शनिवासरे] प- 

ष्मो भौमवारे च द्ग्धयोगाः प्रको्तिताः*"नारद्ः। “हा - 

दशगर कादथो नागभौरीस्कन्द्वद्ष्वपि नवम्थां दग्धयोगा- 

च्या भादवाराद्धितः क्रमात्"वसिषठः । १ ग्य चन्द्रा कान्त 

राथिमेदेन युक्ते तिथिभेदे स्त्रो राजभान्तं ख्डे ८“हितीया 
सोनघनुषोखतुर्धौ इषकुम्भयोः। मेषककटयोः घो कन्या- 

सिथनकेऽष्टमो | दशमो टिके ले ह।द्शी सक्र 

दने । श्राद्या धचुःष् शफरोघ्् परा हितीया एकान्तरे 

दिनकरे तिथयः प्रदग्धाः। काके च तथा कमम 

मेषे बुन्ने हरौ चटे। णण शुक्ता दितोयाद्याः दग्धाः 
सष्णा कपादिषः। राशमोचन्दर्य च रवेः स्थित्या वाच्य 
फलं ब॒धेः | याः प्रोक्ताश्तिथयो दग्धाः मेषादिषु च 

राजिषु | शुक्तास्ला विषमे राशौ सने लब्णाः -प्रको- 

न्तिताः । एभिजांतो न जीवेत यदि शक्रसमो भवेत् | 

विवाहे विधवा नारो यात्रायां रशं भवेत् | निष्फलं 

कषिवाखिच्च' पद्यारम्मो च मृखता । ब्टहपरवेभे भङ्खः 
षाद डायां मरणंध्रकस् | कदने फलं नात्ति 

बतदाने च निष्फले | शुभक्मांख्ि सवां नेव शुथा- 

दिचन्नणः" । उन्तरराशिप्र चन्द्रखित्या दग्धाय व्यक्तल' 

यथा ““षलौ जेषङ्कलीरयो हिमकरे कन्छायुगे चामी किं 

दख्धिकराशिगे च दशमी तौलौ रटे हादी | चापे 

ष्वाथ भाषे दिका यदि इषे कम्प्र चतुर्थी यद् दग्धाख्या- 

तिथयो वदन्ति छनयस्याज्छा सदा कभेचच"› ज्यो° त° | 
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द्रा दिव स्त्राष्यखांशमेद्े फलमेदः ° चि° उक्तो यथा 

“वद्तराणां नवभागकेष॒ च चत्ष्कोणेऽमरा राचसा 

मभ्य "गता नरास्तु सदे पाशचेः च मध्यागयोः। 

दग्धे वां स्स्, टितेऽम्बरे नवतरो पङ्कादिलिप्रे न स 

द्रच्तोऽ'ओे, चरांशयोः शुममसत् सवांशके प्रान्ततः'› त- 

इक्त' श्रौपतिना ५कद्मकव्लनगोमयलिप्र वासवि दग्ध- 

वत्ति श्फ़्टिते वा] चिन्त्यिद्ं नवघाभिद्ितेऽखिन्निरट- 

भनिटफलच्च॒ सुधोभिः। निबयन्त्यमरा हि दस्रकोष्ये 

महजाः पाश्च द्शान्तमध्ययोचच । च्छपरोऽपि च रचा 

` ज्रयोऽओे श्यने चासनपादुकाद्च चेवम् । भोगप्राष्दे- 

वतारे, नरांथे एताप्निः, खाद्राचचसांशे च ऋत्य् : । प्रान्ते 

सं चेष्वनिष्टं तया खात् अ वस्त्रे नतने साध्व 

साधु" | ईद्धव्याधिषितदिथि स्तो ' ऽद्ग्धरुहायां दृते 
च स्त्री ट्संतप्र लिर। [च्ियां जातत्वात् डनेष् 1 

दग्धकाक एुस्त्ी" दग्ध इव काकः । द्रोणकाके हेमच° 

दग्धमन्व ए निलयक््प्रं  । ““वङ्किवायुसमायुक्तो यद्य मन्त 

सद्खनि । सप्तधा बथयते तन्तु द्ग्धरुच्छरं प्रचच्तते" तन्त 

ख।रोक्तो मन्त्रभेदे | [२६४६ ए" तदूयदाडकया टश्या । 

दग्धरथ ए° दग्धो रथोऽख ¦ वित्ररघगन्धवे चित्ररथशब्दो 

दग्धु ए दग्धोऽपि रोदति रूह-क । !तिलकटक्ते, 

श्भक्रो हायाच्च स्तनी राजनि । 

द्ण्धिका खी कुल्विता द्गधा कुल्बिते कन् । (पोडाभात) 
श्दगघाच्चो भरतः । दग ध+खा्येः क | व्यतदन्वम् । 
र्द्ग्धरुहषटक्ते राजनि" । 

दग्धेष्टका खलो कम्प । कामके (कामा) हारा. | 

दष त्यागे पालने च भ्वार पर° सकण सेट इदित् । दङ्कति 

अदङ्कोत् 1 ददङ्क + 

दघ घातने खा° परण सक सेट् 1 

चोत् । ददाच देचतुः | गतौ दिशारनिवण्ट: | दध्यति 

दूति भेदः । “पञ्चासद्घ्यायो व्यव" च १।१२३। 
५। “दष्याः गच्छतु पुरव्यत्यवः* भा. | ^“पक्षद्ष्य- 

रथ्यो पिभागे' क० ७।५६।९१ 1 

दण्ड दण्ड पातने दमने च अद्०चरा*उभ०सक . सेट् । दख्ड गति 

ते अट््दण्डत्-त } दण्डः द्राः दण्डनीयः दर्तः | 
यहखपूपैकशासने दिक ° । शतं दण्डयति 

राजा। इहा मोखे कम्पणि लकाराद्यः | गगः 

शतं दश्डान्ते । दण्डशब्द उदा° “अदर्ड्यान् दश्डयेन 

सजा दर्डयां द वाष्यदेणडयन्" महः । 

दक्नोनि अदाचौत्-अद्- 

^प्रजाः 

८५६ | 
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षड ए'न* दण्ड-अच कम्पं शि पए सिवा दने वा। 

श्वे (लाटि) ख्याते पदार्थे २विप्रदस्डद्यमे , शच्छर 

मतिच्रं निपातने । “परख दणड नोद्यच्येत् क,्लो 
नैव निपातयेत्" मनुः टण्डघारययुखाः ““रूलतः 

संप्रतिष्ठानं शत्रयाञ्च निषेधनम् | अवटस्भनमायुष्यः 
भयन्न' दर्डघारणम्'" वैद्यकम् । 

भिन्दिपालाङ्कदण्डलच्चणं हेसा० प लच्तणरुषदू- 

योक्त भिन्द्पिलशब्ट वच्यते तददसारेशान्योऽपि 

दण्डो विधेयः । खना ङ्दण्डस्तु “समह त्तदण्डयुक्तं मू” ० 

श. ७8 ख° उक्तः । चामराङ्दण्डस्तु ततव ७२अ० 

छक्तौ यथा “अध्व हस्तप्रभितोऽख दण्डो हस्तोऽथ 

या रल्िसमोऽथवान्यः । कााच्छ् भात् काञ्चनद््ययुप्नाद् 

र्न वि वित्र ख हिताय रात्राम्* । 

जह्मचारिधार्ये कामये शगुडाकारे श्पटदार्ये, व्मेरेन 

तत् प्रमाणादि मलुनोक्त' यथा “श्राद्धो वेल्वपालाथौ- 

चत्नियो वाटखादिरौ । पैलवौदुम्बरौ 3शनो दण्डा- 

मद्ेन्ति धमेतः । केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायं $ 

्रभाखतः। ललाटसम्मितो रान्तः शान्, नासान्तिको 

विः । कजवस्ते त॒ सरवे ख्रव्रष्णः सौम्यद्ैनाः | 

नुद गकरां नणां  शत्वचो नाग्निदरूषिताः | प्रतिग्टद्यो- 

पितं दख्डपस्याय च भाक्छरम् | प्रदद्िणं परी- 
त्वाग्न" चरेद्मेच् यथाविधि" | 

खंन्यासिनां दण्डधारणे विशेषादि नि लि. उक्तो यथा 

““इारौतः “कुटौ चको बह्दजो हंसव ट तीयक्ः। 

सद्यः परमो कंसो यो यः पञ्चात् स उत्तमः” | आद्यः 

पुत्रादिना कटि कारयित्वा तत ण्डे वा वनु काषाय 

वाखाः शिख्ठोपवौततिद्ख्ड्वान् बन्धुषु सख्े वा 

भुञ्जान आा्मन्नो भवेत् णएतद्न्ताशक्तपरम् इितोयस्तु 

बन्धून् हित्वा सप्रागाराणि म्व चरन् , पूर्वौक्तवेषः 

श्योत् ! सस्तु पूर्वो क्तंवेधोऽप्ये कदण्ड : «एकन्तु तेवं द् 

चारवेच्नित्यमाद्र)दिति" स्कन्दात् विष्ण् रपि “धयन्नोप- 

बौतं दण्ड च वस्त्र" जन्तुनिवारम् । तावान् परि- 

भरद; प्रोक्तो नान्यो डंसपरिय्हः" ] चतुर्थोऽपि 

ष्कान्दे ““परहंसल्िद्र्डं च रष्ल् गोवालनिमि- 

साम् | चिद्ां यन्नोपवीतं च नित्य कमे परित्यजेत् । 

ऋयसप्येक्द्ण्डः रव | ये वर॒ शिखोपवीतादिल्ाय- 
 निनेषास्ते कटीचकादिपराः। यत्त॒ मेधातिधिः 

“यश्च दुयो दण्डाख्नावदेकेल वरयेति" 

| तदपि वत्मरभेव । यज्चालिः*चतघां भिचव प्रोक्ताः खै 
पैव लिदण्डिनः" दति तद्दागदण्डादिषरं न यदिपरम् 

“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डरूयेव च | -य्ेते 
नियता दख्डाः ख त्िदण्डोति चोच्यते" मनेः । तसमात् 

परमहंसस्य र्दृख्ड णव । सोऽप्यविद्षः विहुध्सतु धोऽपि 
नास्ति ८“न दण्ड न शिख नाच्छाद्नं न मैतं चरति 

परमहंस "इति महोपरनिधदुक्त :५न्नानमेवादख्य दण्ड" इति 

वाक्यथेषाञ्च यत्त यमः ““काष्दरडो टतो येन॒ स्वश 
प्तानवजितः | स याति नरकान् घोरान् नहासौरवसं- 
नञकषानिति"” नद राभ्यः विना जोवनार्थकतसव्थासपरस् 
“एकद्र्डं खमाश्ित्य जोक्न्ति ब्वो नराः { नरके 

रौरवे घोरे कमेत्यामात् पतन्ति ते”? इति ख्तेः यज्चाचच- 
मेधिके ““रक्दश्डी लिदख्डढो वा शिखाख््डित एव वा| 
काषायसालखारोऽपि यतिः पूज्यो युधिषिरेति' तद्यापि 

ध्क्तव्यवस्या ज्ञेया" । 

भाषे खच; रेदमने "वाग् द्ख्छञ मनोदण्डः कायदख्ड- 

सयैव च” मतुः । ““शअर्ागतसंलाखं भूतानाभप्यह्टिस- 

नम् | बह्ि्विदि च दानञ्च दर्डमित्यभिधीयते” भा. 

भोचघर्ममाक्तं ४शरस्ागतना्यादिलिके | दण्ड इवाच 

रति दख्ड+किंप् ततो भावे चञे । ५दण्डतुल्यस्ितौः 

(दाङ़ान) खारघन्दसौ दशस्ड-यथावथं कर्मभावकरणादौ 

अच । हप्काण्डे अन्ध टको € मन्वने १०रेन्दे ११ भि- 
भानभेरे (काठाः) “हस्ते खतर्भिभेवतो ह दण्डः” लौला.। 
भो चन्र न्द् २६९१० दण्यम् ^“दशडस्तेन दण्ड न”” 

दूति पाठान्तरम् |१२द्ग्यं पारिषद्भेदे १शयमे १४अभि- 
भाने च मेदि०।१५दरूडाकारे स हभेदे हेमचन्यङूश्टङ्ा- 

टकशब्ट् २७६९ ° द्यम् ।१६१्ब कुन्द पएवम रे । 

तत्कथा ज्ञनश्वान शब्द् २०२१५४० दश्या। श्वा क| 

नाये । “ष्ण कञ्चाम्बरोपय दण्डकञ्च ति ते त्रयः । 

यश्चकार महाका" दण्डकार ण्यश्तमम्"" हरि वं०१०अ०। 

धदटिपलात्के दिनघटिभागद््पे चटिकापरप्यांये 

9७कालमेदे तजन्नानोपायञ्च षटीयन्नरब्ट् उक्चप्रायः । 
. ओ्रोपतिनाष्युक्लो. वधा 

“एल्वस्य दिग् भिवि हितं परयत षडकुलो दिया 

यनाखम् । तदम्मखा प्रिपलेः प्रपूरय पाल" चटा 

्रसिमं घटौ शात् । स्तय'शमाषलयनिभिता या 

डेग्ः शलाका चदठठरङ्क्,का खात् | विद्ध तयां प्राक्रनमल् 

पाल परप ते नाङ्क्याभ्् ना तव्» ८“पटटिदष्डाक्रिका- 
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च तिचेनिषक्रमण्णं परे" ५दण्डेकरजनोयोगः""ति*व। 

श८य्य् भेदे तद्धच्तणमेद्] दि खभ्निपु०२४१ अर यथा 

“अख्डलासंहतौ भागो दरूडास्ते कड्धधघा ष्टण | 

तिष्यं गडन्तिसतु दण्डः स्थात् भोगोऽन्या इत्तिरेव च । 

 सणडलः सवतो इत्तिः धग् इत्तिरसं हतः 1 प्रदरो द्ड्- 

कोऽसद्ः चापो वैकचिरेव च । प्रतिष्ठः सप्तिण्च 

शनो विजयसञ्जयौः । विशालो विजयः 311 स्य णा- 

कथचसरखौ । सर्पो वलयश्चैव दस्ड़भेदाख इजैयाः। 

अतिक्रान्तः प्रतिक्रान्तः कच्छाभ्याद्धोकल्चपलतः। च्ति- 

ऋन्तस्तु पक्ताभ्यां त्रयोऽन्ये तदिपरयये | पक्चोरस्धौरति- 

क्राननः प्रतिष्ठोऽन्यो विपथ्यंयः | स णापक्लो घःपच्चो 

दिस्य खे दय ऊहनं गः । दियुखेाऽयम्बतिक्रान्पच्तो- 

$न्यद्ड विपथ्यःयः । दि चतदं ड इत्येते न्ञेया लखणतः 

कमात् | गोमतिका हि शारो शकटो मकरस्तथा" 

१९ रान्नाषठपायमेदे चवर्थोपाये | ते चोपायाः सामनदा- 

नमेददस्डाः सध्त प्रसिद्धाः त॒ च्छग्निषु* २४० खर | 

अन्ये ऽप्य पायाः सामादिप्रयोगविषयाचोक्ता यथा 

नाम टान' च भेदश्च दपेण्डोचेन्द्रजालकम् | 

भायोपायाः शप्र परे निकिपेत् साधनाय तान् | चतुनिधं 

श्तं साम उपकारादकोत्तनात् । मिथः सम्बन्धक्षयनं 

दपर" च माष्यम् | च्चायाते द्भेनं वाचा तवाह- 

भिति चार्पणसम् । यः सम्माप्रवनोल्धगे उन्तमाधमम- 

ध्यमः| प्रतिदानं नदा लख्य ग्टड्ोतखालुगोदनस् । 

दव्यदानमपूै' च स्वयं याप्रवत्तं नम् । देय प्रति- 

भो्श्च दानं पञ्चविधं छतम् । खे हरागापनयनं संह- 

बेत्पादनं तथा । भिथो मेद भेदजनेभैदच् लिविषः 

खतः । वधोऽचेहरणथं चेव परिक्ठोश्तिघा दमः। 

प्रकाशशचाप्रकाशश्च लोकददिष्टान् प्रकाशतः" | ^८द्ण्डख 

द्भनादुदृ्ान्,इतभ्वालनादि, खानतः। दानभेदेबमृष्ख्यान् 

योधान् ज्जनपदादिकान् | सामन्ताटविकान् मेददण्डा- 

भ्यामपराद्कानू ¡ देवताप्रतिमानान्त॒ पएलयान्तमे नेर: } 

मान् स्त्ीवस्तरसंवीतो निधि चाहु तदनः! वेतारोल्- 

कापिशाचानां शिवानां च खद््पिता | कामतो ख्पधा- 

र्विः शस्त्राग्नग्रश्ाम्ब् वधस् | तमोऽनिचोऽनलो 

नेच इति माया दाबाद्धौ । जधाम कीचकं भीम च्या 
स्थितः स््नीखद्धपताम् | अन्याये व्यसने युद्धं प्रहत्तखा- 

निवारणम् | उपेयं ढता श्वातोपेचितच्च हिड्- 

ब्बया | मेषान्त्कारदषटयग्निपरवेतादन तदथेनस् । दरख्वानं 

च्व. सैन्यानां दथेनं ध्वजशालिनम् । चिच्रपाटितभि- 
च्नानां संताना च दथेनस् । इतीन्द्रजालं हिषतां भी. 
त्यधेखपक्येत्” । २०िष्णौ ए“. रो घदेदो दण्डो 

दमयिता दमः" विष्ण् सं०।२१शिवे “ “ब् न्द्माय दण्डाय 
` पथंचोरपटाय च" भा० शा० २८६ अ० । २२्द्ख्डाकारे 

कजौ ख्य परिवेषभेदे “परिधिस्तु प्रत्ययो जु- 

रिन्द्रचापनिभः'” इ, स० १९६ चर | र२द्ख्डवतृ स्विते 

रविकरादेः संचाते “रविकिरणजलदमरुतां सक्तो 

दख्डवत्स्थितो दण्डः | स विदिकषस्वितो न्टपाख्ाम- 

शएभो दिक दिजातौनाम् । शस्त्र भयातङ्ककरो दृष्टः 

प्राङमध्यसन्विष दिनख । शुक्लदयो विप्रादीन् यदभि- 

चछखस्तां निहन्ति दिशस्” २० च्य । 

२४रान्नः प्रजाशासनमेरे ततृ खष््पादि भाग्या०१२१ च. 

“ट् कौरव्य } यो दण्डो व्यवहारो यथा च सः) ` 

यज्ञिन् हि सवमायत्तः स दण्ड इह केवखः धर्मसंख्या 

महाराज ! व्यवहार इतोव्यंते । तद्य चोषः कथंन 

श्यान्ञोकेष्ववस्हिता कनः । इत्ये वं व्यवहारस्य व्यवष!रत- 

मिष्यते। ओखपि चैतत् एुरा राजन् ! भना मोक्लमादितः। 

सुप्रणीतेन दण्ड न प्रियाप्रियखमान्मना | प्रजा रति 

यः सम्यक् धमप एव ख केवलः ! यथो तनेतदष्चनं 

प्रागेव मुना एरा। यन्ययोक्त' भष्येन्द्र ! बद्धगणी 

वचनं भद्ष् । प्रागिदट्ं वचनं प्रोक्तमतः प्राग्वचनं 

विडः । व्यव्डारदख्य चाख्यानाद्वपरवहार इोच्यते। 

दण्डं ल्िवगेः सततं प्रणौति “ प्रवत्तते | दैवं डि 

परभो दण्डो दखपतोऽग्निरिवोलिसः | नोरोत्रलदब- 

श्यामञ्तरदषशतभुंजः। अष्पान्न कनयनः शङ् कर्थो- 

हं रोमवान् । जटी दिजिद्कस्ताम्नास्यो -्टगराजतच- 

च्छदेः । रतदूपं विभुं स' दख्डो नित्य इराघरः । 

असिद्धं रगेदा शक्तिख्िच्छलं शद्रः रः । इषलं प्ररश्- 

अक्र पाणो दण्डि तोमराः । सम॑प्रहरणोयानि सन्ति 
यानौ कानिचित्} दण्ड रव स॒ स्वांमा लोके 

चरति. सन्तिंमान् । भिन्दन् छिन्दन् रुजनु भन्नन् 
दारयन् पाटयंस्तथा | घातयन्नभिधावंश्च दण्ड एव 

चरत्य् त) श्यसिषिथनो धमेखीच्छवम््ौ इराधरः । 
रग विजयः शास्ता व्यव्ारः अनातनः | शास्त्र 

जाद्धणमन्ताञ्च शास्वा प्राग्बदतां वर! | घभपालोऽच्रो 

देवः सत्यगो नित्यगोऽ्जः | असङ्गो इदरतनयो सतु 

ज्चे'ठः पिषञ्घुरः । नामान्येतानि दण्डद्य कौत्ति तानि 
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युधिषिर ¡| दण्डो हि भगवान् विष्णु देखो नारा- ` 

यः प्रभुः | शश्दरूपं महद्बिभ्वन्परहापुरप्र उच्यते । 

तथोक्ता नह्यकन्येति लष्ठ न्तिः सरस्वती | दग्ड- 

नीतिजेगद्भालो दण्डो ह वधवियहः । अर्थानर्थौ 

उख दुःखं धमाधम बलाबले | दौभांग्यः मागघेयन्च 

षण्टाषुण्ये गुणागुणौ । कामाकामाटतुम्प्सिः शरो 

दिवसः चरणः प्रमादः प्रमादश्च इष्क्रोधौ शमो- 

दमः । देवं पुरुषकार मोज्ञामोद्दौ भयाभये । हिषा- 

सि तपो यन्नः संयमोऽथ विषाविषम् । अन्तञ्चादिश्च 

मध्यञ्च छत्यानाञ्च प्रपञ्चनम् । मदः प्रमादो दश दश्भो 

पेयं" नयानयौ | अशक्तिः शक्तिरि्येव' मानस्तम्भौ 

व्ययाव्ययौ । विनयश्च विसगंञ्च कालाकालौ च भारत || 

न्दतः न्नानिता सत्यः श्रद्धाश्रद्धे तथेव च | क्लीवता 

व्यवसायञ्चःलाभालाभौ जयाजयौ | तोच्छता दुता 

चछरदुरागमानागमौ तथा | विरोधञ्चाविरोधञ्च काया 

काय्य बलाबले। अद्या चान्या च धम्म 

तथेव च। अपत्रपानपत्रपे ञ्च सम्यद्िपत्पदम् | 

तेजः कम्मणि पार््डित्य' वाकड्तिस्त्त्वबुद्धिता | एवं 

दण्डय कौरव्य ! लोैऽखिन् बह्द्पता । न खाद्यदौड 

दण्डो वै प्रमथेयुः परस्षरम् । भयाद्ण्डखय नान्ोन्य' 

भ्नन्ति चेव युधिषिर !। दण्डन रच्छमाणा हि राज- 

चरहरदः प्रजाः। राजानं बद्धंयन्तीह तस्ाहुण्डः 

परायणम् । व्यउख्यापयति चिप्रभिमं लोकं नरेश्वर } । 

सत्ये व्यवस्थितो धर्् व्राद्भणेष्वऽतिषते | धम््युक्ता 

दिजश्रोषा वेदयुक्ता भवन्ति च। बभृव यन्नो गेदेभ्यो 

यन्नः प्रीखाति देवताः} प्रोताश्च देवता नित्यनिन्दर 

परिवदन्त्यपि | आन्न ददाति शक्रच्चाष्यनुग्टह्न्निमाः 

प्रजाः | प्राणाञ्च सवेभूतानां नित्यमच्नो प्रतिहिताः। 

तमात् प्रजाः प्रतिष्ठन्ते दण्डो जाग्नि ताञ्च च। 

वंप्रयोजनश्चेव दशर; चच्छरियतां गतः । र्त् प्रजाः 

स जागस्ति नित्यः खवश्हितोऽच्चरः । रशैश्वरः पुरुषः 

प्राणः सच्व' चित्त" प्रज्ञापतिः भूतात्मा जोव इत्येव 

नामभिः प्रोच्यतेऽष्टभिः ) अद्ददृख्डमेषाखो घ्र वेश्यं 

मेव च । वलेन यञ्च संबुक्तः सद्ा पञ्चविधात्मकः कुलं 

वद्धधनामात्याः प्रान्नाः प्रोक्ता बलानितु अाहा्य 

मष्ट व्यं बलभन्यदुधिषठिर ! | इस्तिनोऽश्वा रथाः 

पत्तिगावो विदिस्तयेक च । देथिकाञ्चाविकाद्चौव नद् 

शाङ्ग वल तम्| यथय वार्य दुत्तखय रथिनो 

इस्तियायिनः } अश्वारोहाः पदाताच मन्त्रिणो रस 

दा्चये। भिचुकाः प्राडिवाकाच मौहता दैवचिन्तकाः 

कोपो मिला धान्ञ्च स्वैपकरथानि च] सप्र 

प्रति चादाङ्क शरोरभमिह यद्धिदुः। राज्य दण्ड 
भवाङ्ग दण्डः प्रभव एव च | रशैश्वरेण प्रयतेन कार- 

णात् चन्त्नियखख च | दण्डो दत्तः सम्परनात्ना दण्डो 

द् सनातनम् | रान्ना पृज्यतमो नान्यो यथा धर्मैः 

परदथितः | ब्रह्मणण लोकरक्ता्धे' स्वधम्परस्यापनाय च । 
भटःप्र्यय ङत्मच्नो व्यवहारस्तथाऽपरः| तसाद्यः 

खह्ितो दो भटप्र्ययल्चणः | व्यवहारस्तु बेदात्ना 

बेद्प्र्यय उच्यते| मौल नमरशादरूल | शास्त्रोक्त 

तथाऽपरः। उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ ` भदप्र्यय- 

ल्यः नेयो नः स नरेन्द्रस्थो दण्डप्रत्ययलक्तणः | 

द्ण्डप्र्ययदटोऽपि व्यवारात्कः शटतः | व्यव्हार 

ख्ढतो यञ्च स वेद्विधयात्मङः। यञ्च बेद्प्रद्धतात्मा ष 

धर्म्मो युखदभेनः। धम्मं प्रत्यय उद्दिष्टो यथाभमै' कता- 

त्भिः। व्यवहारः प्रजागोप्रा बह्मदि्ो युधिषिर!) 

 ललीन् धारयति डोज्ञान् वै स्याता तिव नः | 

यञ्च दर्डः सदष्टोनोः व्यवहारः सनातनः} व्यव- 

हारञ्चट्टोयः सं वेद् इति निञधितसम् । यञ्च वेद् 

सवे धर्मो यञ्च धम्मं: स सत्पथः | ब्रह्मा पितामद्ः 

पूवे बभूवाथ प्रजापतिः । लोकानां स हि सर्वेषा 

सधठराच्ररच्चसाम् । समरुष्योरगवतां कन्त चैव स 
भतत् । ततोऽज्यब्यवहारोऽयं भट'प्र्ययलच्चणः । 

तश्ादिदमथोवाच व्यब्डारनिद्भेनस् | भाता पिता 

च भ्वाता च भाथा चेव पुरोहितः | नादरो 

श्व्यिते रान्नोयः स धर्मेण तिष्ठति ।'' ततौव १५अ०। 

८१्दख्डः शास्ति प्रजाः सवां दण्ड रखवाभिर चति । 

दण्डः प्रषु जागत्तिं दर्डः धमे विद्व धाः । धमे 

संरक्त दण्डस्तयेवायः जनाधिप || कां संरक्तते 

दण्डच्तिवर्ग दख्ड उच्यते) दण्डेन रच्छते धान्य 
धन दख्डेन रच्यते । एषंविदहन्न् पाद्व भावः पश्य 
लौख्िकाम् | राजदगभयादेके पापाः पापं न कुषे । 
यमदण्डभयादेके प्रलोकभयाद्पि। परस्छरभवादेके 

पापाः पापं न ङुपते। खव" सांसिद्धिके लोके सवै 

दण्डे प्रतिष्ठितम् । दण्डख्यैव भयादेके न खादन्ति 

परस्परम् । न्धे तमसि मच्लेयु्दिः दण्डो न पाल- 

येत् | यश्जाददानान्द् मयव्रशिषान्द्ण्डयव्यपि । दम- 

न कक्कर क 
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नाद्द्क्डनाञ्चेव वश्माद्ण्ड' विद्बुःधाः | वाचा 

दण्डो ब्राह्मष्ानां चन्नियाष्ां मुजापयम् । , दान | 
दण्डाः ढता पेग्या निर्दण्डः; टद् उच्यते, च्संमो- 

दाय मर्यानाम्धसंरक्णाय च| मर्यादा ख्यापिता, 

खोके दण्डसंन्ता विशाम्पते ! | यन्न श्यामो लोडहिताच्चो 

द्ण्डञ्चरनि द्यतः । प्रजास्तत्र न सान्ते नेता चेत्- 
साधु पश्यति | बरह्मचारी गम्टइस्यञ्च वानप्रस्थश्च 

भिश्षुकः | दण्डखैव भयादेते सरुषा वत्र नि स्थिताः । 

नाभोतो यज्ञते राजन् | नाभोतो दातुमिच्छति | 

भोभतः एुरुषः कञ्चित्यमये स्यात सिच्छति | नाच्छित्त्वा 

परभम्भंखि नालत्वा कमे दुष्करम् । नात्वा मतृद्य- 
चातौव प्राप्नोति महती च्ियस् | नान्नतः कोतिं 

रखी न इत्तःन एनः प्रजाः) इन्द्रो इलवधेनेव 
हेन्द्रः खभपद्यत | य ण्वदेवा इन्तारस्तान लोको- 

$चयते भ्यस् । इनता रुद्रस्तथा स्कन्द्: शक्गो)ऽग्नि- 

वेरुणो यमः। हन्ता कालस्तथा य् वाब च्रव्यो 

रविः | वस्वो मर्तः साध्या विश्वे देवाश्च भारत |) 

शतान्दरेवाच्नमख्यन्ति प्रतापप्रणता जनाः। न ब्ह्माखं 

न धातारं न पूषा कथञ्चन । मध्यस्थान सवभूतेष 

दानान् शमपरायश्वान् । यजन्तं मानवाः केचित्- 

प्रशस्ताः सेक । न हि पश्यामि जोवन्त' लोके 

कच्चिद छखया | सत्व: सत्त्वा हि जोर्वान्ति दुर्वरोल- 

वत्तराः। नङ्खलमे मृधिकानत्ति व्ड़ालो नङ्गलं तधा । 

विद्ालमत्ति श्चा राजन्न श्वानं व्यालस्टगस््रथा । तानत्ति 

रूषः स्वान् पश्य कारे यथामतः। प्राणखान्नभिद् 

ख जङ्गमं स्यावरञ्च यत्] विधानं दैवविहितं तन 

व्िडाच्न ख्याति ¶ यवा खोऽसि राजेन्दर ! तथा भवितु- 

मङेखि | विनोतकरोघहषप इह भन्दा वनष्ठपाचिताः | 

विना बधं न कुन्ति तापक्लाः प्राश्णयःपनम् | उदके 

बह्वः प्राणाः भथिव्यां च फलेष च । न च किन्न 

लान् न्ति किमन्यत् प्रा या एनात् । च्छयोनोनि भृतानि 

लर्करगम्याणि कानिशित् | पच्छणोऽपि निपातेन येषां 

श्यात् खन्वपय्यं य्: । सरामान्निष्कुम्य छनयो विगत- ` 

क्रोधमन्छराः। वने कुटुम्बधमांणो दग्यने परिमो- 

हिताः । भूनिं भित्त्तौषधौष्दित्वा चादोनण्डजान् 

पन्छन् । सदुषगरा्न्वते यज्ञात खग" प्राम वन्ति च । 

दद्छलोत्यं मर्ोतायां सर्वे सिध्यन्त्य् पक्रभाः। कौन्तेय ! 

अवेभतानां तद्र मे नाचि संशयः | दण्डदन्न भगो 

८५७ 

विनग्ते ु रिभाः प्रजाः । अले वृद्छानिवापच्छन् दुर्बलान 

बलवत्तराः | सत्य चेद् ब्रह्मणा पू्वेखक्त दण्डः प्रजा 

रच्चति साधुनोतः | पशास्नयच्च प्रतिशाम्य भोताः 

सन्तछ्निता द्ण्डभयाञ्छ्वलन्ति| चखन्धन्नम नेदं 

खान्न प्राज्नायेत किञ्चन । दण्डख च भवे्ञोके विभजन् 

साध्वसाधूनो | येऽपि सभ्विन्नमग्यादा नास्तिका वेद्- 

निन्दकाः | तेऽपि भोगाय कल्मन्ते दण्डेनाशु निपौ- 

डताः । सर्व दण्डजितो लोके दुलंभो ह शुचिजेनः । 

दण्डस्य ह भयाङ्खोतो भोगायैव प्रषेते । चादर्बण्यं 

प्रमेदाय श्रुनौतिनयनाय च| दण्डे विधाना विदितो 

धर्भायांवभिरचिठम् । यदि दण्डान्न बिभ्येयुर्वयांसि 

पदानि च। अदुः पयूनदषदरां्च यन्ना्थानि 

छर्वीधि च | न ब्रह्म चाष्यधौयौत कल्याणीं न इद्त 

गाम् । न कन्योहहनं गच्छेद्यदि दण्डो न पालयेत् | 

विश्वग्लोपः प्रवन्तेत भिद्येरन् सर्थसेतवः | ममत्व न 

प्रजानोयुर्यदि दण्डो न पालयेत् । न सुवत्यरसवराखि 

तिषठ युरकुतोभयाः | विधिवदचिखावन्ति यदि दण्डो 

न पालयेत् । चरेयुनां चमे धम यथोक्त विधिमा- 

श्विताः। न विद्या पराभ यात् काञ्चित् यदि दण्डो न 

पालयेत् | न चोष्ट्रा न बलोवहाीः नाश्वाश्वतरगदेभाः ! 

युक्ता वडेयुयानानि यदि दश्छः न पालयेत् । नप्रेघ्याः 

वचनं क्यु चन वाला लात किचित् | ति त्मिद- 

मती धमो यदि दण्डो न पाचयेत् | दण्ड श्विता; 

प्रजाः सवा दख्डे सपः ष्व धाः। दख्ड स्वर्ग 

मलुघुाणां लोकोऽयज् प्रतिहितः । न तत्रङ्गुरं पापं 

बा वद्ुना वाऽपि इण्टते। यने दण्डः सविद्ितच्चर- 

त्यरिषिनाश्चनः | विः चाऽपि लिहेदुदष्ाः दण्डञ्च - 

श्नोद्यतो भवेत् । इरेत्काकः एरोडाशं यदि दण्डोन 

पालयेत् ।"” 

भदनाप्यक्त यथा^द्ण्डः शालि प्रजाः स्वां दण्ड रवाभि~ 

र्ति । दण्डः शक्त ष् जागत्तिं दण्डं धमे' विवुधाः । 

समोच्छ स टतः सस्यक सवां रञ्जयति प्रजाः । असमीच्छ 

प्रणीतस्तु विनाशयति सतः] यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड 

दर्ज ्वता्द्रितः | श्छले भत््धानिवापच्न् इमलान् 

बलवत्तराः । अद्यात् काकः पुरोडाशं श्वाऽवलिदय- 

इविस्तया | साभ्यञ्च नखात् कसिदित् प्रवर्तता. 

रोत्तरम् । शरभ दण्डजितो लोको इलेभो हह शिन ` 

चरः दश्डद्ध हि भयात् षव" जगदुभोगाव कसते | 
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देषदानवगन्धशं रचांसि पतगोरगाः! तेऽपि भोगाय | 

कल्पन्ते द्छेनेव निपौडडिताः । इषो युः स्ववशांश 
षिद्येरन् सपशः \ सपेलोकप्रकोपश्च भवेदृण्डण 
विष्भलात् | यत श्यामो लोहिताच्ठो दर्डञ्रति 
पापहा । प्रजास्तव न हन्ति नेता चेत् साधू 
पयरति। तखाः समणेतार राजानं सत्यवादिनम् | 
शमोष्छकारिणं प्राद्नं धर्मकामाधेडोविद्म् । तं राजा 
प्रणयन् सम्यक् लिवरगे णाभिवते | कामाता विषरसः 

श्रो दस्छेनेव निहन्यते । दण्डो हि समहातेजा 
इद्धं र्चाकताक्षभिः। धौ हिचवितं इन्ति च्एनेव 
शवान्धवम् |” तख स्थानानि च भनक्तानि 

दथ स्थानानि दण्ड सतः स्वायम्म् षोऽ 
कौत । लिषु वर्णे यानि ख्रचतो ब्राह्मणो 
मणेत् । उपस्खदरं जिन्ञा हस्तो पादौ च पशचभ् । 
चच्चनांसा च कणौ च धनं देहस्तदेव च | आअलुजन्धं 

परि्नाय देथकालौ च तत्वतः | सारापराधौ चालोक्य 
दण्ड दरूढा ष॒ पातयेत् । धमेदख्डनं कोके यशोघ्नं 
कौत्तिं नाथनम् । अखन्यंञ्च परलापि त्त्त् पररि. 
जयेत् । दण्डान् दण्डयनाजा दण्डा स याप्यद्णड- 
यन् । यथो भङ्दाङ्ञोति नरकञ्चौव गच्छति| वाग 
दण्ड प्रवं बुर्थात् धिगदख्ड' तदनन्तरम् । तोयं 
धनद्ण्डन्तु बधद्रडभतः परस् । बपरेनापि यदा 

ताच्निमहीत' न, शक्नयात् । तदेषु स्मष्येतत् प्रयु 
ञ्जीत चतदटयस् |'' 

तटोत्तमाघममध्यभमेदेन परिमाणभेदा मनक्ता यथा 

पणानां हे शते सादेः प्रथमः साहसः इतः । 
मध्यमः पञ्च विन्य: सह्द्चुन्वेव धो्तमः"। 

विषादभेहे तङ्खेदाः खन्य् क्राः क्रमशो दशन्तो । 
तत्न ऋणादाने प्रतिवादिनो निदधे निङ् तदरव्यत॒ल्यम् । 

बाटिना मिच्यानियोगे अभियोगविषयधनात् दियुखं धनं 
वादिनो द्मः | "निक्कबे भाविनो दद्यात् घनं रन्ते च तत् 
समम् । निथ्याभियोगीददियुखमभियोगात् धनं हरेत्" 

यान्न“ | भनुनान्र विशेष उक्तः यथा 

“रे देये प्रतिन्नाते पञ्चकं शतभद्धति| यपङ्े 
तदुदिपषं गन्धनोरनुशासनम्" | 
५यः ्षाधयन्त न्द् न भेदयेत् धनिकं खपे । स रान्ना 
गश्चवभागं दायस्तद्य च गङ्गनम्'' भनुः | 

परनिपक्ाच्य रान्ना दाप्ने यमरस्य निजः 

वाभावे दशकं शतं शाधितद्व्यसख द्थभभागो दन; } 
“राज्नाऽधमणिको दाप्यः साधिताहृशक्तं धतम्" यान्न, | 

उपनिधिनिक्षेपादौ नाशभेदे दभमेद यान्न उक्तो यथा 

्वेष्सेत् भागितेऽदक्ते दाष्यो दण्डः च ततृषमम् 
जीवन् से चछया दश्डयो दायस्लश्चापि सोदयम् । 
1चितान्वाङितन्यासनिः्ेपादिकेष्वयं विश्धिः | 

ऋत विषो महनोक्रो यथा “यो निक्तेपं नार्पयति 
यथ्चानिचिष्य याचते । तावभौ चौरवच्छाखौ दाप्यौ वा 
तत्खम दमम् । निकेपश्यापङकर तत्सं दापयेह्मम् । 
तस्ोपनिधिङत्तारमविगरेण पा्यषः" | 

खद्मना उत्कोचमहयो मनुनोक्तो यथा ""छपवाभिच यः 
क्षित् परदव्य' इरेन्नरः| षह्य संङ्नाव्यः 
प्रकाशं धििषेभेषेः (“करचरण शिरग्डो ददि भिन†- 
नाविषेः बधोषायेः स द्यः" ङुज्ञ | 

शौटसाच्छं भतनोक्ञो दभो यथा 

"चोभान्को हाह्वयान् मेल यात् कामात् क्रोधात्षयैष च । 
अत्तानाद्बालभावाच साच वितधशच्यते | ` एषाभन्य- 
ततने स्याने यः साच्छमन्तं वरेत् । ते्ध.दयडविभेषासतु 
पवच्छाम्यतुपैशः । लोभात् सहसत" गजस भोहात् 
पवन्त साहसम् । भयाद् दो मध्यमौ दण्डौ सेल् पव 
चदय ण् । कामादुद्गयुणं पैः करोधात्त् लिश्णं 

` परम् । अक्तानात् हे शते पे चागिष्याच्छतभेव व। 
एतानाह्कः कौटसाच्छ प्रोक्तान् दरान् मनीिभिः। 
धर्ान्यसिचारार्धमधपेनिधनाय च । कौढषाच्छन्तु 
कषायान् लोन वन् धार्मिको न्प । प्रवाशवेदुदगछ- 
यित्वा ब्राह्मणन्तु विषासयेत्"' । यन विषमा याज्ञ 
“यः सच्छः शावितोऽन्धेभ्यो जिङ्क तै तत्तमो इतः । 
स द्प्योऽ्टगुणं दण्डः ब्राह्मणन्तु विषाषयेत्” । 

सच्छादाने दमभमाह यान्न*। "नरवन शि भरः साच्छ- 

श्छ स दगवन्धकम् | रान्ना भै" प्रदाथः ख्यात् 
षट् चत्यारिथकेऽहनि | न ददाति च यः साच्छः जान- 
चपि नराधमः । सकुटसाचिणां पापेसतुत््ो दब्धोन 
येष हि" | 

मष्टस्तासिकट्रव्यविषये दभो मनोक्गो यथा “भभेदनिति यो 
ज,याव् सोऽलयोच्यो यथाविधि | संवाद्य दपर््छादीग 
स्लाजी ततृद्रव्यमहति। श्वनेदयानो नष्ष्य देशं कागद 

तत्त्वतः | वथे' पं प्रभायश्च तत्समं दण्डमरहंति)' 
“तं परमद यो द्रष्य परहक्ताद्षाभरयाव्। षनि- 
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नदय न्छपे दर्डाः ख तु ष्णवतिं प्रणान् भदः. 

छागमेनोपभोगेन नष्टः भाव्यम्तोऽन्दथा | पश्चवन्धो 

द्मल्त्र रान्न तेनाविभाविते" यान्न ¦ “पञ्चबन्धः 

षञ्चमांगः'' भिताग। 

'खाभिविक्रये मनुनोक्तो दमो यथा“ अवहार्यो भवश्चैव सान्वयः 

षट्शतं दमम् | निरन्वयोऽनपसरः प्राप्नः र्ाञ्चौर- 

किल्विषम्" । ^एष परखखविक्रयौ यदि खामिनो भ्रातरा 
दिद््प्त्वेन सान्वयः सम्बन्धौ भवति तदा ष्ट् पयाशतानि 

वज्र्य द्मनौयः यदि पुनः ख्वामिनः सभ्बन्धीन 

भवति ्चनपसरञ्च स्यात् अपसरत्यनेनाखात् सकाशाङ्गन- 
भिद्यपसरः प्रतिखहक्रयादिः स यद्य खा्भिषम्बन्वि- 

पुत्रादेः सकाशात् नास्ति तदा चौरबम्बन्वि पापं 
मनोय इृत्यघः” कक्त,* ˆनान्यदन्यो न संधट्खपं विक्रय- 

मेति । न चासारं न चन्धुनं न द्भूरेन तिरोहितम्" 
महः । “कुड मादिद्रव्यः कमप्ादिना भिश्रीढय 
न विक्रोत्यव्यः न चासारं सारसित्यभिधाय न च तुला. 

दिना ज्म नच प्रोचावद्ितं न च रागादिना- 

स्यापितद्पम् अनास्लाभिविक्रयसादष्यादखामिविक्रय- 

दम एव स्यात्" इन्न.। 

दोष्विशिष्टकन्यादाने दमो यथा| “यसु. दोषवतीं 

 कन्यामनाष्डाय प्रयच्छति। तद्य कुर्यान् न्टपो दण्ड 
लयं षवतिं पान् । कन्येति चयः कन्यां त्रया- 
दुदेषेण मानवः शतं प्राभ्.यादृ्डं तदा दोषरमद्- 

शरोयन्” | 

दन्ताप्रदानिके नारदेनोक्तो दमो यथा“ भात्यदेयं यो लोभाद् 
यच्चारेयं प्रयच्छति । आरेयदायको दश्डाश्तधाऽदत्तमरती- 
च्छक: | दतृसममिन्य्ः | 

भ्य पेवादच्रबायां “चिच्चयन्तमखन्दुष्ट' य धाचार्" परि. 

त्यजेव् । . बलादाशयितव्यः खात् बधबन्धौ च शोत" 
 मारदः । “बधोऽत्र नाड़ना दोषद्याखलवाव्” निता० । ` 

बौ हरतिक्रमादौ (“गदरव्य इरेदयस्तु दं विदं यञ्च लक्कुयेत् । 
खवेखहरथं त्वा तं रा विप्रवासयेत्" यान्न" “अयश 
दण्डोऽहगन्व द्यतिशवे द्रव्य: । चदनन्धाद्यब्यत्वे त 
“वो सामदेथसष्ुानां ढत्व स्येन ख'ठिदम् । विखुंवदेन्न- 
शो कोभात्तं राद्वाद्िप्रवाखयेत् } निगद्य द्ापवेदेनं खमय- 
व्यभिचारम् | चदसं" परिष्क थतमानच्य 

शालतभिति' मन्ध निवखनचतुःवष्निषकरतमानानां 

चदरष्यभन्वतनो जातियश्रवरादमपिचया कदनोवः"भिता१। 
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वेननाद्ने “श्यो नार्तं मुर्यादयो दपौत् क यथोदितम् । 
स दण्डयः शष्णलाग्य्टौ न देयं तख नेतनम्'' भः । 

दयतसमाश्चवे “रान्ना सचिद्कः नि्ां्ाः क्रूटाक्ोपलिदेविनः१ 

यान्न “ङ्रुटाच्रेविनः पापान रान्ना राद्रादिवासयेत् । 

कण्ठ ऽचमालाभासज्ध सदोषा विनयः श्छतः” नारद्ः 
यानि च मनुवचनानि दूतनिषरेधपराखि । “द्युतं 

समाह्नयश्चेव यः क्यात् कारयेत् वा। तान् सान् 
घातयेद्राज्ञा छद्रंखच चिजलिङ्किनः" दृव्यादीनि तान्यपि 

कूटा चचदेवन विषयतया राजाध्यचसभिकरहहितद्यूतविषय 

त्या च योज्यानि” मिता०। 

स्वजिषालविवादे भिताचरोक्ता दमा यथाभनाषानष्टौ तुम. 
हषी शखघातद्ध कारिणी । दण्डनीया तदङ्ग" ठ गौ. 
स्तद् मजाविकम्"यान्त,| परशद्धविनाथकारियी मङ्िषी 
अष्टो माषान् दर्डनीया । गौ ख्तदर्ं' चतरो माषान् 
अजामेषञ्च माषदयं दण्डनोयम् | भङिव्यादोनां धन॑ 
सम्बन्वाभावातव्छमो रणो लच्छते। भाषचान 
ताख्िक्प्द्य विंशतितमो भागः “माघो विं्निमो ` 
भागः पद्ध परिकीर्तितः" इति नारदष्मरथात् । 
एतञ्चान्नानपिष्यम् । स्तानपू्वः व॒ “पण पादौ 
हो गांठ दिवं मदह्हिषीं तथा| तथाऽलाभिक- 
बह्धानाम्यादो दण्डः प्रकीर्तितः" इति खटत्यनरोक्त" 
द्रव्यम् | यत् एननाँरदेनो ततम् “(भाषङ्गान्दापयेदुदणछं 
हौ माप्रौ मदिदीं तथा । तथाजाविकवद्धानां दच्छ; 
शाद साधिक" इति । तत् पुनः प्रतो हवोम्यभृलावयेष- । 
भच्चणविष्यम् । अपराधातिश्येन कविहृष्छहे गुण्य 
माह ^भच्चयित्वोपविष्टानां यथोक्गादियुखोदमः” याच्,। 
“यदि पथवः परक्तेते सदखम्धरचयिला तलै वानिवारिताः 
श्ेरते। तदा यथोकरादण्डादुदिद्यणो दश्डो नेदितश्यः। 
“वसतां हिगुणः भोक्तः खवतृषानान्चव्यं यति वच्चनात् | 
चेलान्वरे पश्वन्तरे चातिदेशमाह “वभमेषणां भिदीतेऽपि 
खरो मह्हिभोखमम्"यान्न, | विकीतः प्रचुरद्णकाणो- 
रच्छमायः प्यदीनो भृप्रदेय्लडुपषातेऽपौवर्ेत्र- 
दण्डवमन्द् ण्डमेणां मद्िष्रादोनां विद्यात् । खरा- 
चोष्रा्च खरोद तन््हहिषीसभं म्हि यत्न याढयेन 
दण्डेन दण्डवते तत॒ ताढयेनैव द्ण्छोन खरोद्रमपि 
पर्येकं दण्छनीयम् | खोपरोघकलं शअरोडयोः 
पर्कं मह्िषीतल्यलादुद्भद्य चापराधाददारित्वात् 
्रोषभिति बमाहारो म विवि; | परबद्धनाये 
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गोख्ाभिनो दण्ड उक्त इदानीं लेतखामिने फलमम्य- 

सौ दापनौय इत्याह ““यावतसद्य' विनश्य त्त, तावत् 

ख्धात् क्षेत्रिणः फलम् । गोपसतादयस्तु गोमी त पूर्वोक्तः 
दण्डमहति'” यान्न° | सख्पहणं चेलोपचयोपलक्ष- 

शाथम् । यञ्िन् चेतने यावत्मलालधान्यादिकं गवादि- 

भिर्भिनाशितः तावत्चेव्फलमेतावति स्तेतो एतावद्धबतीति 

सामन्त; परिकल्सितं ततलेत्रस्ठाभिने गोमो दापनोयः। 

गोपस्तु ताङ्नोय ख्व न फलं दापनोयः। मोपद्य 

ताडनं पूर्वाक्तघनदण्डसद्हितमेव पालदोमेण सथ्य 

नाये इषव्यः भया नष्टा पालदोषेण गौस्तु ष्ानि 

नाशयेत् । न तल् गोभिनो दर्डः पालस्तद्द्ण्डमह- 

तोति" वचनात् | गोमौ एनः ख्वापराधेन सख्यनाशं 

पू्वौक्ग' दण्डमेवाङ्तीति न ताडनम् । फलदानं पुनः 

स्न् गोभिन ण तद्फनषुटमह्हिषरादिोरोपभोग 

इारेख तत्ेव्रफलभोगत्वात् । 

“कोल वियेधेऽपवामाह ^“ पयि चामविषीतान्ते चेतरे 

दोषो न विद्यते । अकामतः कामचार चौ रवद्र्डम हेति" 

यान्न+ | पथि मागेसमोपवर्तिनि चतरे सामविबीत- 

समोप्व्तिनि च चेत्ेऽकामतो गोभिर्मचिते गोप 

गोभिनोह योरप्यदोषः । 

दख्डाभावाधेः विन्टसख्यमौल्य दानप्रतितेधा्थंः च| 

कामचारे कानतश्चारे चौरवत् चोरश्य यादशो दण्डः 

तादशं दण्डमहति |  रएतद्चानाटतच् त्रविषयम् । 

-"तल्नापरिढतं धान्य' रविं्ि््;: पशवो यदि| न ततर 

परवेद पतिः पशुरकिष्णाभिति" दण्डाभावसखा- 

नाडतच्ते ल्रविषयत्वेन मनुनोक्त्वात् | शाते पुन- 

मांगांदिचेनेऽपि दोषोऽस्ल्ेव। दतिक्षरणश्च तिमे 

वोक्तम् "इतिश्च तत्र कुर्थत याशष्रो नावलोकयेत् | 

3 निवारयेत्सवे' खअश्करसख्ठादगभिति" । पशु- 

विषेऽपि दर्डाभावमाह ““महोच्ोतृष्टटपशवः 

छतिक्रागन्तुकादयः । पालोवयेषां न, ते भोच्यारैव 

राज्ञपरिच्य् ताः" यान्न" मङां्ासादृक्ता च महोचः षः 

येक्ता। उतष्टटपशवः हषोत्सगधिधानेन देवतोदभेन 

दोषाभावप्रतिषाद्नं च 

त्यक्ताः | तिका प्रता अनि्दंयाहा| च्ागन्तुकः 

स्वयुघात्परिश्चटोरेयान्तरादागतः। णते भोच्याः | 

परसश्यमच्खेऽपि नदर््याः। येषं चप्ालोन 

विद्यते तेऽपि देवराजपरिच्यूताः देषराजोपहनाः 

खष्टनाशकारिणो न द्श्डया; । आदिष्रहणात् इस्त्- 

॥ 

चोत्रादिसोमाविवादे नक्तो दभो यथा। 

चादयो ग्टहान्ते | ते चोथनसोक्ताः ५^शदण्डा 

इस्िनोदाश्वाः प्रजापाला हि ते ख्टताः। चखदर्डौ 

काखकुलौ च ये शश्तृछतलच्षणाः| अदर्ड गन्तुको 

गौञ्च तिका चाभिसारिणो | अदर्डाचोतृसते मावः 

शाङ्कक्षाले तयेव चेति"? अलोत्द्छटपशनासप्ताभिकत्वेन 

दर्डत्वासमपवात् दषटान्ता्खपाटानं यथोतद्टपशथवो 

न दयया एषं भहोक्ताट्य इति” निता० | 

“पथि शेते परिष्ते मामान्तीयेऽथवा पुनः| सपालः 
शतदख्डाङ् विपालान् वारयेत् पन्न” मचुः। 

“क्ेत्रकूपतडा- 
गानामारामस्य ग्टड्ख च| सामन्तप्रत्ययो नेयः 

सौभासेतुविनियेयः | सामनाशेक.षा नुः सेतौ 

विवदतां न्णाम् । खव यक् एवगदर्डया रात्ता मध्य् 

मसाहसम्"।*मयेदायाः प्रदे त सौमातिक्रमणे तथा| 

च्तेवस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः" यात्तम"अनेक. 

चेल व्यवच्छ दिका साधारणो भूर्भयादा नद्याः प्रकर्षे 

भेदने सोमातिक्रभणे सौभामतिलक्कुयं कषये लेनखय च 
भयादिप्रद्शेनेन हरणे यथाक्रमेणाधमोत्तममध्यमदमा 

बेदितव्याः। चेवपरइ शच्च ग्ट इाराभाद्युपलक्तणाथैम् । यदा 

पुनः स्लोयभ्बान्त्या चेल्ादिकमपहरति तदा दिशतो दभो 
बेदितव्यः। “श्ट तडागमारामं चेत्र वा भोष्या 
हरन । शतानि पञ्चः दर्डाः खादन्नानाद्िशतो 
-द्भः"मनक्त अप्ठियमाणच्ते लादिभयस्व पर्या नो चनया 

कदाचिदुत्तमोऽपि दण्डः प्रयो क्रव्यः । अतर“ वधस्वै- 

सखहरणं एराच्चिवीखनाद्कने | तदङ्गच्छेद एवयुतो दण्ड ` 

उन्तमसास दति" मिता०। 
न 13; 

बाकपारुषद्रे दमो मनृक्ञो यथा “शतं ब्राह्मयमाक् ण्य 

चच्िथो दण्डमहति । वेश्वोऽध्यङ्गतं हे व च्दृस्तु 

बधमहेति । पञ्चाथद्नाद्मणो दण्डः चन्ियस्याभि- 

शंसने । वभय खादङपञ्चाशच्छदर दाद्थकोद्भः | 

समवे दविजातीनां दाद्येव व्यतिक्रमे । वादेष्ववच- 

नीयेष्ट तदेव दिुखं भवेत् । एकजातिदिं जातस्तु 

वाचा दारुणया च्िपनू । जिह्वायाः प्राष्र्याच्छेदं 

जघन्यप्रभवो हि सः} नामजातिग्रडइन्वे घामभि- 

रोषण कुवेतः। निःचतेष्योऽयोमयः भः च्व लच्नाखे 
दशाङ्गशः। पर्मोपरेशं दर्पे विप्राणाम्य कुवैतः। 

वप्नमाभेषयेततेलं वङ्गो श्रोते च पार्थिषः। खतं देशञ्च 
जातिञ्च कमे शारोरमेव च | वितथेन न्.बन् दपा. 
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शणः दाद्दिशर्ते दमम् । कां वाप्यथवा | 
कापि तथाविधम् | तथ्वोनापि नरवन दाप्यो दण्डः 
कार्षाप्णायरस् | भातरं पितरं ज्ञायां वातरं तनयं 

चरम् । आक्वारयन् शत दाप्यः पन्धामं चाददद्गुरोः 
नाद्मयश्चनियाभ्यान्तु दण्डः कार्या विजानता । आदधे 
खाषः पूर्वः श्ये श्वेव मध्यमः | विटन्रद्वोरेव- 
भेव खलातिं प्रति तच्वतः। दद्वः प्रणयनं दण्ड 

श्येति पिनिखयः।* 

“शत्यासन्यान्ययास्तोतेन्य 'माङ्कन्द्रियोगिखाम् | शेपं 
करोति चेदुदष्द्यः पानद बदोद्ध । अभिगन्ाि 
भाभिनं मातरं वा तमेति च| शपनन' टाप्येद्राजा 

पञ्चविंशतिकं दनम् । अरौ धमेष् दियुखः परश मेष 

च । दर्डप्रथयनं कार्य" वथेलायय राधरः | प्राति- 
लोभ्यापवारेषु दिुयास्तियुखादमाः। व्नामाहलोभ्योन 
शखादद्खाङगं हानितः । बाछ्कसोवानेलसक् यिविनाछे वा- 
ष्कि दमः} शव्यसतद््चिंकः पादनासाकथकरादिष । 
खथङ्गस्तु वदन्नेव ट्ण्डनोयः पान दथ | तथा शक्तः 
प्रतिभुवं द्यः छमाय तखव्। पतनोवे ठते श्चोप 
दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातज्युक्त तु टाष्यः प्रथम- 

शाहः । न विद्यपदेवानां च्वेप रत्तमसाङसः । 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो -यामरेशयोः" यान्न° । 

दण्डपारषयं दण्डा सनका खथा “येन केनचिदङ्गन हिं 

अत् श्र ऽमन्यजः | छेत्तव्यः तत्तदेवास्य. तन््मनोरच- 
शासनम् । पाण्णिखदम्ब दण्डं वा पाखिच्छेदनमहति । 
पादेन प्रषरन कोपात् पाद्च्छोद्नमरति। सद्ासन- 
मभिप्रेपस॒रूत्मच्स्यापलटजः। कटां कताङ्लो नि- 
बंद: स्फिचं वाऽखावकत्तयेत् । खवनिषीयतो दषपत् 

हावोषटौ देदयेचुपः ! खवमनयतो भेदमवशब्खं दतो शदम् | 
` केथेष ग्वत हश्लो चछ दयेदविचारयन ! पादयो. 

हीदिक्षायान्त परोषायां इष्येु च । स्लगमोदकः शतं 

दख्छडमो योहहितख व देकः । भांसमेत्ता त षरिष्कान 
प्रवाखश्वस्थिमेदङः | = वनद्तीनां चधारुपभोगो 
अथा यथा । तथा तथा दभः कारो डिायामिति घा- 
श्ष्छा | सचषा्ां पशनाच्च इःखाय प्रन सति। 

अचा यथा मह, :खं दणड कुर्यात्तथा तथा | शवङ्क 

वपोङ्नाया् प्राष्ययोखितयोस्तथा । सखल्यानव्ययं दायः 

खं दण्डमयापि षा। द्रव्यादि हित यो व्न्ना- 
नतोऽच्ानतोऽपि बा। ब शखोत्यादवेरषि' राश्नो 

११९ वा० भाग ४ 

{ ३४२७ ] 

८५८ 

दर्ड 

दद्याञ्च तवरूमम् | चर्चाभितरभाक्छध काटलोट- 
भये च । मणात् पञ्रुखो दसख्छः एष्ममज फलेष च | 

यानष्यव दु यदुञ्च यानन्ञाभिन एवच) द्थाति- 

वत्त नान्याद्कः रेपे दण्डो विध्ीयते। दिच्नाग्डं 
भिन्चयुगे तिब्यंकप्रतिचखागते | द््तभङ्गः च या- 
नद्ध चक्रभङ्ग तयेव च । खदने चैष यन्त्राणां योक्रा- 
र्मगरोम्तयेव च । अन्द चाप्यपहोति न दयं 
मलुरब्रवोत् | यनापवन्तंते, युग्य वैगुण्यात् प्राजक्द्य 

व्र | तन खागो भवेदृण्डयो हिखायां दितं दमम् | 
प्राजकड ्बेदाघ्नः, प्राजको दक्डमर्ति | युम्यस्थाः 
प्रालकेऽनाप्र सवे दण्डाः यतं थतम् । स चन्त, पथि- 

रुरुद्ः पशुभिवां रयेन वा । प्रमापयेत् प्रायथतखब 

दण्डोऽविचारतः॥ भरष्यभारष्ये चिप्रं चौरवत् 
किलिधो भजेत् । प्राणण्टतच्च महतृसद्ध" गोगजोहु- 
यादिष । शद्रकाश्यां पशनाद हिंसायां ददिथनो 

दभः । यश्चाथतत्, भवेद्दण्डः शुभेषु गपि । गदं 
भाजाविकानाञ्च दण्डः श्यात् पञ्चमाषकः| भाष. 

कन्तु भवेद्द्श्डः शशूकरनिपातने | भाग्य पल 

दासश्च शिष्यो ब्ाता च सोद्रः। प्राप्नापराधा 
स्ताद्याः श्य रष्वा बेषुदलेन वा । धतस्तु अरीरख, 
गोत्तभाङ्ख कथञ्चन | अतोऽन्यथातु प्रन प्राप्न 
ख्याञ्चौ रकिस्वधम्"" । अन् विरेषमाङ यान्न यथा 

““भ्पङ्करजःस्पें दण्डो दपः खतः } ्यभे- 
ष्यपाण्णि निष लस्स्भने दि््स्ततः। समेष्वेवं पर. 
स्रम् हिन्त तमेष च । ङोनेष्गदमो भोहषद्ा- 
दिभिरदख्डनम् । विप्रपोडाकरं खेद्यमङ्कमव्राह्मणद्य, 

ठ। उद्गृे प्रथभो दगडः संस ठ तदर्धिकः | चड्- 
गृ इस्तपादे च दशविंशतिकौ दमौ | परश्परन्त 
स्वेषां शस्त्रं भधष्यमखाङसम् | पादे णा एककरोल्, ज 
नेष पान् दश । पौडाकपींशुञानेष्टपादाध्याश्े शत 
दमः । शोचितेन विना इःखं कुर्ेन् काठादिभिमैरः | 
हालि शते पन् दाष्ो दिगुणं दर्धनेऽ्धजः | कर. 
पाददतो भक्तं छदने कणनासयोः। मध्यो दण्डा 
अशोद्धरे. ऋतक्सयहते तथा । चेटाभोजमवामोचे 
नेतादिप्रनिभेद्ने । कराद्धि.बाङसकयाद्च भक सध्यम- 

सासः । एकं प्नतां बष्कनाञ्च यथोक्ताद्धिरु्ो दभः । 

कलङ्ापद्ृतं देयं दगछच दिगुषः इतः । दःखशपषा- 

द्येद्यस्तु ख षत्यानखव्यवम् । द्यो दण्ड यो 
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यस्िन् के सखट्ादतः। अभिचाते तथा च्छे भेदे 

कृष्यप्वयातने । पच्यान् दाथः पञ्चदश विअतिन्तहयं तथा । 

दःख्लोतयादि ग्ट्डे टूव्य' ज्तिपन् प्राणद्रन्तथा । बोड- 

शाद्यः पणान् दाप्यो दितीयो मध्यमं दमम् + इमखे च 

शोशितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा | दण्डः चद्रपश- 

नाञ्च हिप्रयप्रष्टति क्रमात् | लिङ्ग च्छेदने श्टवयौ 

मध्यमो मलयमेव च | मड्ापच्छूनाभेतेषु स्यानेष दिगो 

दभः । प्ररोहिशाखिनां शाख स्छन्धस्वेविदारथे। उप. 

लोवयदर्, माग्याद्ध विशतेहिंयुणो दमः! चैत्व्मशानसीः- 

साच्च इण्यस्याने चरालवे । जातद्रुमाणां दिगण दभो 

हसेऽष विद्ते | धुल मयुच्छलन् पलताप्रतानौषविदोरुषाम् | 

पूर, ताद दस्छः स्यानेषक्त ष कत्ते ने” । 

विक्नयाशस्प्दाने 'वसानद््लौन् पणान् दर्यो नेजकस्तु 

परांशुकम् | विक्रवारक्रयाधानयाचितेषु पणान् दश) 

पिनिपुल्विरोघे ठ खाच्विखां विपणो दमः | अन्तरे च 

तयोयेः खात्तख्ाप्यट्युखो दमः | वला शाखनसानानां 

कटशंन्नाणक्ख च । रमि व्यदहत्तं यः स दायो 

दक इत्तमम् । यक्रुट ज्रुटकं बते क्रूदः यज्ाषयक्टकम् | 

घ नाणकपरोच्चो व॒ दाप्य उत्तमसाङ्दम् | भिषडः- 

भिच्या चरन् दा्व्तिष्यंचत् प्रथमं दमम् । भारे 

मध्यमे राजमालुेषत्तमं दमम् । अबन्धयः यख बक्नाति 

गन्य यञ्च प्रश्द्धति\ शखप्राप्रव्यवद्ारश्च ख दाप्यो 

दण्ड खत्तमम् | मानेन दुखया वापि यौऽ'शमषटमकं 

रेत् । दण्डं स दाष्यो दिशतं ङ्गौ हानौ च कल्छि- 
तम् । मेषजस्े इरवणगन्वधान्यगुङ्कादिष | प्ण्ष 

प्र्चपन् हनं पणान् दा्वस्तु धो ङु । खनं मखि- 

क्षःनायःकाष्टवलकलवाससाम् । अजातौ जातिकरथे 

विक्रोया्गुणो द्मः । ससद्रपरिव्ेश्च सारभाष्टडच् 

कजनिमम् । खाधानं विक्रयं वापि नयतो दृण्डकलना । 

भिन्नं प्रेत पञ्चाशत् प्ये तु यत्च्यते। इदप 

दिशतो दणड सल्यशबगौ च ठद्विमान"यान्न*चक्तो दमः । 

“अन्यहस्ते च विक्रौतं इष्ट वाऽदुटवह् यदि } वि- 

ऋरौष्योति दमस्तत मृल्यान्त, दियुखो भवेत्*” याश्च | 

कासे यान्ननञक्तो दमो यथा^सामान्यद्रव्यप्रसभष्रखास् सासं 

ख्टतस् । नन्् यादुदधियु णो दो निङ्कवे व चदु यः । 
यः साहसं कारयति घ्न दायो रिकं दमम् | यद्व. 

क्वा ऽदं दाता कारवेत् ष चद्व खम् | कष्याक्रोधाति- 

"आभगदभ्वादमरायाप्रहारकः। सन्दिष्खयाप्रदाता चर 

खतदरन्टहमेदशत् | सामन्तकुलिकादौनामपकार्ख का 

रकः | पञ्चाशत्पख्िक्ो दष्ड एषामिति विनिश्वयः। 

स्वच्छन्ट् विघवागामो विक्र ोऽनाभिधावकः । अकारणे 

च विक्रोष्टा च॑ण्डालश्ोत्तसान् स,न् | शद्धः प्रत्र 

जितानाश्च दैवे पिनो च भोजकः । अयुक्त शपथं 

कुवेन्नयोग्योऽयोम्ब॑कमेक्त् । दटष्चुदरपणुनाश्च पुस्त 
प्रतिषातक्त् | साधारख्ल्यापलापो दासोगर्मविनाथ- 

क्त् | पिदपएवरखष्टश्वारदम्ययाचाखं थिष्यकाः | णषा- 

भप्रतितानां तु त्यागो च अतद्ख्डभाक 1" 

चौर्ये दश्डो मनूक्तो यथा| “वस्तु र्न्, षठं हरुषाइरे- 

द्विन्याद्चयः प्रपाम् । ख दण्ड प्रायात् भाषः त्ख 

तद्जिन् सभाद्रेत् । धान्बः दम्यः ङम्भेभ्यो इरतो- 

ऽभ्यधिकं बधः । भेऽप्ये कादश्गुण' दाप्य च तद्ध 

नम् । नथा धरिममेयानां अताद्भ्यतिके बधः । चवं 

रजतादौना्त्तमानाञ्च कासाम् । पद्चागवस्वभ्यिके 

हस्तच्छेदनमिष्वते । रेबेऽप्ये काद्थगुण मन्दयादुर्ड' 

प्रकषल्ययेत् । पुरुषाखां कुोनानां नारौणाच्च विये- 

घतः | इख्यानां चेष रल्ञानां इरे बधभङ्ंति। मदा- 

पशनां रये शस्त्राणानौषधद च । काक्नाखाद्यु । 

काये राजा दग परकस्सभेत् । गोषु बा्म्यसंखाद्च 

च्छुरिकायाञ भेदने । पशनां हरथ चैव ख्यः कार्यो. 

ऽडधंपादिकः। ख.लकापांदकिणानःं योमयद्य गुड्ख 

च । दन्नः च्ोरद्य तक्रस्य पानोयद्य द्द च। 
बेुवैदलभ।ख्डानां लवणानान्तधेव च । सट्मया- 

नाञ्च इर्णे सदो भसन एव च । सत्यानां पचिणा- 

क्व तेचख्छ च टतख च । सांसद्य॒ मधुनश्चौव यज्धान्यत् 

पशुसम्भवस् | अन्ये षा वमादोनां सद्यानामोदनख 

च । पकाच्नानाञ्च सर्गेषां तन्द्र व्यादृदियुयो द्म.। 

इष्मेषु हरिते धान्य यल मवङ्खोनगेषु = । चन्ये ष्वपरि- 

पूतेश दण्डः स्यात् पञ्चकष्णलः । प्ररिपूतेषु धान्येषु 
भाकमूलफलेष् च । निरन्रये थत दख्डः सान्वयेऽङ्खं शतं 
दमः । ख्यात् भ्गाहसं त्वन्यदत् प्रसमं कमे यतृश्जतम् 1 

निरन्वयं भवेत् स्त यं शव्या प्यते च यत् । यवे तान्द् 

पक्लप्रानि दृव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमाद्यः दण्डयेद्राजा 

यथ्ाभ्नि चोरवेदुम्दद्ात् | येन येन यथाङ्गेन स्तेनो 

षष विचेष्टते । तत्तदेव इरत प्रत्यादेशाय पाथिः 

न्यत्र च चोौव्यादिनानाविषये सचुनोक्रो दमो यथा | 

श्ल दोषेन विना चोरं चातयेद्वाभिंको दषः। बृ. 
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कोद सोपकरण चतयेद्विचारयन् | यजेष्वपि च 
९, 

ये केचिद्धौराणां भक्तदायकाः भाण्डावक्षाशदटादौव 

सभंस्तानपि घातयेव् | राष्रष रचाधिल्लतान् सामन -. ष 

चव चोदितान् । चम्याचतिष्, मध्यस्थान् गिथयाद्चौरा- 
निष द्रूतम् | यद्वापि धर्मसमयात् प्रच्य् तो धरज्ौवनः। 

दण्डेनैव तमथेषेत् खकाङ्खमपद्धि विच्य् नस् | यामति 

्ताभङ्कः प्रथि मोषाभिद्भेने ॥ शक्तितो नाभिधावन्ये 

निद्या" रुपरिच्छद्ाः। रान्नः कोणा ख प्रतिकरूिषु 

च स्थितान् । चातवेहिविषेदंर्ड एरोषाञ्चो पजापकान् 1 

न्धि ख्त्वात॒ये चौर्यं; रातो क्वल्ल नस्कराः | 

तेषां सत्वा पो हस्तौ तोच्छाशखे निवेशयेत् । अङ्कुलो 

पन्धिभेदख्य च्छट्येत् प्रधने खे । दहितीये हस्तचरणौ 

खकतीये बधमडति । अग्निदान् भक्तदांखौव तथा शस्त्रा- 

वङ्ाशदान् । स्चिधाद्, च मोष इन्याखौ रमिवेशवरः । 

नड़ागमेदकं इन्यादप् स एडबधेन वा । तदापि प्रति- 

अस्कगयादुदाप्यस्त तससाङसम् | कोढागारायुधागार- 

देवतागारभेद्कान् | इस्यश्चरथहट' "ख इन्वादेवाऽवि- 

चारयन् | यस्तु पू्वेनिविषटद्य तडागस्योदकं रेत् | 

श्रागमं व्यथां भिन्द्यात् स दाप्यः पृवेखारूषम्। 

खसत्द्जेद्रःजमार्गे यस्व कध्यमनापदि। सद्दौ कार्ष. 

प्रणी दद्यादमेध्यञ्चाशु शोधयेव् | ापहतोऽथवा षध 

गभ्यो बालणएववा | परिभाषणमडेन्नि नच्च शोध्य 

भिति खितिः } चिकित॒सकानां शेषां जिच्या प्रचरतां 

दमः । शमादुतरेघ॒ प्रथमो मातुपेष, त॒ मध्यसः । संक्रम- 

ध्वजयदीनां प्रतिन्नानाञ्च भेदकः । प्रतिज्यांञच तत् सव" 

परञ्च दाच्छतानि च। चयदूतितानां द्रव्याणां दूष्ये भेदने 

तथा । भ्पीनासपवेषे चर दण्डः प्रथमसाद्सः | समै 
विषमं यस्तु चरेद सृल्यतोऽपि वा। घ प्रार् यादं 

पूवे" नरो' मध्यमलेव वा | बन्धनानि च सवौ राजं- 

भर्ग निवेशयेत् | दुःखिता यब दशप रन् विक्लवाः प्राप. 

कारिणः प्राकार च भेत्तारं परिखाणाद्ध पूरङम् । 

दाराणाचेव भङ्कार चिग्रभेव प्रवासयेत् | खभि दारेषु 

छर्गेष॒॒कन्ंव्यो दिशतो दनः । सल्यकमेखि चानाप्नः 

डीत्या्च विविधाच च | श्ववोजयिक्रयो चैव बोजोत्- 

कृष्टन्तधैव च । मर््यादाभेदकद्चौ व विशतं प्रम् याटूबधम् । 

सर्वकर्टकपापिट' हेमकारन्त॒ पार्थिवः । प्रवत्तं मान- 

न्याये देदयेद्वय्थः चरोः । सोताद्रवयापहरये शस्त्राणा. 

भ्रौ षरभख च| कालमासाद्य कार्यद्च राजा दण्ड" प्रस 

येद्" ^ “चौरः प्रदाप्याप्तं घातयेदिषिपैैः । स्ङ्ध 
=“ जाह्मणं लत्वा स्वराद्ादिप्रवासयेत्” या । चद्धन- 

विशेषो भदुनोक्तो यथा “गुरुतल्ये भगः कादयः शरा 

पाने छराध्वजः । स्तेये च श्वपदं कायं ब्रह्महण्यशिराः 

मान्” | “एतञ्ख दग्डोत्तरकालं प्रायचित्तमचिकरौ- 

घेता दव्यम् | याह मुः “प्रायच्ित्तन्तु कु्ांणा। 

शवे वर्णां यथोदितम् । नाद्या रान्ना ललाटे व॒ दाघा- 

स्त तमसाहसभिति" मिता०। “चातितेऽपड्ृते दोषो 

खामभन्तं रनिगते | विधीतभतुशु पथ चौरो. 

द्तंरवौतके | सखरीन्नि दद्याद् ग्रामस्तु प्ट्ं धघायतर 
गच्छति | पद्धपामो व्डिःक्रोशादूदशय)।स्यय वा एनः । 

बन्द्प्राहांस्तथा वाजिकृञ्चराणाद्ध हारिः । प्रबहा- 

चातिनद्धैव शलसारोपयेन्नरान् । उततेपक्यन्िभेदौ 

करबन्द्.शह्ीनङौ | कायौ दितीयापराे करपादेक- 

डोनकौ | चुद्रमध्यमहद्रव्यहरथे खारतोदमः। 

देथकालवयः्ति संचन्य दयडकम््ंणि! भक्ताव- 

काशाग्न्य ट्कमन्तो पकर व्ययान् । दत्वा चौरं 

न्तुवां जानतो दम उत्तमः. शस्त्रावपाते ग्म्य 

पातने चोत्तमो दमः | उत्तमो वाधमो वापि एर्ष- 

ख प्रमाप्ये | विप्रदश स्तियद्धव पुरुषन्नोमगर्भिषोम् । 

शेतभेदक्रीञ्चः पदञ्च शिलां बह्खा प्रवेणयेत् | विध्राग्निदं 

पतिशुरुनिलापत्य प्रमापिग्ोम् । विक्येकरनारौ्टीं लत्वा 

गोभिः प्रमापयेत् । श्वित्तातहतद्याश्ु ककर दन. 

बान्छवाः | प्रश्व्या योषितद्ाद्ध परुश रताः एवक् । 

स्तौटरव्यदत्तिकामो वा जेन वायं गतः खश). यु 

देथमासन्न' शच्छेह्ापि जनं शनेः ¦ करेतरवेश्मवनगयाम- 
विबीतखलदादहकाः। राजपठवाशियाभौो च दग्ध- 

व्यास्तु कटाग्निना'"यान्न^। “ल्यं वा यदि वा काष्ठ पुष्प 

चा यदिवा फलम् } चन च्छन् हि ग्टद्हानो इस्त 

चऋेदनमहेति" भिता० तवचनस | 

खमैरं पडे भदनोक्तो दमो यथा "परदाराभिमेष प्रतान् नम् 

भह्णोपतिः। उदे जनकरे्दण्ड सिद्धयित्वा प्रवासयेत् । 

परद्य पद्या परुषः सम्भाषां योजयन् रहः। पूवेमात्ता- 

रिति दोषः प्राभूयात् पूखाहसम् । परद्धियं वोभि- 

यदेत सीय ऽरण्छे वनेऽपि वा । नदीनामपि संमेदेष्मे- 

सहणमापर्यात् | उपचारक्रियाकेलिः स्सरगो मूष्णवा- 

साम् । सह खदट्ाखनद्धेव सर्वः संग्रहणः तथा + 

स्जियं स्पेदरेशे यः स्यु्ो वा सषेवेत्तथा । प्रखरा - 
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खमते ख्वे' संयहं इतम् । अनद्यः संयो 
प्राखान्तः दख्डम हति | न सम्भाषा परद््लीभिः पःत- 
शिः समाचरेत् । निषिद्धो भाषभाशस्तु छव" दण्ड 
भरेति । नेष चारणदारेषु दधिना पलो पिष् । शव्ल- 
चन्ति हिते भारौनिगृदाद्चारयन्ति च । किञ्चिरेव त 
दाष्वः खात्-खम्भाषां ताभिराचरन् | योऽकामां दूषयेद् 
न्धा सदयो बधेमरेति । सकामां दूषयंस्तुल्यो न बधं 
पराभ.याच्नरः | कन्धां भजन्तोतृक्टः न किष्विद्पि 
दाषयेत् । जघन्य सेवभमानान्तु संयतां वासूवेदुम्द डे । 
छन्तमां केवमानस्तु जघन्यो बधमहेति | शुलकं दद्यात् 
सेवमानः समामिच्छेत् पिता यद््। अभिशद्ध त्र य 
जन्यां जवादूपेख मानवः तलाश क्तदकुलयौ 
दण्छद्चाहति ष्ट शतम् । घकामां टूप्द्ुष्धो नाक्र- 

। वि्ोदभाभू याव् 1 इि्तन्तु दमं दाप्यः प्रसङ्कविनिट- 
सवे । उन्येष कन्बां या कुयात् तदाः स्याद् हितो दमः। 
लकञ्च दियुखः ददाच्छिफाच वामर याहूष ।याठक्ग्वां 
अज्ञ खो सा सदयो मोश्डामहेति । श्ङ्कल्योरेव च 
चेद खरेणोदहनं तथा । भन्तार' ख्या ठ 
स्न प्रातिगुखद्रपिता। तां श्रभिः खादयेद्राजा दंस्याने 
अङुसंस्विते । एमांखं दा इयेत् पापं शवने तप्र आयचे | 
आअभ्यादष्य्च काढानि तन् दद्येत पाप्डञव् , संवत्. 
शराभिथक्तख इषस दियुखो दमः| त्रात्या ख 
खंवासे चाण्डाल्या तवदव द | शदो यप्रनयप्न वादे. 
शातं व्यमाखन् । अगुप्रमङ्गसमेखं प्र देख ङोयते । 
बेभ्ः खवंखदण्डयः खात् संवर {निरोधतः । खहस्तः 
अतियो दर्यो भौरा मने चाति । नाद्यं 
-वद्यगुघ्नान्दु यच्छता बेग्दपायिदौ | वैथयुः पञ्चतः 
कुयात् चनियन्तु सहच्छिष्स् | उभावपि त तावेव 
जाद्म्टा शुप्नवा खह । विखतौ शद्रवदृश्डो दगधब्यौ 
वा कटठान्निना । सड ब्राह्मो दरडयो युप्रां विप्रं 

बचादुव्रजन् । शतानि पञ्च दण्डाः खादच्छन्या ख 
खक्घतः । भौश्डा प्राणान्तिकेद्ख्डो जद्मण्डय विभौ- 
अते 1 इ्तरोषान्तु व्प॑नां दण्डः प्राश्यान्तिको भवेत् । 
न जाद बाह्मण इन्दान् सवेपपेष्वपि स्वितम् | राक्का- 
देन बहिः कुग्यैत् खभपधनमन्तू् । न बाह्धणबघाद् 
अयानघ् विद्यते मवि | तख्मादेख बधं राजा मनसापि 

` अ चिन्त् । वेथपररेत् चनिया तेयद वा चतियो 
जेत् । दोना हृस्टममयुप्रायां राद्भौ द्छमरुतः | 
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सहर ब्रद्भथो दण्डं दाप्यो गुप्रे ठते व्रजन् श्राया 
शलियविशोः शाषच्लो वे भवेद्दमः। चनियायामयुपरायां 
क्य पञ्चथत द्मः) सले मौणश्डाभिच्छन शन्नियो 

. दण्डमेव वा । अथुप्रे चलियातेथे ष षा राह्मण 
जजनू | शतानि पञ्च दण्ड्यः ख्यात् सषरन्त- 
त्यजस्तियम्" । 

“श्लो निषेषे शतं दद्याह्शतन्तु दभं एमान् । प्रतिषेधे 
इयोह ण्डो सया संयहखे तथा । खजातावृत्तमा दण्ड 
अरोग्य त॒ रध्यलः | प्रातिदोम्ये बधः एखः खोखा 
भासादिकत्तंनम् | खङ्क,तां इरन् कभ्यासुत्तमस्वन्यथा- 
ऽन् । दण्ड दद्यात् खदा प्रातिलोम्य बधः टतः | 
सलग्ाम खद्चोमाद्च म दोष्सवन्यया दमः } दूष्ये क 
क्रच्छद् उस्मायां बधसथा , थतं ख्ोद्रषशे दद्याद् हं 
ठ भिच्य भिथंसने | पशन् गच्छन् शतं दाणो योनां 
स्तं गाञ्च ध्यमम् | ्यवर्दाच् दासोष भजिष्याघ्च 
कथयत च । गब्वास्तपि एमान् दाणः पञ्चात् पिकं 
दमम् । प्रय दाद्धभिगने द्ष्छो दथपथैः भः । 
बहनां यद्यक्रामासौ चवि 'यनिकः एक } ग्ट ङ्ीतमे- 
लना बेश्क नेचन्तो दवयुं वेत् | अम्टङोते खं 
द्वः षमानष्येवभेव च | ् ययोनौ गचतो योषां पशष 
वापि भोहतः। चद्ि"यतिको द्ण्डस्लथा प्रनजिता 
भने । अन्त्याभिगमने त्वष्ः कुवन्वेन प्रवाख्येव् । श्- 
खयान्त्य एव स्याद न्बद्याच्थ गमे बघः”> | 

एाजथाखनङूटकर रौ चुनोक्लो दमो यथा 
खनं वाप्यधिकं वाणि च्चिदु यो शजशासनम् | 
पारदारिक्चोर वा शुद्तो दर उत्तमः । च्पभच्छख 
हिज इष्यन् दख्डा उत्तमसाखम् | चन्यं मध्यमं 
वश्ड प्रथम शृद्रमडकम् | क्ूटलखेव्यवह्ारो विमांश्ख 
च वक्रियो| लग्ङ्गङोनस्तु कर्तव्यो दाष्यचोत्तम- 
खादम् | चद्रष्यादकृतो दोभो नापेङोति प्रजद्यतः । 
काष्लोषष् पाषाणवाह्युम्यद्यतस्तया । शिच्ननख्य न. 
यानेन तथा भग्नयुगाद्निा । प्वाद्धौवापशरता षने 
सटम्बदोष्भाक् । शक्रो भोच्चयन् स्वाभी ददं 
स्टङ्गष्णां तया । प्रथनं साशं दद्यादिक् ष दिदं 
सतः । जारं चौरत्यभिबदत् दाप्यः पञ्चशतं दमम् । 
उपलीव्य धन' शद्ध स्तदेवा्टयुषयोलनम् । राच्चोऽनिष्ट+ 
परव्तार तख वाक्रोक्कारिथम् } तन्न -च भेत्तारः 
जिह्वां शत्वा प्रवासयेत् । खताङ्कवम्बदि्ठ श त- 
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स्ताङयितृस्तथा । राजयानासनारोदुर्दण्ड 
हसः । हिनेनभेद्नो राजदिष्टारेयशतस्त+ । विर 
त्वेन च॑ शृद्र जोवतोऽटशतो दमः । द््टास्तु एनर्ददा 
व्यवहाराच्च पेण ठ | सभ्याः सजयिनो टण्डवा बि- 
बाद्ाद्दियुणं दमम् | यो मन्येतालितोऽद्मीति न्याये- 
मापि पराजितः। तमायान' ुनं्जिता .द्ापयेद् द्विगुण 

। दमम्" | यान्नवलक्यवचनांनि च्यदुपद्मेषां मानवलोक्तिः 
प्रामादिक | 

ामान्यतोद्मविधिः “पितायं: चष्ृनाता भायां एलः 
षरोद्ितः। नादरो नाम राक्नोऽलि यः खरे न 
तिति । कार्षापणं मवेहृरटो यलान्यः प्रातो लनः | 
तत्न राजा भवेदृण्डयः सहख्रभिति भरारा । &शापाद्यन्तु 
दख स्ये भवति किल्विषम् | षोषरोव त वैश्यख श 
लिंशत् चतिवख च } ब्राह्मणस्य चदःपट्टिःपूं' -वा{प 
श्तं भवेत् | दिगुणा वा चतुःषरिस्तटोषयुणविद्धि सः । 
वानश्छल्य' सलफलं दावग्नर्य' तथैव च्व । णच 
गोभ्यो खा सा्थमस्तेयं मनुरव्ररीत् । योऽदत्तादायिनो 
हसताक्षिप्सेत ब्राह्मणो धनम् । याजनाध्यापनेनापि 
यथा स नस्तधेव सः । दिजोऽध्वगः च्योणडल्तिदां विक्त दे 
च सलके । च्याददानः परच्चे्ाच्र दण्डं दातुमरति) 
ऋरुनज्धितानां सन्धाता धन्वितनाञ्च मोक्षकः | दासाश्च 
रथङ्त्तां च॑ प्राप्रः खाञ्चौरकिल्विषम्” | 

“कति य्यजेद्याञ्यो याज्यन्चत्वंक व्यजेद्यदि | 
क्त कम्म गयदुञ्च तयोद्ण्डः शतं शतम् नमाता 
न प्तिानस्त्ो न पुत्र्तागमहति। त्यजन्नपतित।- 

नेतान् रान्ना दर्यः शतानि षट” भन्तो द्म 1 
आग्निपु* २२६ ° सर्वेविषये दमभेद् उक्तो यथा 

“चौररमधितो यस्तु मधितोऽखमीति भाषते । तत्प्रदा- 
तरि भूपे ख द्डयात्तावरेव त॒ । यो यावद्धि 
रोताथे मिष्या वा यो वदेत्, तम्| तो न्टपेण 
धमन्तीः दायौ तद्ियण' दभम् | क्रटसाच्य' त॒ कु्ा- 

, शांद्लोन् वाञ्च प्रमापयेत् | {वासयेद् ब्राद्ध णन्तु 
विधिरेष न द्ीतरः। ` निक्धेषद्य समः ल्यं 
दण्डयो निक्त पम्क् तथा । वस्त्रादिकदय, धर्सन्न, तथा 
धर्मा न ौयते। यो निचोषः चातयति यश्चानि- 
च्िष्य याचते। तावुभौ चौरवच्छखौ दर्डौ वा 
दिगुणं दमम् । व्यन्नानाद्यः एमान् क्यात् परद्रव्यद्य 
पिक्रयम् । निरहभो, श्रानभूषन्तु चौ एवह महति । 
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रृल्यमादाय यः प्रणयन दद्याद् दख्डव णव सः | 
प्रतिद्त्याप्रद्ातार' छव" दणड्येन् न्टप | ष्ति' ग्द 
न क्यांदयः कर्माटौ ठष्णला दमः। व्यकले तु 
त्यजन् भ्व्य दर्यः खाक्तावदेब तु| क्रीता 
विक्रय वा किञ्चिदयखेहादययो भवेत् | सोऽन्तदेशा- 
'हारत्सखामो दद्याञ्खंबाद्दौत च। परेण त॒ दशादख 
नादद्यान्नव दापयेत् । आददद्धि ददद्धेव रान्ना 
दण्डयः शतानि षट् । वरे दोषानविष्या्ययः कन्यां 

वरयेदिह। दत्ताष्यदत्ताखा त्य रान्ना दरुः भव- 
इयम् | प्रदाय कन्दां योऽन्र्ख पुनस्तां सश्मयच्छति । 
दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तद्यापय् तमसाहसः । सव्य | 
रेण वाचा च शुक्तः पगयमसंशयम् | लुब्धोऽन्यत 
च विक्रता ष्टशत दण्डमहंति । दद्याङ्खे्लः न यः 
पन्ये ष्टह्ोत्वा भक्घवेतनम् | स तु दर्डाः शतं 

रान्ना छवणे वाप्यरकिता। धलुभ्थतं परीणाहो 
खास्ख्य तु समन्ततः । ददियुण' लियुण' वापि नगर 
च कलयेत् । इति" तत्र प्रकु्ेत यादो नावलोक- 

येत् । तल्रापरिषटते धान्ये हिसि नेव दण्ड म । 
ग्टहन्तङ्ागनारामं चव वा भोष्या इरन् | शतानि 
पञ्च दर्डाः ख्ादन्नानात् ददिशनो दमः। भयांदा- 
भेदकाः सव दण्ड्या; प्रथमखाइसम् । शत जाद्मण> 
माक्.श्य॒ चनियो दर्डानहति । वैश्यस्तु दिशतं | 
राम ` दसु बधमहति। पश्चाशदूब्राह्मणो 
दर्डाः चलियद्याभिशंसने । वेध चाङ्गं पञ्चाश 
च्छद्र हादशको दभः चलियक्ेपके वेशः 

साहसं पूवमेव तु| शहः छ्न्नियमाकश्य जिद्धा- 
च्छ द्मवाभ्रयात् 1 धर्भोप्डे' विप्राणां शरदः कर्द 
दरण्डभाक | छतदेथादिवितथो दाप्यो दियुखसाह सरः । 
उत्तमः साइसस्तख यः पातरुत्तमानु लिपेत् । प्रमा- 
दाद्यभयात् प्रोच्य प्रीव्या दण्डा सडति। भातर' पितर 
च्चः स्नातर शरः यरम् | ्याकारयज्चछत' . 
दख्डयः पन्यानं चददह्नरोः। श्कजातिदिंलातेसतु 
येनाङ्गनापराक् यात् 1 वदेव च्छेदवेतख चिप्रनेवावि- 
चारयन् 1. अवनिष्ोवतो दादु हावोशौ रेदवेचच.पः । 
अप्रमूतयतो मेदमपगद् वतो एदम् । उत्ल्टासनसंस्यद्य 
नोचद्ाधोनिशननसम् । यो यदङ्ग च रुजयेत्तदङ्खन्तख 
कत्त येत् । खद पाद्कराः कायौ गोगजाच्रोदव तकाः । - 

चन्त विफयं शत्या षणे दण्डमहंति | दिशे" 
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दापयेच्छिन्ने षय सोन्तरि जलाशये । द्र्याखि यो 

चरेदयख न्नानतोऽन्नानतोऽपिवा। ख तद्ोत्पाद्य 

ठच्न्ह रान्न दद्यात्ततो दमम् । यस्तु रच्लु चदं 

क्रपाइरेच्छिन्द्याञ्च वा प्रपाम् | स दण्डं प्राम्,यान् माघ 

दख्डाः खात् प्राणिताडने । धान्यं दभग्यः कुम्भभ्यो 

रतोऽभ्यधिकं बधः | शेभेऽष्ये कादथयुणं तद्य दण्ड 
प्रकल्ययेत् | चुवणरजतादीनां खस््रौखां हरणे बधः । 

येनयेन यथाङ्गेन स्तेनो षु विचेष्टते । तत्तदेव 

रदश प्रत्याटेशाय पार्थिवः । नाद्धणः शाकधान्यादि 

अकं ग्ड दोषभाक् । गोदेवा् हरंश्चापि, इन्या- 

द्द बधोद्यतस् । ग्टहक्े व्रापहत्तारं तथा परत्य 

भिगाभिनम् । च्ग्निटं गरदं हन्यात्तथा चाम्द्- 

द्यतायुधम् । राजगह्यैभिचाराभ्यां इभ्या वातता- 

यिनम् । परद्ियं न भाषेत एतिषिद्धो विशेच्च हि ) 

ऋअद्ण्डूग स्तौ भविद्रान्ता बरयन्तो पति खयम् | 

उत्तमां सेवमानः स्त्री जघन्यो बधम्हेति । भन्तरं 

लङ्खयेद्या तां शभिः सङ्खातयेत् स्तियस् । सवखंदूधितां 

कुयात् पिण्डमालोपजौविनोम् । ज्यायसा दूषिता 

नारो चर्डनं समवाभर.यात् । वष्धागने ठ विग्य 

चत्िय॑खान्यजागमे । कल्यः प्रथमं, द्वो दर्डाः 

शूद्रागमे भवेत् । ब्टद्ोत्वा नेतनं केशवा लोभादभ्यत्र 

गच्छति । जेतनन्ियुणं दद्यादण्डञ्च दिगण तथा | 

भायां पएत्राञ्च दासा शिष्यो वाता च सोदरः। 

कतापराधालाद्याः खूरज्वा वेणट्लेन वा । चृष्ठो, न 

मस्तके इन्याद्धोरस्यापरोति - किल्विषम् । रक्तास्दधिशते- 
सतु प्रजाऽ्यये' विलुप्यते । तेषां स्स्लमादाय राजा 

कुयात् प्रवासनस् । ये नियुक्ताः सकायेंषुः इन्द्; 

कार्यांखि कभिणाम् । निष्ट थाः ,रमनसखाचिःस्लान् 

कारयेच्न,पः । अमात्यः प्राड्विवाको बा यः कयात् 

कार्यमन्यथा | तद्य सपरख्मादायतं राजा विप्रवास- 

येत् । गुरुतल्पे भगः काय्यं; सरापाने छराध्वजः। 

स्तेये श्रपद्ं विद्याद् ब्रह्महण्टाथिरः एमान् । शद्रा 

दौन् चातयेद्राजा पापान्, विप्रान् प्रवासयेत् । महा- 

पालक्तिनां विन्नं वरुखायोपपाटयेत् । ्माभेर्ष्वापि च 

यै केचिद्धौराणां भक्तदायकाः । भाण्डारकोष्दा्ेव 

सऽंस्तानपि चातयेत् | राष्ेष राजार्धिरतान् षाम- 

न्नान् पापिनो रेत् । सन्धिः कलयातये चौर्य" रातौ 

कवन्ति तद्छरा; | तेषां प्रत्या पो सतौ तीच्छ 

शले निनेशवेत् । तडागदेवतागारमभे दकान् चातयेन्न,पः। 

सरत्र्जेदाजमागे यस्वमेष्यमनापद् | स ड काषा- 

पणन्द्र्डासममेध्यञ्च भोवयेत् | प्रतिमाखडःक्रमभिदो 

दद्युः पञ्च गतानि ते। समेष॒ विष्मंयो वा चरते 

सल््यतोऽ{प वा। समाम् याच्चरः पूवे" दमं मध्यममेव 

वा। द्रव्यमादाय बणिजामनचंणावरन्बताम् । राजौ 

धक धक्ष शव्या दैणडरत्तससाहशम् । दव्याणां 

दूषको यञ्च प्रतिच्छन्द्कविक्रयो | भध्यभं प्राभरयाद्- 

दण्डं कूटकर्ता तथोत्तमम् । कणड्ापद्त देयं दण्ड 

हियुणस्ततः। ऋभच्छभच्ते विप्रे वा शुद्र वा इष्णलो 

दभः | ठदलाशासनमानानां ूटलन्नाशक्खय च। 

भिश्च व्यवजहत्तं यः ख दाघो दमछत्तमम् | बिषा- 

ग्निदां पतियुरुषिप्रापत्यप्रमापिणीम् | विकखकरना- 

सौरी सत्वा गोभिः प्रवासयेत् । शखेत्रवेश्सवनयामवि- 

दाहकास्तया नराः । राजपत्यभिगामी च दग्धव्यास्तु 

कटाग्निना | ऊनं वाप्यधिकं वापि लिखेद्यो राज- 

शासनम् । पारजायिकचौरौ च द्धो दख्ड ततमः | 

राजयानाखनारोददेख्ड उन्तसधाङ्घः। यो मन्धो- 

ताज्जितोऽखोनि न्यायेनापि पराजितः। तमायान्त 

` पराजित्य दण्डयेद् हियः दमम् । शआाह्ध(नकारौ वध्यः 

स्यादनाइइ तमाह्वयन् । दार्डिक्खय च यो हस्ताद् 

भिसक्तः पलायते | हीनः पुरुषकारेण तद् दद्याद् 

दार्छडिको धनम्" । “दण्डो दमयतासद्धि" गौता । 

५दुक्वतुप्रायचिन्तानि भवन्ति” प्रा विर टेतवाक्यम् 

कुलाल चक्राय “कलये निजहेठदणडलजः किख चक्रभ्यसि- 

कारिता युखः" मैष० । दख्डतेाऽनेन करणे चञ | 

२५२३ दण्डपारुष्यशब्ट् मिता । २६दापरोह्धमे 

न्दपभेदे। ““क्रोधडइन्तेति यस्तस्य बभवावरजाऽरः ] 

` दण्ड इन्यभिविख्यातः सोऽभवन्डदुषेभः'» भा" आ 

६७ ऋ° । ५बघः पार्डाद्य च वथा अश्रलयान्ना मह्ा- 

ना । दण्डसेनस्य च ततो दर्डश च वधस्तथा" भा 

छ १अ०। दख्डयति कररि-खच्। २७ 

दस्डनोतिशब्द कामन्द । च्य अन्द्सखय अन्द्कल्दर्म- 

दरा अरयागतत्राणादेतोक्तिः प्रासादिको ततुप्रभा- 

वाक्ये दत्तसित्यभिधौयते इत्येव पाठः साधुः | िपि- 

करप्रमादात् दत्तमित्यतर दख्डमिति पाठ इति बोध्यस् 

 दत्तशब्दे दश्म् । 

दण्डक ए" दण्ड+साये क | १दन्ताकुराजपुत्रभेदे  "द्ष्छ
- 



दण्ड , 

को पतिः कामात् क्रोधाश्च जनमेजयः” कामन्द्को| 

जनख्वान शब्दे टशग्रम् | छसो दण्डः खल्याय कन् । 

रहखलगुडे(णो' टा) । देषडविंत्यध्वराधिकपाद्के चच ण्ड़- 

प्रयातादौ डन्दोभेदे |. ("यदिह नयुगलं ततः सप्र 

रेफास्तदा चण्डप्रयातो भवेदण्डकः” इ °र० | 8दण्डन्टप- 

छते सन्निषेदे पु | “दण्डकानध्यवात्तां यौ" भङड्िः 

चु'ख्दोन बद्धवचनान्तया जयभङ्लः पपाठ | ^परा- 

क्रमात् जिगजिषरेव दण्डकान्” रामा आयो" २१० 

३४ चलो । प्राप्नानि इःखान्यपि दण्डकेष'' रघुः | 

तद्ध मिपरत्व स्त्रो लिका “भरतस्तु द्र्डकामध्यवान्तां 

यौति पपाठ उदाजहार च “कायोध्यायाः पुनरूष- 

गमो दख्डकाय।वने वः" भवभूतिवाक्यम् । तञ्च॑वन ट 

स १४० ° कूं विदि णस्धासुक्त' यथा^'वलदेवपडन- 

दण्डकावनतिभिङ्किनाशना भद्राः” | [अन्दे राजनि०| 

दण्ड कन्दक ए* दण्डः प्रकाण्डः कन्दोऽस्य कप। भूलि- 

द्ण्डकाक एसी दण्डः यम इव रग्णत्वात् काकः । 

(ड) काकमेदे हेम च०। - [वद्यनी"भा“व्०४३ ° 1 

दण्डगौरो सती खप्सरोभेदे "“छर्वेशौ मिच्रकेशो च दर्डगौरी 

दण्डग्राह त्रि दण्ड र्टह्वाति य-स उपर सर । 

दख्डधारके ततः रेवत्या*अ्रपत्यादौ ठक् । दाण्डग्रइिक 

तदपत्यादौ पुसत्नो । 

द्ण्डघ्न ति दण्डेन देहेन इन्ति इन-क । देहेन घातिनि 

दण्ड पारुष्यकत्तरि । “न साहइसिकदण्डन्नौ स राजा 

शक्रलोकभाक्" मनुः | 

दण्डटक्ा स्तो दण्डा प्रकाण्डा टकरा । (दामामा) ष्ाते 

-दण्डताग्बो सत्री ताखरेख निष्टन्ताद्ण ड् दण्डा प्र 

` काग्डा ताखो । ताच्वोवाद्ममेदे शब्ट्र° | ^ 

 दण्डदास इ. दण्डन रतो दासः | दश्डद्रव्यदाना- 
खामथ्येन तच्छोधनाथे स्वोलतदासभावे दासमेदे 

““ध्वजाद्ृतो भक्तदाखो ग्टहजः क्रीतदच्छिने । पेतुको 

द्ण्डद् सच सप्ते दाखयोनयः*” मनुः | "दण्डादिधन- 

शदधयथे' खोकतदासभावः कुक ° । 

दश्डधर ए दण्ड . लोकानां कमांदसारिणं दण्डः लगुडं वा 

धरति धर-अच &त° | यमे अमरः २च्डपे । रलयुड- 

धारके ति° | “श्रसचदं मनुदण्डधरान्वयम्" रवुः । 

देनो दश्डख वरूणो राज्ञा दण्डधरो ह सः" मनुः | 

भना दगडघरस्त?' भ1* शा° २२ अर । 

दण्डधार ए दण्ड धरति -अष्य उप० बण श्यमे रेने 

{ ३४३२ ] 

{ बाद्यमेटे विका०। 

दण्ड 

च भेद्° । र्लगुडहस्ते वि° ““कोधवङ्धन शत्येव य~ 
स्वन्यः प्ररिकौत्तिं तः । दण्डधार इति ख्यातः ख॒ ओ 

सन् न्पतिः चितौ 'भान्बाईऽचर उक्तो छन्धपभेदे पु" 

५ तराषटएलरमेदे । . “कवचौ निषङ् दण्डी दण्डधारो 

घहयं हः” ६७० ` टतरादृएनकथने । 
द्ण्डनायक ए दर्ड' नयति नी-षल् ६त०। । सेनान्याम् 

हेमच °] द्शडप्रेतरि शन्ट्पे च| 

दण्डनोति खरी दण्डो नीयतेऽनया नी-करणे क्तिन् | वि- 

द्याभेदे । “रकेव दण्डनोतिस्तु विद्येत्यौ शनरौ स्थितिः । 

नच्छान्तु सवविद्यानामारम्भराः सुखदाता" "दमो दण्ड 

षति ख्यातस्तातृख्याट्द्ख्डो महीपतिः | तद्य नौति. 

देष्डनीतिनेयनान्नीतिरुच्यते'" कास° नोतिः। तच्छास्ञ- 
विषयव्भागार् भाग शा०५८६ अ उक्त यथा 

शाका अतच्चक्र खनुद्धिजम् । यब्र 
घमस्तथवाधः लिङ्गे इति 

श्छ््यातो गख एप खयन्पवा | चतुर्थो सोकच्च इत्येव 

गयः थगगुणः । मोचखापि लिवर्गोऽग्यः परोक्तः 

सत्व" रज्छ्तमः । श्यानं इद्धः चयञ्चोव लिवरष्ैवः 

दण्डजः । चात्मा रश्च कारच्चाण्युपायाः लव्य्ेव च | 

सहायाः कारणञ्चव षडरगे नौतिज्ञः शतः) त्रयी 

चान्नोलिको चेव वात्ता च भरतषभ || दण्डनीतिच्च 

विपुला विद्यरस्तब्न निदर्शिताः । अभात्यरचा प्रखिधौ 

राजय लच्चणम् | चारय विविधोपायः प्रखिधेयः 

छथग्विधः। साम भेदः प्रदानञ्च ततो दण्डञ्च एाथिव } | 

उपेता पञ्चमो चात्र कात् कप नेवखदादता । मन्त्रश्च 

वसितः त्श्छस्तथा भेदार्थं एव च । विश्वमच् व मन्त्र 
शिद्यसिद्योच यत् फलम् । सन्धि लिविधाभिख्यो हनो 

मध्यस्तथोत्तमः । भयसत्कार वित्ताख्य' कात् छ्य न परि- 

वर्षितम् । यात्राकालाञ्च चल्वारस्छरिवगसख्य च विस्तरः । 

विजयो धभेबुक्तश्च तथाैविजयस्च ह ) आच्चर्ोव 
विजयस्तथा कातं्ञमोन वधितः। लच्चणं पञ्चवगद्य 

लिवरिधञ्चाल वख्टितम् । प्रकाशचाप्रकाशख दख्डोऽथ षरि- 

शब्दितः | प्रकाथोऽष्टविधस्तत्र यद्यस्य च विस्तरः । 

रथा नागा इयगद्धैव पाद्ाताद्धौव पाख्डव ! | विदिनावञ्च- 

राशो र शिका इति चाष्टमम् । अङ्कान्ये तानि कौरव्य ! 
प्रकाशानि बलख तु | जङ्गमाजङ्गमाचोक्ताञचसयोगा 

विषादवः। खे चाम्धवह्ार््ये चाघयुपांुद्िविषः 

खतः । आअरिमित्रषठदासौन ` इत्ये तेऽ्यहुवकिताः । 

कामौ वाभिवखिंतः । 
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नस्ता सागगुणाञ्ेव तथा भमियुणाशच इ ।. चखात्- 

रच्तणमाश्चाखः सगांणाञ्चान्ववेच्दणम्. | कल्यना विविधा- 

चापि ्टनागरथयवाजिनाम् | व्य् हाञ्च विविधाभिख्या 

विचि्र' युद्धकौशलम् | उत्माताच्च निपाता छयुद्ध' छष- 

लायितम् | शस्त्राणां पालनं न्नानं तथेव भरतषभ ! | 

बलव्यसन्क्गञ्च तयेव बलहषर्णम् । पौड्तापदज्ाख 

पत्तिन्नानञ्च पाण्डव } । तथा खातविधानञ्च योगसब्चार 

ण्व च} चौरेराटविक्रेचोपः परराष्ख पौड़नस्। 

ऋन्निदैर्मरदैखौव प्रतिष््पककारकेः | छ णोह्योपजा- 

पेन वोरुधग्द दनेन च । भूषेन च नागानामातङ्ा- 

जननेन च | श्याराघनेन भक्त प्रत्ययोपाच्ज नेन च । 

सप्राङ्गख् च राज्य 'सषड्धो समञ्जसम् ।; कतसाम- 

ययोगा राद च विवद्धनम् । अरिमध्यस्यमित्ायां 

सम्यक चोक्तः प्रपञ्चनम् | वमह: प्रतोषातस्तथा चेव 

बलोबखाम् । व्यवहारः चष्धच्छञ्च तथा करटक शोघनम्। 

आमो व्यावामयोगञ् त्यागो दव्य सखद; | चखण्टता- 

नाञ्च.भरणं ष्टतानाद्चान्ववच्तणम् | थैर काले दानञ्च 

व्यसने चाप्रसङ्िता | तथा राजगुखास्ेव सेनापति- 

गुणाच ह \ कारणश्च तिवर्मख खा दोषास्तयेवं च । 

दष्ट एखितञ्च विविधं इत्तिश्चौ वालवन्तिं नास् । शङ्धित- 

त्वञ्च सवख प्रवादख च वनम् । शलब्धलाभो, लब्ध 

, तथेव च विवद्धं नम् । प्रदानञ्च विड पालेभ्यो विधिः 

वत्तः | विस्गऽथेखध ध्ये कामहेतकखच्यते । 

चद्धे' व्यसनाघाते तथेवालादवखिं तम् । कोधजानि 

लथोयाणि कामजानि तथैव च । दशोक्तानि कुरुश्रो ! 

व्यसनान्यत्र चैव ह । म्टमयाच्तास्तथा पानं च्तियञ्च भर. 

तष्भ ! | कामजन्याह्राचा्यः प्रोक्तानीह सखयम्भ्,वा | 
वाक्परुषर' तथोरः दण्डपारुष्यमेव च । निपहो. 

ऽथाल्मनच्वागमथदूषधणमेव च । यन्त्र णि विविधान्येव 

क्रियास्त बाञ्च वखिं ताः | वमह: प्रतीघातः केतना- 
नाञ्च भञ्वनम्। चेयदूमावमदं च रोघः कम्रं दुशासनस् 
च्पपस्करोऽ्य गमनं तथोपायाच्च वखिंताः | पणवान- 

कशङ्खानां मेरीथाञ्च युधिष्टिर ! | उपार्जनच्च द्रव्याणां 

परिमदेशच तानिष्ट। लब्धद्य च प्रशमनं षताद्धौवाभि- 

पृलनम् । वबिद्द्धिरेकोभावच्च दानहोभविधिन्नता | 
मद्गलालभानद्येव शरी-ख प्रतिक्रिया । शाहार- 

ओजनश्चव निग्यभाल्तिक्यनेव च। 

यथोल्ये यं स्यत भधुर' गिरः । छद्यवानां सलाजानां 

रकेन. च्व 

क्रियाकेतनजास्तथां । प्रयक्ता्च परोच्ार स्वांचि- 

करेष्वय | इत्ते भरतशद्रल ! नित्यच वान्वयेचम् । 
अट्ण्डात्वञ्च विप्रां युक्तया दण्डनिपातनम् } अनु 

जौविखखजातिभ्यो येभ्य सरद्धबः। रच्तणञ्चव पौराणां 

रादृख च िवड्धनम् | मरडलस्या च या चिन्ता. 

राजन् ! हायशरालिका | हासप्रतिविधा चेव श्रोरद्य 
प्रतिक्रिया । देशजातिकुलानाञ्च धर्माः समतुवर्खिताः। 

धमश्ायञ्च काम मोक्चाताचवयितः | उपायच्ाधै- 
लिखा च विविधा भूरिद्चिष्णा। मृलकसेक्रिया चात्र 
मायायोगश्च वितः । दूषणं स्ोतसाद्चव वस्तं च 

स्विर म्भसाम् | येगरँरुपायेलपैकस्तु न चेदा वतम नः | 

तह्य" राजथाद्रूल ! नौतिशास् $भिवयिंतम् । रनत् 

कता शुभं शास््न' ततः स भगवान् प्रभुः । देवादवाच 

संश: सरवाङ्दकषटरोगमान् । उपकाराय लोजख .ति- 

यगेस्वापनाय च | नवनीत" सरखव्या बुद्धिरेषा प्रभा- 
विता। दण्डेन सह्हिता ह्प्रषा लोकरच्णकारिका | 

निखहाहखर हरता लोकानहुचरिष्यति । दण्डेन नीयते ¦ 
चेदं दण्ड' नयति वा घनः | दृण्डनौतिरिति ख्याता 

ज्ञो क्ञानतिवत्तंते । षाडगुगययुणसारेषा स्वाखत्यपे 
मात्म । घम्धेकानमोचचाच सक्रला इहव 

शब्दिताः । ततल्तां भगवान्नतिं पू" जग्राह शङ्धरः। 

बह्द््पो विशधालात्तः शिवः ख्ाशरुनापति;। प्रजाः 

नामायुषो हासं विन्य भगवान् शवः। सच्चिक्तेप 

ततः शास्र महां" ब्रह्मणा कतम् । विथालाचमिति 
प्रोक्ग तदिदं प्रत्यपद्यत । द्थाध्यायख्इस्राणि सब्रह्मण्य 

महातपाः | भगवानपि तच्छास्न सञ्धिेप एरन्द्रः। 

सहसत: पञ्चभिस्तात ! यदुक्त" बा्दन्तकम् । खध्या- 

यानां सखंस्तु विभिरेव दचस्यतिः। रुञ्चिकेपेयो 

बया वा हेसत्य' यदुच्यते । खष्यायानां स इक्तेय काव्यः 

` शच्च पभव्रदीत् । तच्छास्त्रमश्तगप्रननो योगाचार्यो मडहा- 

यथाः। रवं लोकादरोधेन शास्तमेतन््हभि भिः | 
संचप्रमायुिन्नाय मयान छासमेव च ।” 

श्डुगायाम् “नयानयगता लोके विकल्निलयामला। 

दण्ड नाद्नयनादापि दण्डनोतिरिति टना" देवो५०४५७० 

भावे क्रिन् । शदण्डप्रणयने सनौ । 

दण्डने न° दशं नयति ऋपराभिनम् नौ-च् ६त° | 

दख्डप्र्यायके परे ।“रेन्धापत्ञ्च राच्च दण्डनेटत्वभेव 

घ” महः | 
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दण्ड - 

दण्डय एण दण्डेन पाति पा-क दण्डन पानके न्दे 

वश्वापत्य' नडाग्फक् | दाग्डपायन तद्प्त्यो षुस््नो। 

द्ण्डपांशुल प° टख्डन यष्िघारणेन पांशुलः -ऋधमः। 

हारपाले शब्द्र°। 

दण्डपाणि पु दण्डः यदिः पाणौ यद्य | टदश्डधरे यमे | 

काशस्य रभेरवभेदे “विश्वेशं माधवं दुरखिः दश. 

पायिञ्च भैरवम्" सुच पर्यभद्रयन्त्धतो इरिकेशनामा 

चऋछाराधितशिविवरेण काश्यां दश्डपाशिनामत्वम- 

बाप । यथा काशोख० ६२ अर 

त्याः पूेभटरः स यक्चराट्'” दत्य॒पक्रमे “अन्तवल्र य 

दूति खुत्वा वचः 

कालेन तत्मलो चवे तम् । तख नास पिता चक्र 

=रिकेश दति हिज! इन्यनेन त्छोत्पत्तिखक्ता तख 

शिवाराधनश्चपवरायं तपसाप्रसन्च शवस्य तसौ वरदानरुक्त' 

यथा “भक्गख धौरख तपोनिधेददौ रो वराणां निकरं 

तदा छदे । सेतर यन्ता मम प्रिय भो भवाधूना 

दण्डधरो वरान्मम | स्थिरस्वमद्याड् इरात्मदण्डकः 

पालकः पुरट्छताञ्च मतुप्रियः। त्वं दण्डपाखिभेव 

नामतोऽधुना सर्वान् गान् शाधि ममान्नयोतकटान् । 

त्वतृखात्छतन्ेल्नवरेऽद्य यच्चराट् कस््ामनाराध्य खख 

क्तिभाजनम् । सभाजन प्रगत एव ते चरेत् ततः सम्ं 

सम भक्त खाद्रात् | मद्धक्तियुक्तोऽपि विना लदीयां 

भक्ति न काशोषसतिं लभेत । गेष देवेष हि मान- 

येच तद्स्रमान्यो भव दण्ड़पाणे" । काणां तत्ख्िति- 

स्यानच्् ततर वोक्त' यथा (त्व दच्णख्धां दिशि दण्ड- 

पाखे ! सदेव स नेतसमक्षनलर । त्व दण्डयन् प्राण 

म्टतो इसोहानिहाख नखानभयं दिशन् वे" । 

„ ` दण्डपारुष्यं न° दण्डेन देहेन पारुष्यम् । व्यय हार रिष्य- 

भेदे “तत्खद्ध्पञ्च नारदेनोक्तम् ^“परगानेष्ठभिद्रोदो 

इस्तपादायुधादिभिः, भद्याद्भिन्चोपवातो दण्ड 

पारुव्यच्यत' इति ,। ““परगाले ष, स्यावरजङ्गमातक- 

दव्योष इस्तपाद्रायुेरादिप्रहखाद्खाबादिभिर्योऽभि- 
दरो्ो हनं - इग्खोतृपादन तया भखना खादि- 

यणाद् रजःपङ्कएरोषणदौशच य उपवातः सुंस्यभेनद््पं 

भनोदुःखोत्मादनन्तडुभयं दण्डपारष्यम् ¦ दर्ते ऽने- 
नेति दण्डो देहस्तेन यत् प्रार्य विरद्ां चरं जङ- 

मादेव्यय, तदण्ड पारुष्यम्" भिता। 

तद्धे दादिकं बौरभि° उक्तः यथा 

“तच्छ ल विध्यमाङ नारदः | “तखापि ददन्ते विध्य 
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छौीनमध्योत्तमक्रमात् | वगोरणनिःगङ्पातनच्त- 
र ॐ ॥ 

दशनः | होनमध्योत्तसाना च्च टदूव्याणां समतिक्रमात्. । 

त्नौग्येव साहसान्याद्खस्तल कष्टकणोघनमिति* । अव- 

गोरणं ताडनादयुद्योगः। निःगङ्भपातनः निःशड्प्रह- 

रश्च | ̀ त्रौगयेव साहसानि तिप्रकाराग्योव सहसा. 
ध, म € = ~ 

छतानि दर्डपारुष्याणोत्यथः । अन्यानपि भेदानाड 

परिशिष्टकारः | “दुःखं रक्ता व्रं भद्धुः रेदनं भेदन- 

कुर्याद्यः तद्धि दण्डपारुष्य- 

खन्यते" । स्थावरजङ्गमप्राय्िनां प्राण्यन्तरललतन खा- 

दिना केद्नादिभवं दःखं रक्तब्रणादिकच्च द्ण्डपामष्य- 

सच्यत इव्यथः व्यासोऽपि 'मखादिना प्रक्चिपणो 

ताडनञ्च करादिना । अवेटनञ्चा गुकादयदंणडपारुष्य- 

` च्ादिखडणाद्दुःखकर कटमपांशु- 

करा{दनेत्यादिशब्दन पाषा- 

न्तथा | प्राखिनां 

खच्यते' 9 । 

मलादि द्र्य ग्टहयते। 

च्ेटकायुघादि द्रव्यम् । चंशुकाद्यैरिव्यादिश्द न रच््च्- 

श्टद्कलादिद्रव्यम्. | दण्डपारुषख पञ्चप्रकारा 

विधयो भाररेन दभिताः। “विधिः पञ्चविधस्त,क्त 

एतयोरुभयोरपि । पारुष्ये स्ति संरम्भादत्मन्न 

कर् योदंयोः। स मान्यते यः चमते दर्डभागुयोऽनि- 

बत्तते । पूैवमाचारयेद्यस्तु नियतं खात् स दोषभाक् । 

पञ्चाद्यः सोऽ्यसत्ारी पूरवे ठु बिनयो गुरूः । दयो- 

रापन्नयोसतु ल्यमदुबभ्नाति यः नः | ख तयोदैश्ड - 

माप्नोति पूर्वौवा यदि चेतरः । पारुषव्रदोधाटतयो- 

य॒ गपतसस्महन्तयोः । विगेषसन्न लच्यत विनयः खात् 

समस्तयोः । पाकर चा गाङ लव्यज्ग घ बधटकत्तिष॒ । 

इस्तिपव्रात्यदातेष य॒था चा्न्धपेष च | भय्यदातिक्रने 

सद्यो चात रएवाुशासनम् | यमेष. श्यतिवर्तेरन्नेते 

सन््चनं बदु | सं ण्व विनयं क्यात् न तद्िनय- 

भङन्दपः। मलाद्धोते मलध्वराशां धनमेषां मनाक- 

कम् ! 
दिति" । अयमयैः | 

इयोः प्र्टतकलेयोभेध्ये य: चभते न नस्य केवलं 

अतस्तान् चातयेद्राजा नाथेदण्डन द्श्ड्ये- 

वागद्ण्डषारुषवयोर्भयोरपि 

दख्डाभाव एव किन्तु पएज्यत्वमपि । तथा पूवे" कले 

प्रत्त दण्डगुरत्वम् | कलहे च ठद्खगेरालसन्धातरोव 
टश्डभाकत्वम् । तथा _ योहं योरपराधविेषापरि- 

च्ञाने सम णव द्श्डः | तथा श्रपचादिभिरा्यांखामप- 

राधे कते संच्छना श्व दण्डने अधिकारिणस्तषा-- 

मशक्यत्वे तान् राजा चातयेदेव नाथः शटह्भोयादिति। 



दण्ड { २४३६ ] | दण्ड 

यत्त, इड्स्पतिवचनम् खक् ट्सु सभाक्रोशं 

वाङतः प्रतिताङ्यन् । इत्वापराधिनच्चैव नापराधी 

भवेच्धरः'' इति | तसृपूर्वपरहतच्तश्य समो दण्डः परञ्ात् 

प्रडस् नेत्ये वंपरच्च ठत दख्डाभावपरम् | द्श्डपारूषः 

श्वद्ध्पसन्टेहे िणांयकमाद् याज्ञवल्क्यः “सस् 

चिकते चिद्कोयुक्तिभिच्चागमेन च) द्व्यो व्यव- 

रस्तु कूटचिङ्कलतो भयादिति" | यदा कडद्रइखय- 

हमनेनाहत, दति रान्न निवेदयति तदा चिद्केत्रणा- 

दिभिसतत्खद्धपगते ङ्गः युक्रिभिः कारणप्रयोजन 

पथ्ालोचनारद्भिः आगमेन जनप्रवादेन चशब्दा- 

द्व्यिन वा कूटचिद्करतसन्भावनभयात् परोक्ता 

काग्ये^त्यथेः | 

दण्डपाल इ" दर्डं दें पालयति भच्वणात् पालि-अरण् 

प° स०। (डाङ्को णा) मत्खमेरे हारा० तद्धोजिनो 

रोगिणो देहस्यास्य जननात्तख्य तथात्वम् | संज्ञायां 

कन् | दश्डपालक शकुलमट्खमभेटे इारा० । उभयमपि 

ट्ख्डनायके | 

दण्ड पङ्कलक एणदण्डः देहः प्ङ्खलोऽत्र | उत्तरसख्यदेशमदे 

उत्तरतः कलासः'” दय् पक्रमे ठ° सर १४ अ. कूम 

विभागे ““पौरवकवचद्ारुदण्ड पि ङ्ग्लकाः' उक्तः| 

दर्डबालधि ए" दश्ड इव बालधिरख | इस्तिनि शब्द् र०। 
तख लाङ्ग लख दर्डाङ्ारत्वात् तथात्वस् | 

दर बाहइ निर दण्ड इव बार | {दण्डाकारवाड्धयुक्त 

स्क्ञमारालचरभेदे ए०। ^दण्डवाधः चबाद्धश्च रजःको- 

किल एष च” भार ० ४६ अन कुमाराहचरोक्रौ | 

दण्ड् नि° दर्ड यष्ट लोकद्मनं वा विभत्तिं ग्ट 

क्रिप। शयटिघारके र्ये बिका° | 

दण्डमत् स्य ए.दख्ड इव भत्स्यः। दण्डाकारे शक्ल मतृ । 

^“ दख्डमतृस्दो रसे तिक्तः पित्तरक्त' कफं रेत् | वात 

साधारणः प्रोक्तः शुक्रलो वल्लवदधंन'? राजव१। 

दण्डमांन(ण) व॒ ए दण्डप्रधानो मान(ख)वः शा० त° । 

दण्डप्रधाने जने बालके च तदध परतायां गोत्रप्र्ययान्त- 

अन्द्ात् दण्ड मान ()वान्ते वासि" पा न बुञ् | 

दाच्च दण्डमान(ण)वाः शिष्टा वा" बि कौर! 

दण्डमातङ्धः ए पिख्डतगरे पारख्करनिचरट : | 

द्ख्डमाघ् एर दख्डाकारो माथः पन्थाः शा* त! प्रधानपये 

खडमाधं धावति ठक् | दाण्डमाथिक तलधावके नि°। 

देण्डमुदरा सलौ दण्डाकारा खदा “उत्तानोङ्खश्खा मध्या 

सरला बदरिका | दण्डरदरा समाख्याता' ठवन्ता- 

रोक्त शद्राभेरे । 

द्ण्डयात्रा खो दण्डाथे' अल दमनाधेः द्ण्डा प्रकाण्डा वा 

यात्रा | {जिगोषोयाल्लायां रम्यमगमने शवरयाला- 

याञ्च मेद्, | 
दण्डयाम ए" दण्डेन यच्छति यम-वा° कर॑रि यम-घञ। 

` ध्यने श्दिने। दण्डे इन्द्रियदभने राभः संयमो यद्य । 

श्यगख्य शनौ ज भेदि० । 

दण्डरौ सती दण्डः तदाकारं राति रा-क गौरा 

ङष् । (डङ्रा) इतिनामके छे राजनि°। 

दण्डवादिन् ° दण्डन तदत्तोलनेन वदत्ति वद~ 

खिनि। शदारपाले हारा०रद्ख्डवक्तार प्राङ्विकादौ च) 

दण्डवासिन् ४० दण्डे दण्डनिमित्तं वसति हारदेशे षख- 

खिनि। शदारपाञे लिक्ा०। र्एकयामदख्डनेऽधिलते 

जने जटा० | 

दण्ड विष्कम्भ पए टख्ड' भन्थानदण्डः विष्कश्नाति व+ 

` स्वानूभ-अरण् उपर रु" | (वोलमश्नोयार खु टि) तक्र- 
मन्यनाधः रज्नदा दण्डाकेस्या्े सन्ानगन्धनडेतौ 

 सतम्भभदे अमरः 

दण्ड च्च ए* दण्डाकारः प्रादि हीनतवात् श्चः। क्षो- 

इत्ते । खां क। सहोदर राजनि | तद पत्र 

शन्यत्वेन द्डाकारत्वात्तथात्वम् । 

द्ख्डव्य. ह ए" दख्डसंन्तो व्य् हः। व्य. इभेदे दण्डगन्टे 
द्यस् । ““दख्डवय् हेन तन््ागः यायान्न शङ्टेन वा 

महः । ““दडाङंतिरचनो दण्डब्य इः °| “यला 

बलाध्यच्लो सध्ये राना पञ्चात् सेनापतिः पाश्रंयोहंनल्ति- 

नस्तत्घमोपे घोटक्ास्ततः पदातयः इव्येवं तर चनो 

दधः सपैतः समविन्यासो दण्डव्य् ङ उच्यते | तेन या- 

` तव्य मामे" खैतोभये सति यायात्" तदधः | 

द्ण्डसहाय इ* दण्डे सहायः | इश्नियहादौ राक्ता 

` खहये। सच खह्ष्या इत्य् पक्रमे “'दण्डेष चतक" 
क्ाराटविकाः शामन्काद्याङति" सार द् उक्तः। 

्ख्डसेनै ए पौरे विष्वभसेनठते पमेदे विष्यकेनख 
षत्रोऽमृत् दख्डसेनो भरयेपतिः” हरिवं०२०अ० रेदाप- 

रखुगीये व्पभेदे च "वधः पाशस्य च तथा अच्लान्ना 

सहारन दयछदहेनख्य च ततो दश्डय्य च बधस्लथा” 

भार चार १अऋ०) 

दर्डख्थान नर्त, भनक्तेव दथ दख्डस्थाने्ट उपश्यादिम् 



दण्डा 

ङ्श स्यानानि दण्डष्धेत्यादिवाक्य' दण्ड शब्द् दश्यम् | 

दण्डहस्त एणदख्ड इव हस्तो ठन्तमख । तगर पुष्पे राजनि °। 

द् ण्डात्त न° चम्यानदौखनोपस्ये तोधमेरे । «तथा चम्पां 

समासाद्य भागोरण्यां कतोदकः | टण्डाचमभिगस्यौव 

गो इच्तफलं लभेत्” भा° व° ८५ ख० । दण्डात्त भि- 

त्यपि तत्र पाठान्तरम् | 

दण्डाजिन ब" दण्डचाजिनञ्च बमा० दर । १द९्ड चमखेाः 

समाहारे । तत् कलेन धायेतयाऽख्यख अच् । रथाढं 

शब्टाथे चि | = 

दण्डादण्डि भव्य" दणेच दण्डे एय द् प्रहतः युद्धम् 
| ““्रिवान्यतिद्ारे इच् समा० पूपददोलंः | परश्छर- 
दख्छङरथकप्रहारपूकं प्रदत्ते युद | 

दण्डादि न° ““दख्छादिभ्यो यत्” पारक्ये यतृप्र्ययनि- 

` . नित्त शब्दे च च पा० म० ट. उक्तो यथा “दण्ड, 

छख, मधु पकं, कथा; अवे, नेवा, मेव, छदे, उदक, 

वक्ष, युश, चषा, भाग, दर, भङ्ग" | 

दष्डापूप इ दण्डं दग्डाक ऋपूपख तत्सम्बद्गसखा- 
 पूपर्ाकषेः । दण्डके अ्धैखिद्धे तत्सम्बञ्ञापूष्या- 
कँ । ततृप्रतिपादकः न्यायः टश्छापूपन्वावः | यथा 

“भद्खौताभरण्यात् चान्ते ति?" वचनेन जाताचिक्षारायाः 

अला अभाने अहदपन्नाचिकारपत्यभायोक्तानां पूर्वधन- 

सञाभिदायरदिष्यं इुद्हित्ादोनां चनाधिकारख 

दर्भिंतत्वात् पल्लीतो लजघन्यडुश्किट दौ ्िलियोरधिकारे 

दण्ड पृ यन्धायसिद्धोऽवमवः"  ^स्वावरयद्ाइर्डाप् प 

न्यायारेवापरद्य धनद दिद्धिः?' दा भा० दण्डापुप 
इवाचरति ऋच ततः क्तरि क्तः । द्ण्छापूपाचिन- 

द्छायपवद्ाचरिते पदार्थे “पत्या च भ्त.घनात् 

कन्धाये विबाहाचे' ठरोया चो ठेवः, एला खानेव तदान- 
परत्रिपादनाब् दख्डापू पथितं पल्वादनां दानम्"द्ा*भा्। 

यथा द्ख्डाक्े लत्सम्बब्रखापूषद्ाष्याकषेः तथा अपुम- 

संकऋरान्तधनद्य पव्लीगततया खाक्षे ततखम्बदडस्य कन्यावि- 

बाङधमावशिषटत्ववि्े षख्धाप्याकमे इति भावः” च्रक्चव्णः । 

द्ख्डार लि दख्छब्धच्छति ऋ-अण् उप स*। द्श्छप्राप्न | 

र२मत्तहच्िनि शब्द्र० | श्कुमकारचक्र 8यन्त्रभेरे 

५ वाने पए. भेदि. । 
दण्डार्तं मै* चण्यानदोसभमीचश्ये तीर्धभेरै “खथ चम्पां 

सभाषाद्य भागीरच्या अतोदकः । दख्छात्तंभभिगस्बाथ 

गोशहखफवं लभेत् "भा "१०८९१ दण्डाचनिति वा पाठः 

{ २४३७ ] दत्त 

दण्डएवतानकं. ४० चश्तोक्त वातरोगभेदे ^कफान्वितो 

ष्टं वायुखवाख्वेव यद्वि तिष्ठति | स दर्डवतसम्भव- 

वति जच्छरो दण्डापतानकः” । 

दण्डासन न° खासनभेदे हेमच | 

द्र्डाइल नग्द्ख्डेन मन्वान यच्छा ऽऽ इतम् । (बो) मन्थन - 

दश्डेनालो{डति लट अमरः 1 

दर्डिक तिद डोऽसलग्र्य उन् ।१दण्डघारके(डाडिकोणा) 

र२्मत्स्यमेटे राजनि श्डारमेदे श्लो जटाधरः ।४रच्ज्वा 

` छपद्मव्या° हत्तिः | 

दर्डिन् इ" दख्ड+अस्तगरय इनि | १यभे, हेभच रेष्धमे 
श्ारपाले, ४मञ्ज्, घाप, ५२३; पाश्च चरभेदे) अन्दे च» 

६जिनमेदे, लिका० दट्मनकटचे, राजनि° र्चदार्थाच्र- 

सविथिर, काव्याद्र्भयन्यकत्तरि <कविभेटे च ।५जाते 

जमति वालमोके कविरिच्भिधौवति | कवी इति ततो 

व्यासे कवयस्वयि ट् रिडिनि'' उद्भटः 1 !ग्दण्डघारके 

नि° । च्ियां डौ । ११० हादेबे ए"।९८द्ख्डिने सोमक- 

पाय दच्छिदयडाय पै नमः+” भार शा० २८५ चअ. | 

दखिडदख्डोऽपि भिवे ““यु्केयन खश्सदवः पालो दण्डो 

ङन्पवानू"" १२४तरादरएवभेरे दण्डधार न्द् श्यम् । 

दण्डिमन् इ° दब्डद्ध भावः कमे वा ष्वा इमनिचु | 
द्ख्डभावे दण्डक च । 

द्श्डोत्यल न दश्डयुक्तश्त्पलभिव । १दचमेदे,(डानिकोखा) 

२मत्खमेदे राजनि० । वनाथ खी रलमाला | 

दण्डप लि दण्डकं शि यत् । १दण्डनीये । दण्डम 

दण्डा" यत् । र्दख्डा्ं । दण्डशब्दः उभयोदा° ग्यम् 

दत् इ, दन्+षो० । शन्ते शन्द्रलला" | “दत् दतौ 

दतः नाखाक्शुदतो भङ्घ”“ मनुः दन्तशब्द्खौव दप. 

मित्येके दन्तशन्द्ख्ध सादौ दत चऋादे्े तत्खिङ्गः 

श्वादेः परतः दन्त ठ दला रेओे"“एददन् लो लकुख्डलः" 

भट्टिः | “हदेतीजनमच्जनार्तितेः" नेष | 

दत्त लि° दा-श्म्ाखित्त। श््यक्तं छतदाने उत्ष्ट 

“स्लङस्तदत्त सनिभाखने छनिम्'” माघः । दत्त च 

कप्रविधं द्ाप्रदानिकशब्टर च्छति । रल रन्यागभं - 

 लते,द्तानियापरनाभक्े विष्डु बतारे पुलभेरे ए" । 

आन्न यथन्दे १९२ छ तत् सम्धवक्या दृष्या “कपिलो 

नारदो दन्तो योरेचाः सनकादयः” भाग, ४।१९।६ । 

ग्निं हनन्द्मे जिमभेदे हेनच० ।$सास्वतवश्य भज- 

साभाग्ववजे राजाधिदेवस्य एबभेरे । “रा जाधिरेवश्छ 
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छता जन्निरे दीच्धवत्तराः। दत्तातिदत्तौ बलिनौ गो- 

खाश्वः श तवाहनः | शमो च दत्तशम्मां च दत्तशन् ख 

शन् जित् | चरष््ा च अविष्ठ च स्वसारौ सम्भवतः" 

हरिवं*९६ख०। भावे क्र ।५ दाने न०८द्त्तभुक्तफलं घनम्" 

दायभागभारतवाक्यम् । "अरखागतसंलाणं भूतानां चा- 

प्यहिखनम् । बङ््िदि च यहानं दत्तमित्यभिधोयतेः 

भा. था उक्ते दैशरस्ागतादिविके अल दष्ण्डनिति 

लिपिकरप्रमाद्षाडदटशनात् अन्द् कल्सदर् मे दणडशन्दख् 

शर्ागतलाखाद्यथकतोक्ता तद्द्हवाश्ञाभिः दख्ड- 

अब्दस्य तदर्धकता पागुक्ता प्रमादभतेव अथपय्थांरोच- 

नया तन्न «“दृत्तमित्यभिधीयते"" इति पाद्ये व सषश्ित- 

त्वात् इादट्शपुतरानर्मेते ऽगौणपुत्रमेदे। स॒ च 

कलियुगेऽपि कतु" शक्यते ^द्ौरेतरेषान्तु ` ए 

त्वन परिह? कलिवव्ल च्धादित्यपुर ““दत्तपद्ं 

कलिभद्ाप्य् पल “गौरखः चे तरजसव दत्तः ललिम 

एव च कलिधम्मः पराशरः दति दत्तकमोमा" | 

न्यस्त चेत्रजपददख अौरसविगेषयत्वः ठत्िम- 

ण्दस् दत्तकविशेषणत्व' भत्वा योरेव कलौ पन 

खमिति व्यवस्थापितस्.। ख्वार्थे क| तनाथ । तन्ञ- 

च्णं याज्ञव “दद्यान्माता. पिताबाय' स इनो दत्तको 

भवेत्” भ्ुरपि “मावा पिता बा दद्यातां वमद्भिः 

धृलमापदि |. सबं प्रोतिसंयुक्तं सज्नयो दिभः छतः" 

` इ्ति। (“इापट्यहखादनापदि न देयो दाठरवं प्रति- 

सेधस्वथा एकः पुटो न देयः “नन त्वेठैक' पुत्रः दद्याव् 

परतिष्डद्खोवादव दि" वविस्मरग्णात् | तथानेकषुवसङ्गा- 

जेऽपिज्यणो न देयः। “ज्होन जातमानेख पुत्रो. 
भवि मानवः” इति तद्व पुलकाग्यः करणे घख्यत्वा त्” 

मिता । [तरकर 

अथ दत्तकयडखाधिकारादिकं दत्तकचन्दरिकायां द्र्धितं 

तद्धे प्रदश्यंते। + 
मलः “अघल ख छतः कार्यो याढक्ताटक प्रयत्नतः । 

पिश्डोदकक्रियाहेलोनांभचंकोत्तेनायः च |* अतिश्व 

“अपुत्र खक कन्तं व्यः पुतरप्रतिनिधिः सदा । पि्डोदक- 

क्रियाहेतोये खत्तञ्जत् प्रयत्नतः" । चषत्ेय अजात- | 

षवे ख सतप ख वा । “अपनो सतइलो वा पलाध' 
सखपोथ च" दति शोनकषवादात् | तेन इनोत्पत्त्या 

च्यष्ठन जे!तमाल्लेख पुल्मौ भवति मानवः। पिति्ाम 

ख्व स तखाद्धब्धमहतोति' सरुषचनावगते ण 

परीहारेऽपि तद् एलभरण्य पिचडोदकाव्यय' एनः पति 

करणसवण्कम् | अल प्रलषदं पौलप्रपौत्रयोरष्यच- 

लच्लणंम् तयोरपि पिण्डद्ादत्ववंशकरत्वाविशेषात् | . 

अन्वयः सन्यवि पौल स्टनपलद्य निरनिभिन्तएतपरि- 
सहापत्तिः अतः पल्पौनप्रपौ नरड्डितद्दोव पमीकरण- 

सवगम्यते | आपुने खेव्यल पु सं कत्वयो विधेय विशेषण - 

तवया विवक्षितत्वम् तेन हाभ्यां ल्िभिवां नैकः प्रनि- 
साह्य श्तिदनरदेष्य इरायायणदछ हन्यां परि- 
यहद वच्छमात्वात् । च्या भकु रलुन्नया तदधि- 
कारात् । यथाह वशिष्ठः “नव॒ स्त्री एत॑ दद्यात् 

प्रतिग्टद्भीयादान्यनादन्नानाङ्कवं रिति" | प्रतिनिधि- 
रिति। ख च च्ेबलजादिरेकादशविधः | यथाह भनु 

श्ेवजादोन् छतानेतानेकादथ यथोदितान् | दएल्प्रति 

जिधौनाह्धः क्छियालोषान्धनोधिख श्हष्यतिः 

“इतरास्लवोदथ परोक्ता मलना येऽदुपूेथः | सखन्तान- 
कारखन्तेषामौरखः एतिका नथा। च्ाच्य' विना 

यथा तें सद्भिः प्रतिनिधोशतम् । तघेकादथ पुलाख्ु 

धुलिकौरसयोर्विना'” । तल्मापि कलौ न स्वँषामभ्यनु- 

ज्ञानम् । “खनेकधा क्षताः एता ऋषिभ्य परातनः | 

न शक्यन्ते ऽधना कतु ̀ थक्तिङोनेरिदन्तनेरिति""व चनात् । 

“दन्तौ रसेवरेषान्तु एतरत्वेन = परियडः'” इव्याद्यभिधाय 
“दमान् धम््ान् कलियुगे वच्ज- नाड खोषि्य" इति 

. -दरञ्ञेतरप्रतिजिधिनिषेधात् खतो दत्तकविधिर्विवेच्यते । 

ललन शौनकः | ^नाद्धणानां खपिष्ड ल॒ कत्तव्यः 

पुत्रसमः । तदभावेऽसपिर्ड वा च्छन्यन त न 

कारयेत्” । सपिण्ड ष्विति सामान्यश्चवात् समाना- 

भमानगोनेषिच्ः । तथाच सपिण्डाभावे खस पिरूडः 

| , खगोलस्तद्भावे भिच्नगोलोऽपि ग्राह्य प्याह शाकलः 

“सपिण्डा पत्यकञ्च व सगोतजमधापि वा। षुलशो 

` -दिजो यात् इलले परिकल्पयेत् । खमानगोलजा माच 
, भाल्येदन्यगोलजम् | दौ हितं भागिनेयञ्च बाटखद्- 

खतं विना इति । “अन्व ठ न कारयेदिति” नान्न 
` शातिरिक्तः चज्तरियादिरखमानलातौयोः दत्तजनो व्याव 

न्त्य तै" यदाह. सन्तः ।“भाता पिता वा दद्यातां यमद्भिः 

लमापदि | सं पोविरंबु्त स तेयो दन्िमः 
छतः" । चापदि पबप्रतियो ठर पलस्व र्डं स- 

जातेयम् । यत्त “सदय न जातितः किन्त कुलाद- 

ष्पे थेस्ेन चलियादिरपि त्राह्मयख एलो बुज्यते 
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षति सेधातिथिव्याष्टानम् । तबायमभिखन्धिः खौरसा- 

शत्वं चक्नियारेरसमानजातोयतर्यां ' पिण्डोद्काद्यगन- 

`वेऽपि नामसुंकौत्तंनादिप्रयोजनकतया घुमल हत्मद्यते 
शव शा्लोयत्वात् परन्वरमोपकारतया ासाच्छादनमान्- 

 भजित्व यदाह कात्यायनः 
च्छादनभागिन'” षति। तथा (मतैनकषः भ्यदि 

श्याटन्वजातोयो ग्डहोतोऽपि छतः कचित् । च 

भाजं न त ज्यांच्छौनक्ख मतं ह तत् |” 

यान्नकलक्ये नाऽपि पिण्डदोऽचष्रखधां पूष्वांभावे 

परः परः । सजातीयेष्वयं मरोक्तखलनयेष मयाविधिः” । 

खजातोयख  पिण्डदादत्वाशहरत्व विहिते न ठ 

षिजातोयद्ध पमत्व निषिद्धम् व्यक्तमाङ ठद्यान्न- 

गखक्यः “खजातोयः इतो चाद्यः पिण्डदाता स 
रिक्थभाक् । तदभावे विजानौयो वंथमालख्रः रतः 
«“पासाच्छाट्ममालन्तु स लमेत तहक्चिन" षति | वस्तु 

तस्तु छनियचने सदशप्दख सजातोवारधकनेव युक्ता 

परत्र तादशदत्तकष्य विभागदथनात् अवथ च वि- 

भानासन्यवात् | = “दौहि्ो भागिनेय ति" दौष्िन-. 

भागिनेवनिषेधः शह्ातिरिक्रविषयः तथा चं शौनक्षः 

कलियां सातौ च युरूगोलमषमेऽपि वा|. 

मैश्यानां ेष्दजातेषु चदा शूद्रजातिष् | खव बाभेव 

वणानां जातिष्वेष न चान्यतः । दौद्हिलो भागिनेयश्च 

शटेरतु त्कियते चतः | ̀ बाह्मणादितरये नालि भागिनेयः 

छतः कचित्» | छरूगोत्रसनेऽपि बेति चबिवायां 

प्रातिख्िकमोनाभावाव् युरुगोत्रनि्दे्ः “पौरोह्िलयान् | 

राजन्यविशं प्रहणीते इति" लेख तख एरो्हितमोन- 

 भागिलोक्ञेः। जातिष्वेव नचान्यतः इति नियमः 

सजा तोय सम््रत्रे विलातौयनिषेधाथः अन्वया प्रायुततं- 

-कात्यावनविरोघः श्छात् । तनापि. खच्िहितखपिर्डष् 
सति भ्वतः ख एवः. एनोकायं स्याह सलः 

^बर्वेष्ामेरुलातानानेकसे त् पुनवान् भवेत् । सवै ते 

तेन घनेख पुलि्धो भच्र्रवीत्? । हड्ष्छतिः 
“ यद्येकलातः बहवो भ्वातरञ्च सहोदराः} रखक्खयापि 
दवति जाते सवे ते एलिख्ठः रताः” इति । खल ॒वचन- 
येऽपि स्वादते पुतरप्रतिनिधितया कथञ्चित् सम्भ. 

कति च्चन्यो न प्रतिनिधिः काथं इत्ववगस्यते। न 
चापत्यश्वत्मादयितव्यभिलि निव्योद्ययं विधिः श्च यथा 

कथञ्चित् पारबोयसल भ्वाव्ये एलातिरेेन ततूफर्ख 

८६१ 

"खसवणांलु साखा-. 

दत्त .. 

पिख्छोदकादरेरलोकतापरौहारख्य च खिद्धत्वेन न पन 

स्तत्र प्रहत्तिरत रखवालतद्धौव भ्वा ट एमस्य पुन्नत्वम् | 

“खपुलख्यं पिव्यस्य तत्पुनो श्चारजो भवेत् | खच णव 

तद्ध क्वनि चाडइपिण्डोदकक्रियाभिलि'' देषतधराशर- 

रण्यात् | तख्िन् शति दन दकतकादुष्दानमिनि 

वाच्यम् । भ्वादव्यद्य इत्रातिदेशेनालोकतापरौहाराटि- 

खाधकत्वेऽपि नामेक मोचित श्रत्वा दु पपक्या तदये 
ड़पादानद्छावश्यक्त्वात् । किञ्च ददं हि वचनहय 

सति श्वादषने न दत्तकाद्युपादाननिषेधकं परन्तु च्राद्धा- 

दिकतु त्वछपयुल्धम्म तिदेशकसम् अन्यथा सत्यपि आराटटषवे 

. चेजएल्नोत्मादन विधि विरोधापन्तेः | “कङतावाङता 

वापि यं विन्देत् सटशात् छतम् । पौलो मातामहस्तेन 

दशात् पिख्ड" हरद्न जिति" वचने दौ नेऽपि पौना- 

तिरदेथसच्वात् दौश्हितशन््वऽपि पायुक्तयुक्लता दका 

द्यदुपाद्नप्रसङ्गञ्ख । न्त सत्यपि न्नातुषले दन्तका- 

दयुषादानद्छ -शास््नोयत्वे ““बह्धोनाभेकपल्नौनानेष रव 

विधिः शटत'दति दच्स्पतिवचने“खवासाभेकपल्रौनामेका 

चेत् पत्नि खो भवेत्" सवात स्वेन एन् ख प्राङ् इबवती - 

म दुरिनि? मदुवचने च खपलोएलं पत्रधम्भां तिदेशेन 

सर्व्ययि तख्जन् द्तकाद्युपादानमस्तिति चेन्न यथा “तप्र 

ययसि दध्यानयति सा वेशवरेव्यालिच्वा भवति वाजिभ्यो 
वाजिनस्" इत्यलामिच्चाथे' परश्खो दे श्योभ्ताभिच्ता पचारे 

खमिच्चा षरं प्रवत्तेयति न वु वाजिनम् चअलुद् श्यत्वे ना- 

प्रयोजकत्वात् यथावा पितुः तया पिलादितिकद्य 

पारे कते मातामहादिश्राङ्धाय न पुनः पार्वयारण्भः 

वख पितुच्रा्वाधोनप्रश्तेः तथातापरि भठंरदन्ना- 

शाश तत्पुत्रोपादानाय प्रटत्तायास्तत्पत्राभाव णव 

तदुपादानं न तु ततृषुब्रानपचारेऽपि खन्रापचारे तड- | 

पादानं ततुप्रटततेरप्रयोजकत्वात् तव्रालोकतापरौहारो- 

शशा न खादित्पेचायां  मलटङस्यलिव चन्यं सुपलो- 

छले एतातिदेचेनालोकतापरो ङारश्ाद्धोषपादकं, भन्तः - 

दंशमन्तरेख चासा वंशान्तरासभ्परवेन तस्यैव ` खवंशकरत्व' 

चेत्यतः समस्तस्यापि पलप्रयोजनख सम्भवेन शति स- 

पल्ौषले न दत्तकादयुपादानं, भ्वानृषब्ध व॒ वंशकश्ला- 
भावेन सत्यपि तश्जिच्् पादीयन्तं दत्तकाद्य इत्येतावान् 

पर विशेषः| नतु सति श्वातु्चते तद्धौव पृत्रीकरच्या- 

वश्यम्भाने यलेक एव॒ च्ातुएतलत्र तदसम्धरवः। 
“नत्वे कं एलं दद्यात् प्रतिर्टह्लौ वाद्वा स ह बन्तानाव 



दन्त [ २४४० ] 

एवे वामिति" वजिषटङ्र्ादिति चेन्न रतस हयारुषया- 

यश्ेसरषिष्ये खावक्राश्त्वात् इचखष्परायण्डे च डेतवच्धि- 

यदटर्भिलसन्ततिविच्छेदाभावात् येतालख् च भंरवएल- 

षतोकरण्ये प्यौराख्िकलिङ्कद्यनाञ्) 

कद्ाचिदुवेशरां भैरवो मेनं गतः । तद्धा ख लनया- 

भाश सवेशं नास पुलक । तमेव चक्रो तन्वं जेला- 

नोऽपि स्वकं छतम् । ततस्तौ तेन इने म्यां" गति- 
भवापहरिति''। 

केन पुलो देय इत्याह शौनकः 

यथा ^(ततः 

नवेकपुत्रेय कर्तव्यः परवदानं कदाचन । बड्कपुनेख 

कत्तं व्य' पएनदानं प्रयद्लतः" दनि | हिपलस्यापि पल्लदाने 

ऋषरपुननाभे बंशविच्छदट्माशङ्रादह बह्ने खेति। 

श्तियास्तु जोयति भकेरि तदतौ, प्रोग्ति च्छते वा 

सदनुन्नां विनापि यथाह वशिष्ठः | “नतख्छौ पुं 

दद्यात् प्रति्ट खोया अन्यनरालन्नानाद्त रिति?” । 

ऋलुसतिच छप्रतिषेधे ऽणि भवति “अप्रतिषिद्धं परमत 

अलमतं भवतीति" न्यायात् । निरपेक्चदानमाह यान्न- 

बलकयः “दद्यान््याता पितावायं ख णलो द्तक्ञो 
भवेत्” ¦ तथा | “मातापित्भ्याङत्द्धटलयोरन्यतरेख 

चेति" । 

अथ युलपरिपदहविधिमाह शौनकः (शोनको- 

$ प्वच्छाभि एत्ररंय हरन्तम् | ऋपुत्नो तलो 

वा युबा शहपोष्य्र च । संह संसडसिश्म्। 
उपोषव यच्त् पू्दिने कतोषवादखः | एड्गोतमः 

(डाससौ कुर्छले दत्वा उष्णोषञ्चाङ्कुलोयकम् । चा 

चाय्य ` धम्म युक्तः वेष्णवः बेदपारगम् | मधुपर्केण 

सम्यज्छ राजानञ्च हलान् शुचौन्? रान्नो विप्रकषटत्वे 

ग्रासश्ल(भिनम् (बन्धनाय समस्तु साभस्ठाभिनसेव 

च'इति खरण्णात् | हिजानिनि ब्धत्व लित्वपय्य वखितं 

कपिञ्चनन्यायात् । दिजानां पूजनं याचमार्घम् ब्धः. 

कशमयद्धेव पालाचं चेद्ममेव च । एतानादृत्य बन्धु 

न्नातीनाह्कवय यत्नतः । बन्धून सकनेज्छ नाह्मणांब 
विजेण्तः । ग्न्य घानादिकं त्र सत्वाज्चोतृएवन। लकम् । 

दातः खमच्' गत्वा च इलः देहोति याच्चेत् | दाने 

समर्यो दाता “बे बद्भनेति पद्चभिः?'(\)) दद्यादिति 

मेः । गन्तु {कर्मत यितुबन्धृत् । चातीन् बप्च्छान् | 

नदाङ्ञाने द्ाथेम् बन्धृना्कतान् ब्राह्मणान्, पूष 
तान् ' चज्ञारात् कङ्कतान्, न्नातींष ब्ज्य चधैः। 

$ ; 

तथा ̂ देवत्वे ति" (२)मन्ने च हस्ताभ्या परिग्डहयर च| 

अङ्ग द्वय. चं (३)जप्त्वा आघ्राय शिशन । य्त्ा- 
दिभिर लड, त्य इलच्छायावङ छतम् । पुलच्छाया इनसा-~ 
दण्द नियोगादिन(+) खयडत्ादनयोग्यत्वजिति याबत् | 
तथा ““्यमौते वादौचच सस्तिणन्द ख संयुतम् । गह 

मध्ये तमाधाच चर क्त्वा पि्ानतः। यस्वाहरेलल च! (५) 
चेष व्भ्वमये य, चेभ्या(६) । षोमोऽदददिवये ताभि) 
प्रत्य, चं पञ्चभिखयेनि'” । 

(अल प्रतोकविताः ऋचः प्रायशोऽनेकेषां ततृख- 

ख्पान्नानात् तेणां प्रगोधाय बेदाद्द्.त् प्रदश्यंन्ते 

(४) ““वे यन्न दचिखया समक्ता इन्द्रस्य ब्म 
वत्वमान् | तेभ्यो भद्रमर्किरषो बो अस्तु प्रति- 

ब्टभ्नोत भानव समेधकः'” च्ट^१०।६२।१। “य उदाजन् 

प्तिरो गोमयं वस्तुरेनाभिन्द्न् षरिवद्छरे वम् | 
दोर्चायुखवभङ्किरो वो अस्तु प्रतिग्टभ्नोत मानवं छमे- 

घञः |२॥ य करेन छययंलारोदयन् दिव्यप्रथयन् 
थि प्रजाख्लमङ्किरलो वो अ प्रतिष्डश््ीत भातरं 
छभेधषः । ३। श्यं नाभा बदति बलु बो ग्डद्े टेव 

पला छष्यस्तचछखोतन । छब्रह्मगयमङ्गरसो वो अस्तु 

प्रतिम्टभ्नोत नानव चमे: । ४ | विद्ध्पाख इटष्यस् 

इद्स्परीरनेषमः | ते खङ्किरखः नवन्ते अग्नेः परि- 

जन्निरे" ५। (२) “देवश्य त्वा सविधः प्रमेऽश्चिनोगा- 

भ्यां पुष्छो हस्ताभ्यां प्रतिग्टज्खानमि” यजतु १।२। 

(२) ““अद्गगद ङ" समाप हदयादधिजायक्ते। शाका 

वे इ्मनानाचि संजीष शरद् चतम्” । (४) “°नियो- 

गादिनेति खादना विवाहषं्रहः। इहितृभमिनो- 

प्र्टतोनां मिवा हयोम्बत्वाभावात् ऋर्थतणव तत्खि्नौ 

विरुङ्सम्बन्धोपलचयार्घभिन्य् क्िरपि विवोहयोम्बत्वा- 

भावनाय ग्द्रादेदौष्िमादिपरतिसम्भवा्द्चातक्लेषां 

एध रसमिति बोध्यम् )। (५) ( (“वस्ता इदा 

कोरिया भन्यमानोभत्वं' मर्यो जोहवीनि | जात- 
बटो यथो ऋद्धा धेहि प्रजाभिरग्ने आअद्धतत्व- 

सान" ऋ०५।४।१० (६) वभ्यमणे पं गहनुद्य यौ 

वतुना खड | पनः पतिभ्यो जायां दा खम्ने ! प्रजया 

शह" ऋ ,!,।८५।३८। (9)° धोभोऽददद्न् भव॒ मन्बरथा- 
$ददद्भ्नये । रविं च एतं खादादग्निनेटामथो इमाम", 

१०।९५ ४१] "इषव छ भावि यौः पिश्ननायुव्यं- 

रतम् | क्तीबनौ ए नह.निर्नोद्मानौ से ब्द" ५९। 



व नः ~ ~, 

ट्य {` २४४१ ] 

यानः प्रजां जनयत प्रजापतितिराजरखाय खमनक्त्येमा। 

च्दुसङ्गनलोः पतिलोकमाविश थं नो भव दहिपदे शं 

चतुष्पदे” ४२ ^“अघो रचन्तुरपतिक्नमे धि भिवा पश्युम्धः 

मनाः दुवचाः | बौरष्र्टवकामा खना शं नो भव 

दिष्ठे शं चतुष्पदे" ४४ “दनां त्वमिनद्ररोद्ः चपलां 

दभ्गां र्ण ! दथाखां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं 

कचि"? ४५) । 
इृडगौतमः। “पायसं तल साज्यञ्च गतसद्धुुश्च 

हामयेत् । “प्रज्ञापते न (८) स्वदेतासिन्य दिधर प्रना- 

पतिभिति"" । (“प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 

श्टपाखि परिता वर्भूव | यत्कामास्ते लुडधमस्तच्नो 

अस्तु वयं स्याम पतयोरयौयाम्" (८) यज्ञ १०।२।) 

वशिष्ठः | “पत्रः प्रतिच्रह्ीषयन् बन्धून इय राजनि 

निवेद्य निकेशनम्य सध्ये व्याहृतिभिद्धत्वा अदूर 

बान्धवं बन्धुषच्चिलटमेय मह्धोयात् सन्द डे चोत्यच्न 

दररबान्धवः शद्रमिव स्थापयेत् विज्ञायते खेवरकेन बद्ध 

जायते इति" | (खद्ितपुख्ठके बह स्तञायते इति पाठस्तु 

खं ताऽसंवादौ अनन्वितञ् वय् पेज्नितः | ब्कच्रायते 

सोमांसाष्टेतपाढः | रकेन पुतरेख बहवः पिल्रादय- 

श्त्रायन्ते इति व्याख्याय विज्नायते इत्यादि शतिं 

मत्वा बह्धरिति जसः स्थाने छप इति ्रायते इति 

वनव्यव्ययः"मो्मांसाशयः) जनिवेथनं गुदम् । खन्द 

षति दूरावख्यितबरान्वद्य चखत्यन्तदेषभाषाविप्रकषरदिना 

कञनश्रीलादिखन्देो भवत्येव तथात्वे सच्चिणयपर््यन्तः न 

व्यर्रेत् तत्र हेदृरेकेर्नेत। रनद्न्यतरविधिराव- 

अकः | ततञ्च भौनकः ^दच्विणां गुरव दद्यात यथा 

श्रक्रि दिजोत्तमः। पो राज्चाद्नेवाघ तथो 

वित्तशतत्रयम् | शदः सुतै सवभेवापि चशक्तञ्चर्- 

यथाबलम्" । राज्छाद्ं मङ्ख राज्योत्यन्चमेकवर्षुयदरव्यम् । 
'“प्रदद्यादङकं राच्ोत्यनेकवष्पडतः घनभिति" इद्धगौतन- 

खरखात् । खत्तममध्यमाधममेटेन वित्तानां स्वश्यरलत- 

तास्ता क्तेयम् | “शतत्रयं नायकानां 1717. 

राजतम् | प्रदद्यावृ नाखमथ वा छन्तमादिव्यवस्यये{तः" 

दृदमौ तभद्रणात् । घप॑स्वमेकवरेष्निकब्धमिति यावत् | 

तेत्तिरोया्वान्तु वधिविरेषलादह शौधायनः “कथ 

पत्रपरिष्प इविरधि व्याख्याद्यामः प्रतिखहीषगरन्ु पक्लयते 

हे वाश दे कुण्डले खकङ्कुलोयकम्, ्ाचाग्यंञ्च वेदपारग 

क्ञबभयं वह्हिः,प्यभय मिप्मसित्यय बन्धुनाद्य,निनेधनद् 

दत्त 

मध्ये राजनि निनेद्य परिषदि वागारमध्ये व्राह्म- 

वागालम्बेन ख्पविथगु पुण्याहं खस्ि कद्धिमिति वाच 

य्वा यहे वयजनोह्खं खप्रश्टति श्वाप्रणोताभ्यः श्वा 

दातः मच्च गत्वामे पुवः देहीति भिदेव ददानौतौ- 

तर चाह तं परिगृद्धाति धन्य त्वा यरिभृद्धामि 

खन्तत्छो त्वा परिम्टड्ामि इत्येनं वस्त्रकृण्ड लादिभि- 

रलङ्कत्य परिधानग्रश्व्यग्निचठखं रत्वा .पक्घा जुहोति 

` यच््व'ह्ृदा कोरि खाः मन्यमान (€) इति" एरोऽहबाक्या 

मनूद्य “यज्ञो त्वं चढते जातवेद" इति (१०) याज्यया 
जहोयथ व्यातोद्खत्वा ख्विद्कतृप्र्टति सिद्धमा 

खेहवरप्रदानदचिष्यां ददाति ते च वाससी एते कुण्डले 

रतच्चाङ्कुरौयकं य रदं त्वौरस उत्पद्यते ठुरीयभागे 

खम्भवतोति आह ख बौधायनः" इति । (€) प्राग्वत् 

(1०) यशे त" चते जातनेद = शोकसम्ने ! ऊखवः 

ख्धोनम् । आअशच्चिनं पुलि वोरन्त गोमन्त रिं नशते 

स्वस्ति?" ५।४।११ ) | रषदक्तविष्यमावे परिण्टङोनद्ध 

ठ विवादोचितधननाल्रभागित्वः नव्वशभानित्वमिति 

च्छते तथा मदः । ˆ"गोत्ररिकये जनयितने इरेदन्तिनः 

छतः। गोबरिकधालुगः पिण्डो व्यपैति ददतः खषेति । 

तेन दातुघने दानारेव पुल्त्वनिदटत्त्वारा दन्छिमदखध 

खलत्वनिट दात् गोननिहत्ति भवतोद् च्यते | तथा च 

गोलादिनि्टक रेष'दथेनात्^सं् यास् सद्धेतान पितेति" 

सखरष्यात् यद्ग्यानन्नरसम्भाव्यमाना खव दत्तक शं 

श्काराः प्रतियहोला काव्यां न पनर्जनकेन शतप 
आपि च्ावत्तनोयाः ^“ रवमेनः सं याति वोज 

सष हवमिति" ।* चित कमे यथानेकेरङ्क रकील्यते -यनेः। ` 

जाद्यगयर्भापि तदत् खात् संसार विपूर्व केरिति'"मङव्च- 

नबोधितख तत्ततृक्रियातो वौजादिदोषनाश्ख बाद्स्या- 

धानख च जातत्वेन तद्ाटनत्तौ प्रमाष्याभावात् | अन्यथा 

“अटौ संखारकम््स्ि गनांघान जिव खयम् । प्ति 

ङ्थांत्तदन्यो वा तद्छाभावेऽपि -त्क्रमात्" इनेन यख 

वनसीमन्तोद्धयनयोरपि कर्छापन्तेः ¦ तच्खायुक्त' शरसा 

श्मदायिकत्वात्। कच्चि प्रहद्धामन्तरमेष पिलृष्वेन 

संस्काराधिक्ारात् ततृपवेभाविर् सं्ारेष् प्रतिषहीद- 

रनधिकार एवायाति कालाभावाक् | यहि ख तव~ 

पू्भाविनोऽपि सश्छारा जनकेन न तादा दौनम्य- 

दोषनाशावशकत्वेन ऋमात्तरो्ेन च प्रतिश्द्धोतेव प 

खमाभेवाः ) एवञ्च उपनयनमातरकरशचेप प्रति्हीद- 



दत्त { २४४२ } 

दत्तकपुत्रषिद्धिः । “चखन्यथाखोद्धवो दन्तः पत्रे वोष- 

नायितः। खगोलेख स्वधाख्ोक्तविधिना स सखथाख- 
भागिति" वशिषटश्रखात् | रतद्धारटमावदरूपतन्डख्य- 

कालाभ्यन्तरवच्तिपरि ये बोध्यम् अन्यया खख्यकालेऽधि- 

कारयोग्यत्वाभावे गौणकले समधिकारान्न तत्सिदि- 

रिति। श्व च जनकप्रति्रहोतल्लोरूभयोरपि पलाभि- 

सन्धाने सति दन्तकथय इयाखध्वावणत्वनोभयगत- 

भागिदन्् | वेभो वच्छते यत्त॒ पुराणनाम्ना 

ण्ठन्ति। (““पिवर्गोन्िख यः पलः संतः एविौपते ! | 

च्याचडान्तः न पुनरः स पृलितां याति चान्यतः । चड्द्या 

यदि संस्कारा निजगोतेय पै कताः} दत्ताद्यास्तन- 

यास्ते ट् रन्यथा दास खच्यते ¡ यदि खात् शतसस्कारो 

यदि वातीतथेशवः। सहष्ये पञ्चमात् पृते 
प्रथम चरेदिति” । तदम्लसु खमलत्व ऽपि यच्जलन- 

कगोलेच च्ान्तसंख्कारसंतख न प्रहोदः धू 
पहीतेव चडादिसंख्कारकरण्े तत् | यदि च शत 

चडोऽलोनपञ्चवर्भा षा राहो भवति न तदाद्छ पुलत्वं 

शम्परवतोति च विदन्ति तन्न॒ चखहवाद्ापत्तेः। पञ्च 

व्ौम्यन्रग् ङो तद्छा्युपनयनात् पूवे" सक्लथिष्टात्- 

भोदितपूब्रस्वन्यवहाराचुपपत्तेः तदानीं खहोतरि ग्ट 

नच्छाङानधिकारापरेच । किन्वयं वचनाथेः जनक- 

गोनेख शतचडानसंस्कारख्य पुलत्वः निभिद्धवर प्रति- 

खपष्टोला पुन ङ्ादिकरस्ये तत् प्रतिप्रतस् । नतच् 

कतसंस्कारब्यातो तप्चवपेख्य च यहीला चडादिकरणात् 

पूवे" दाखत्वाच्येषात् च्धादिकरयानन्तरं पुलत्व' लब्वम् । 

खलतशस्कारस्छानतोतपद्युवभेख तु परियहशास््नारेव 

ततप्राघ्र तञ्च विततस् । ऋथवा जनकेन चड़ान्तः शं 

खतोऽपि पुतो न पुत्र इत्यपूलत्वादेशः यतोऽन्यतञ्च 
पुल्रतां यातोति हेठरूपदिष्टः | तथा च रएकद् युत 

षट चकारस्य च वेयच्य दूषमपि परितस् | णवञ्च 

न्ड़ाद्या द््यतद्र् यर विन्नानवद्व्रोडि्ा दिजातीना- 

खपनयनच्चामः शृद्रख त॒ विवाहलाभः | “चखन्यशाखो- 

हवो दत्तः पुल गोपनायितः। स्गोनेय सथाखोक्त- 

विधिना ख ख्लथाख्छभागिति"" प्राक्त वाक्यत्वात् । पञ्च 
मादषौटिति । जह्यवचैखफलाथिविप्राभिप्रायं ५ जद्धवद्ं स- 

काम्य कायं ' विप्र परदधमे) इति भह्वचने ततृकामख 

यञ्चमवधसयेव <पनयनदधस्छकारत्वेन सरेकमलत्वात् । 
तदनर्थिनस्लाटभावद्ादिति । चच्ि यादेरष्यषनयनतत्त- 

|| 

दत्त 

चख्यजालादरः | छख्यकालेऽपि सिद्धा्िकारयोम्यत्वष् व 

गौ खकाेऽपि संस्काराधिकारादिः् क्रप्रायस् । चुङायां 

गौ ष्पकाल।द््रसतु वचनबलादेव | पुतरेष्टभिति तत्र व्य 

लयो वाधिकारः तेन पुल दिपूजैक्चङधादिभिः पुतत्व 

सम्पाद्यम् । शद्ध ठु तदापि सस्कारमालादेवेति 

सवमनवद्यम् । । 

शवञ्च स्वे्ामेव प्राचां कालविगेषभनन्तभाव्यौव 

षलपरिखहविचानपपद्यते उक्तायेख खतःखिद्ध- 

त्वात् । अये व्क्तवचनयरन्याख्याने रंत चड्ख्य॒दत्त- 
कय जनकमात्नपुलेत्वः निषिध्य आन्धतश्च पुत्रत्व' 
यातौत्यव्र चकारेख जनकप्रतिचरहोटसगधारर्य लब्धमू 

उभयोरेव संस्कारकत्वात् _ तद्ध उभयोरावयोरयं 

` पव इव्यनिसन्ाने खति बोध्यम् । अयमेव इयारष्या- 

यणो नाम दहिपिहको हिगोवश्चः। नतु चतेमजचखेव 

दिपिदटकत्व दश्यते ¦ वथा हारीतः, “जोषति ज्ेबज- 

माड्धरसखातन्त्रदरान्छ,ते इयाखष्यायखं ऋरुप्रदोजलवात्” 

जोवत्यपि क्रियाभ्य्,पगमाह््िपिटको भवतोत्याह् मुः, 

“क्रियाम्य् पगमाच्त्व वं बौलाधे" यत्प्रदीयते । तख ङ 

भागिनौ बटौ वोज चेलिक एव चेति" । शषुत्रदीज- 
चे लिकयोमम चलः तव बीजं यदषत्य' तदावयोरिन्यं 

क्रियाभ्य् पममः | तथा “खुले ख पर्ल नियोगोत्- 
पोदितः छतः। छभयोरग्यखाटकौ पिख्डदाता च 

धमतः" इति । दन्त्य त॒ तदडष्टचर प्रत्यत “गोत 

रिकये जनयिन इरेदनिमः छतः” इति प्रायुक्तमल- 

वचनं तद्िपरीता्साहइकमेवास्तोति चेन्न दन्तकादिष्वपि 

“सँ षामेकधमां यामेकस्यापि यदुच्यते | स्वेषामेव तव् 

कु्यादेकष्पा हि ते खतः” दति बौधायनवचनेन 

चेवजघधमलाभाव्। “हे श्राद्ग कव्यादेकनच्राद्धं वा एथग- 

दिश्य रकपिख्डं व! इावलुकौरेवेत् प्रतियहोतार 

चोत्माद्यितारस् अ तृतीयाब् पुखषादिति 'साङ्चायनपरव- 

राध्याये खामान्दतोद्थनाञ्च दन्तकंष्यायि दिपितुकत्व- 

सिद्धिः । अतव सत्याषादोऽपि €नित्यानां इव्रख- 

ध्यायखानां योरिति” खन ख निल्यदवाखधयायस्वानां 

च तरजानां इप्रवरगोव्रदयसम्बन्धधक्घा दत्तकादीनां दरा 

सष्यायख्वदिनि मेख तद्वर्मोऽतिदि्टः। बिष्टतञ्चेत- 

द्ाषयरकारेः ' 'निव्यदयारुषद्रायखप्रसङ्ख नानिल्यानादड 

दत्तकादीनानिति" । तावदेव नोत्तरसनतौ प्रथमेनैव. 

बंप्रहोता चेत्तदा उत्तरच पूत्वा तेनेव इन्त एति" । 
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